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РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Балахонова О.В., д.е.н., доцент, професор
кафедри економіки та менеджменту,
Вінницький інститут Університету «Україна»;
Гуменюк Ю.В., магістрант 2-го року підготовки,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,
Вінницький інститут Університету «Україна»
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
METHODICAL GOING IS NEAR FINANCIAL ANALYSIS OF CHARGES OF
ENTERPRISE
Анотація. У статті досліджено критерії ефективності оптимізації витрат.
Доведено, що вибір ефективної системи аналізу витрат базується на проведенні дієвої
політики керівництва щодо оптимізації витрат, при цьому повинна бути визначена
стратегія підприємства, цілі, мета та засоби, за допомогою яких буде реалізовуватись
дана стратегія. Розроблено науково-методичний підхід щодо методичних підходів
аналізу витрат, який включає послідовне проходження етапів аналізу витрат.
Ключові слова: витрати підприємства, економічна сутність витрат, фінансовий
аналіз витрат.
Abstract. In the article it is probed efficiency of optimization of charges. It is proved
that the choice of the effective system of analysis of charges is based on conducting of
effective policy of guidance in relation to optimization of charges, strategy of enterprise,
purpose, purpose and facilities which this strategy will be realized by, must be certain here.
Scientifically methodical approach is developed in relation to methodical approaches of
analysis of charges, which includes the successive passing of the stages of analysis of
charges.
Keywords: charges of enterprise, economic essence of charges, financial analysis of
charges.
Постановка проблеми. Становлення і розвиток в Україні ринкової
інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище
функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяльності.
Будь-яке підприємство, починаючи процес виробництва або приймаючи
рішення щодо його розширення, повинно бути впевнене в його прибутковості.
Порівняння витрат і результатів діяльності дозволяє оцінити ефективність роботи
підприємства. Без такого порівняння виникають непоправні помилки при виборі
4
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економічної політики підприємства, прийнятті важливих управлінських рішень,
вибору видів підприємницької діяльності, визначенні оптимальних обсягів і
структури випуску продукції, а також цін на продукцію (роботи, послуги).
Основний фінансовий результат діяльності підприємства – це прибуток, який є
основою і джерелом засобів для його подальшого розвитку.
Підвищити прибуток можна, збільшуючи обсяги виробництва або ціни на
продукцію (роботу, послугу), що випускається. Однак це не завжди можливо і
доцільно. Тому в системі розвитку підприємства в умовах значних економічних
обмежень підвищення фінансового результату безпосередньо зв’язано зі зниженням
витрат.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення проблеми економічної
сутності витрат виробництва і методології їх дослідження набуває все більшого
значення в сучасних умовах господарювання, тому економічна сутність витрат
розглядається в працях науковців. Так А.В. Череп розглядає питання сутності та
класифікації витрат, Г.О. Партин досліджує економічну сутність, класифікацію
витрат та їх чинників, Ю.В. Сіра досліджує питання обліку та розподілу
загальновиробничих витрат, а також організації обліку витрат на базі сучасних
інформаційних технологій, прогнозування витрат і визначення резервів зниження
собівартості продукції, С.В. Федун досліджує питання системи управлінського обліку
та його впровадження на функціонуючих вітчизняних підприємствах. Однак, в
економічній літературі немає однозначності в трактуванні економічної сутності
витрат і методології їх дослідження.
Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у висвітленні сучасного
порядку обліку витрат, систематизації теоретичних основ та практичних
рекомендацій щодо сучасних шляхів та методів оптимізації витрат підприємства в
ринкових умовах.
Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах для багатьох вітчизняних
підприємств головним в їх діяльності є досягнення зменшення витрат при
найбільшому обсязі продажу товарів та отриманні бажаної суми прибутку. Глобальна
стратегічна мета повинна полягати у всебічному задоволенні потреб підприємства у
зменшенні витрат на закупівлю товарної продукції, зменшенні вартості послуг, які
необхідні для просування товарів та продукції на ринку і отриманні довготривалого
прибутку, що буде сприяти зростанню ринкової вартості підприємства.
Виконання такої стратегічної мети можливо лише тоді, коли підприємство має
значні конкурентні переваги і, в першу чергу, його пропозиція складається зі
зменшення обсягів витрат.
Критерій ефективності оптимізації витрат, як і стратегічна мета підприємства,
не є постійним. Він змінюється відповідно до стадій життєвого циклу підприємства,
від специфіки та стану розвитку його ринків збуту, попиту на товари та послуги,
наявності фінансових та інших ресурсів, умов зовнішнього середовища та різних
внутрішніх факторів розвитку підприємства.
Вибір ефективної системи аналізу витрат базується на проведенні дієвої
5
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політики керівництва щодо оптимізації витрат, при цьому повинна бути визначена
стратегія підприємства, цілі, мета та засоби, за допомогою яких буде реалізовуватись
дана стратегія.
Основною метою аналізу витрат підприємства, незалежно від того чим воно
займається, є отримання максимально можливого прибутку, а для цього необхідно
уміти ефективно використовувати свої ресурси.
На основі опрацьованої економічної літератури нами розроблено науковометодичний підхід щодо методичних підходів аналізу витрат, який включає
послідовне проходження етапів аналізу витрат (рис. 1).
Даний науково-методичний підхід розроблено з урахуванням особливостей
господарської діяльності вітчизняних підприємств. Його впровадження забезпечить
ефективність застосування систем аналізу витрат.
Методика аналізу витрат підприємства
1 етап. Аналіз витрат в минулому періоді
Аналіз
вартості та
питома вага
витрат
підприємства

Аналіз
структури
витрат

Аналіз
інтенсивності
витрат

Аналіз
ефективності
здійснених
витрат

2 етап. Визначення цілей витрат
3 етап. Оцінка факторів та можливість їх ігнорування на підприємстві
4 етап. Визначення нормативів витрат
5 етап. Виявлення резервів економії витрат
6 етап. Розрахунок витрат підприємства, які пов’язані з його діяльністю
7 етап. Розрахунок оптимального обсягу витрат підприємства
8 етап. Побудова та впровадження ефективних систем контролю витратами
на підприємстві
9 етап. Планування витрат на підприємстві з використанням
автоматизованих систем управління

Рис. 1. Методичні підходи до проведення аналізу витрат підприємства
Отже, який би метод аналізу витрат не використовувався на підприємствах,
6
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існують мінімальні вимоги до того, щоб система була керованою і забезпечувала
можливість реалізації різних підходів до планування витрат. Чітко налагоджена
система витрат підприємства повинна забезпечувати безперервне порівняння
нормативних показників з фактичними, тобто вона повинна відслідковувати
відхилення між даними показниками та виявляти причину їх появи.
Можливість виявлення обсягів, часу та періодичності витрат сприяє
проведенню процесу оптимізації витрат на підприємстві, і як наслідок мінімізації
витрат, які пов’язані з формуванням товарів на підприємстві. Розрахунок нормативів
витрат (в натуральному виразі) спростить процедуру формування бюджетів
закупівель і зберіганні товарів, і допоможе здійснити оптимізацію витрат, які
пов’язані з формуванням і підтриманням необхідного їх рівня.
Висновки. Для аналізу витрат необхідно застосовувати, відповідно до
визначеного критерію, цілу систему показників, які слід розраховувати і вивчати в
динаміці. Це дає можливість більш глибоко аналізувати, знаходити резерви її
удосконалення, оцінювати і стимулювати працю робітників, що безпосередньо
займаються не тільки розробкою товарної політики, а її реалізацією – закупівлею і
збутом товарів.
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ПАПЕРОВІ ГРОШОВІ ЗНАКИ ТА БОНИ ЯК ІСТОРИЧНІ СВІДКИ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ ПОДІЛЛЯ
PAPER MONEY SIGNS AND BONES AS HISTORICAL OBSERVATIONS OF
THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF PODILLYA
Анотація. У статті розглядається роль місцевих паперових грошових знаків та
бон у фінансово-економічних стосунках Поділля та Волині у першій чверті
двадцятого століття. Досліджуються особливості грошового обігу та фінансової
системи у добу української революції 1917-1920-х років. Визначаються емітенти
паперових грошових знаків та межі економічно-фінансових операцій, що
здійснювались місцевими паперовими грошовими знаками та бонами.
Ключові слова: емітент, бони, грошові знаки, грошові еквіваленти,
територіальні утворення, підприємства.
Abstract. The article examines the role of local paper money notes and bonds in the
financial and economic relations of Podillya and Volyn in the first quarter of the twentieth
century. The peculiarities of monetary circulation and financial system during the period of
the Ukrainian revolution of 1917-1920 are studied. The issuers of paper money and the
limits of economic and financial transactionscarried out by local paper money notes and
bans are determined.
Keywords: issuer, bonuses, banknotes, monetary equivalents, territorial entities,
enterprises.
Постановка проблеми. Грошові знаки і бони є документальними, об’єктивними
свідками багатьох історичних подій, політичних, економічних та соціальних процесів
в житті суспільства. Особливе місце серед грошових знаків та бон займають місцеві
випуски Подільської та Волинської губерній, міст та сіл, окремих товариств та інших
організацій, приватних осіб. Найбільша їх кількість припадає на періоди революції,
громадянської війни, повоєнний час. Крім суто історичної цінності грошові знаки та
бони складають значний інтерес в художньому відношенні. В них сконцентровані
досягнення графічного мистецтва, малюнка та орнаменту, а також досягнення науки і
техніки відповідного періоду. Місцеві грошові знаки містять відомості про
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територіальні утворення, місцеві громади, об’єднання, артілі, релігійні парафії,
підприємства, установи, кооперативи та інші утворення, що існували тієї історичної
доби, їх керівників, символіку організацій та територіальних утворень, міст та селищ.
Дослідження історичних аспектів грошового обігу в Україні та роль місцевих
паперових знаків у фінансових операціях дає можливість вивчити особливості
функціонування фінансової системи в різних соціально-економічних умовах, а саме в
період національної революції, боротьби за утвердження державності.
Актуальність дослідження полягає в тому, що сьогодні значення дослідження
функціонування фінансової системи постійно зростає, оскільки зараз в нових умовах
господарювання необхідні нові підходи до вирішення фінансових, економічних та
соціальних проблем, розуміння сутності та форм управління, що використовуються у
виробничій, фінансовій та комерційній діяльності підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми грошового обігу на
українських землях в епоху нового часу відображені у численних працях членакореспондента НАН України М. Котляра, який досліджував структуру грошового
ринку та систему грошової лічби і створив першу топографію монетних знахідок,
виявлених на території України. Окремими аспектами грошового обігу України ХІХХХ ст. цікавились М. Дмитрієнко, С. Пивоваров, М. Гнатишко, П. Рябченко, О. Огуй,
Р. Шуст, В. Швець, І. Скоморович, С. Кубів, Т. Вербицька (історія грошей та
банківництва), Р. Тхоржевський та ряд зарубіжних дослідників Е. Корчинська,
В. Пашкевіч, М. Ковальські та ін. Незважаючи на значну кількість наукових розвідок,
є чимало проблем, які часто чекають свого розв’язку. Серед них – виявлення
взаємозв’язків нумізматики та економічної теорії, застосування нумізматичних
досліджень при розгляді питань політичної історії та історії культури тощо.
Переосмислення потребують дослідження з питань історії грошового обігу в
українських землях у ХХ столітті.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення ролі паперових
грошових знаків та бон емітованих місцевими органами та організаціями, що
здійснювали фінансово-економічну діяльність різної форми, у функціонуванні
фінансово-економічної системи в Україні доби національної революції 1917-1920-х
років.
Виклад основного матеріалу. Місцеві випуски різноманітних бон державними,
кооперативними, приватними підприємствами, організаціями, установами, фірмами,
окремими особами здійснювалися для внутрішнього користування, розрахунків із
структурними підрозділами, робітниками, службовцями і були дійсними лише в
рамках економічно-фінансових операцій емітента. За цими рамками вони не мали
обов’язкового прийому в платежі.
На початку Першої світової війни грошова система все ще була спроможною
обслуговувати потреби ринку, але з 1917 р. повсюдно почав відчуватися брак
грошових знаків, що спонукало органи місцевого самоврядування розпочати емісію
власних грошових сурогатів. Найбільш масово їх випускали в Житомирі, Проскурові
(нині м. Хмельницький) та ін. Авторитет цих грошових знаків був підкріплений
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фінансами міста, про що свідчили вміщені на них підписи міського голови та
скарбника [1].
За свідченням очевидців того часу, бони кооперативів, аптек і різних
торгівельних фірм населення охоче брало, бо при частій зміні властей вони
продовжували бути в обігу, тоді як центральні випуски припиняли обіг. Значна
кількість місцевих та приватних бон друкувались у повітових містах Волині –
Рівному та Дубно. На переважній більшості з них написи зроблені російською мовою
з позначенням номіналу у рублях. Натомість у Острозі у 1919 році міська управа
провела емісію купюр номіналом 2, 6, 10 та 20 гривень, на яких усі написи виконані
українською мовою.
Протягом 1918-1920 рр. значну кількість емісій грошових замінників здійснено
у губернському центрі Волині – Житомирі. Всього за цей період 12 емітентів
випустили тут 54 різноманітних грошових знаки. Часті зміни влади, нестабільність
політичної ситуації позначились на грошових знаках міста Кременця. Спочатку тут
планували випуск власних бон повітове земство та міська управа, однак згодом вони
вирішили здійснити спільну емісію. За згодою державних органів влади УНР,
зокрема, губернського комісара та міністра фінансів Б. Мартоса, в березні 1919 року
було віддруковано купюри номіналом 1, 3, 5 та 10 карбованців на загальну суму
2 млн. карбованців [3]. Друга емісія кременецьких міських грошових знаків здійснена
у травні-червні 1919 року. Безперешкодно ці бони використовувалися й під час
більшовицької окупації міста влітку 1919 року. Після захоплення Кременця
польськими військами у вересні 1920 року грошові знаки містили написи польською
мовою з позначенням номіналу у польських марках – 1, 3 та 5 марок.
Значне місце у виготовленні місцевих бон належало кооперативним
організаціям. Лише на Волині їх випустили 19 кооперативів міст та містечок. Для
цього використовувалися різноманітні бланки чеків, ордерів, квитанцій тощо. Часто
ці випуски мають різні назви – квитанції, бони, бони-квитанції, розписки і навіть
«сдача». Цікавим є грошові еквіваленти церковних інституцій та національних
громад. Перші з них, як правило, використовувались для проведення розрахунків з
церковною крамницею. Часто на них вміщувались пояснюючі написи, наприклад
«для просфор» тощо [5].
Значну кількість грошових замінників випустили організації єврейського
населення, яке у переважній більшості проживало громадами у містах та містечках
Правобережної України, де займалося ремеслом, промислами та торгівлею.
Найбільшими були випуски рівненських єврейських кооперативів «ЛінасГацедек» та
«Ахдусъ», які емітували свої бони вартістю 1, 3 та 5 рублів, використовуючи при їх
оформленні українську та російську мови, а також іврит. Дві емісії власних бон
номіналом 1, 3, 5 та 10 рублів здійснили у 1919 року єврейська община м. Корець.
Цікавою сторінкою в історії грошових стосунків в Україні доби національновизвольних змагань є випуск власних грошей відомим керівником селянського
анархічного руху отаманом Нестором Махно (1884-1934). У спогадах сучасників та в
науковій літературі є згадки про випуск ним власних грошей, навіть подаються їх
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описи. Однак, на думку М. Дмитрієнка, власної емісії Н. Махно не здійснював – його
наказом було виконане надрукування на паперових грошових знаках
білогвардійського Всевеликого Війська Донського номіналом 1, 3, 5, 10, 30 та
50 рублів. На них вміщений напис у два рядки «Гоп кума не журись / в Махна гроші
завелись» і проставлена нова вартість купюри. Згодом подібну операцію здійснювали
інші керівники повстанських загонів, наприклад отаман Хмара, загони якого діяли на
Черкащині у 1919 році [6].
Період 1917-1920-х років – час національної революції і громадянської війни
характеризується появою внаслідок грошового голоду місцевих замінників грошей –
грошових знаків та бон. Тільки в Україні нараховується близько 200 населених
пунктів, де існувало біля 1000 емітентів, що випустили більш як 4100 видів грошових
знаків, бон різного найменування. На Поділлі і Волині у 1917-1920-х роках місцеві
грошові знаки та бони випускали більш ніж 60 населених пунктів [2].
Місцеві грошові знаки та бони випускали різні емітенти у таких населених
пунктах Поділля та Волині: Антоніни, Бар, Брацлав, Вінниця, Гайсин, Городок,
Деражня, Дунаївці, Зіньків, Зіньківці, Ізяслав, Ільїнці, Кам’янець-Подільський,
Кам’янка, Капустяни, Ладижин, Миньківці, Нова Ушиця, Проскурів, Сатанів,
Старокостянтинів, Томашпіль, Тульчин, Хмельник, Черневці, Шепетівка, Ямпіль,
Ярославка, Шпанів, Ходорів, Требухівці, Тарасівка, Ставниця, Романів, М’ястківка,
Митківці, Могилів-Подільський, Меджибіж, Летичів, Левашово, Копай-город,
Кирнасівка, Жмеринка, Гранів, Гайворон, Снітков, Буглай, Джуржівка, Ставниця,
Зв’ягель, Славута, Понінка, Пилява, Кременець, Корець, Западинці, Житомир, Житин,
Гоща, Володарськ-Волинський, Острог, Рівне, Соболівка, Тельші, Дубно [4].
Висновки. Розглянувши всі вище перелічені емісії, потрібно зазначити, що ці
грошові знаки цінні для нас тим, що вони несуть зі свого часу відбитки інформації
про суспільне життя в Україні, в українському містечку першої половини двадцятого
століття.
Матеріали досліджень історії грошового обігу в Україні у першій половині
ХХ століття безумовно необхідно використовувати під час дослідницької діяльності
як фахівців істориків так і студентів вищих навчальних закладів. Дослідження історії
рідного краю – це могутній механізм, за допомогою якого кожен житель України, від
столичного міста до найвіддаленішого села, відчуває свою причетність до історії
всього українського народу, його політичного і духовного поступу.
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ЗАГРОЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
ANALYSIS OF EXISTING THREATS OF EFFICIENCY OF THE ACTIVITY OF
THE ENTERPRISE
Анотація. У статті розглядаються питання діагностики діяльності
підприємства, зокрема через вплив загроз. Визначаються основі вимоги до системи
показників. Класифікуються ключові загрози діяльності із групуванням за базовими
класифікаторами.
Ключові слова: середовище діяльності, діагностика загроз, менеджмент,
стратегічне управління.
Abstract. The article deals with the issues of diagnostics of the enterprise, in
particular due to the impact of threats. The basis for the system of indicators is determined.
Classifies the key threats of grouping by baseline classifiers.
Key words: environment of activity, threat diagnostics, management, strategic
management.
Постановка проблеми. Забезпечення розвитку підприємства у сучасних
динамічних умовах набуває особливої актуальності та потребує як теоретикометодологічного обґрунтування, так і дослідження ефективності застосування різного
діагностичного інструментарію. Удосконалення процедури діагностики загроз
діяльності підприємства, що виникають у зовнішньому середовищі стає надзвичайно
актуальним особливо для автотранспортних підприємств. Найважливішою складовою
діагностики загроз діяльності є система показників, які характеризують властивості й
ознаки цих загроз. У зв’язку з цим першочерговим завданням є формування
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відповідної системи показників для діагностики загроз діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження управління
внутрішнім
середовищем
підприємства
присвячено
роботи
Бланка І.А.,
Виханського О.С., Скібіцької Л.І., Осовської Г.В., Осовського О.А., Шершньової З.,
Тарнавської Н.П., Шведа В.В. та інших.
Формулювання цілей статті. Стаття присвячена вивченню питання
можливості використання відповідних показників діагностики середовища діяльності
підприємства з метою визначення ключових загроз.
Виклад основного матеріалу. Формування системи показників діагностики
загроз діяльності підприємства необхідне для вирішення таких завдань:
• контроль поточного стану внутрішнього середовища;
• визначення рівня загроз діяльності підприємства;
• моделювання наслідків впливу загроз на діяльність підприємства;
• формування комплексу заходів щодо профілактики, локалізації, усунення,
адаптації, ліквідації наслідків впливу загроз діяльності підприємства.
Зрозуміло, що система показників діагностики загроз діяльності підприємства
має відповідати певним вимогам, а саме:
• система формується як з кількісних, так і з якісних показників, які за
допомогою експертів приводяться у зіставний вигляд кількісно в інтервалі від 1 до 0,
при чому чим більше загроза, тим більше значення показника наближається до 1;
• за своїм складом система показників має відображати специфіку діяльності
підприємства і не є фіксованою, може з часом змінюватися, що обумовлене високим
рівнем змінності внутрішнього середовища та його динамічністю (після певного часу,
перш за все, змінюється склад загроз діяльності підприємства: частина загроз
повністю усувається, частина утримується на безпечному рівні, а також виникають
нові, невраховані раніше, загрози);
• кількість показників у системі повинна бути якомога меншою для зручності
розрахунків, уникнення дублюючої інформації;
• при виборі показників, які характеризують загрози діяльності підприємства,
треба мати на увазі, що усі показники внутрішнього середовища взаємопов’язані;
• самі по собі чинники внутрішнього середовища не завжди агресивні по
відношенню до суб’єктів ринкової економіки, а ось наслідками їх взаємодії
найчастіше є події, які мають чітко виражений характер і можуть спричинити загрози
діяльності підприємства;
• відносна обмеженість інформації про певні показники внутрішнього
середовища, недостовірність її джерел та невпевненість у її точності, оперативності,
актуальності, адекватності;
• значення обраного показника не є рівнем загрози, а підтверджує або
спростовує її наявність та відображає властивості та ознаки;
• залежність між рівнем обраного показника і рівнем загроз може бути
прямопропорційною та зворотнопропорційною, тобто якщо значення показника
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збільшується, а рівень загроз зменшується, то це говорить про зворотнопропорційну
залежність, якщо при зростанні значення показника рівень загрози буде
збільшуватися, то це свідчить про прямопропорційну залежність;
• прояв і вплив загроз – це не одномоментний акт, а складний динамічний
процес, причому, процес не у всьому випадковий, а в деяких аспектах і
детермінований, тобто з достатньо жорсткою тимчасовою структурою причиннонаслідкових зв’язків подій, що відбуваються в зовнішньому середовищі.
Формування системи показників діагностики загроз діяльності підприємства,
крім того, має базуватися на певних методологічних принципах:
1. Адекватність системи показників завданням діагностичного дослідження,
тобто можливість за їх допомогою забезпечити виявлення й комплексну оцінку загроз
діяльності підприємства.
2. Забезпеченість вхідною інформацією для подальшого її використання.
3. Недубльованість показників, тобто врахування в системі показників усіх
найважливіших властивостей та ознак загроз діяльності підприємства.
4. Оптимальність дає можливість спростити систему показників та уникнути
будь-якої зайвої кореляції показників.
5. Чіткість та однозначність визначення негативного значення (критеріальної
межі) або негативної динаміки (напряму зміни), які можуть використовуватись як
база для ідентифікації загроз діяльності підприємства або передумов для їх появи в
майбутньому.
Загальну процедуру формування системи показників діагностики загроз
діяльності підприємства варто подавати в такій послідовності: по-перше,
досліджуються умови, події та чинники внутрішнього середовища, взаємодія яких є
передумовою виникнення загроз діяльності підприємства, розподіляються за рівнями
ієрархії середовища і встановлюються показники, які відбивають властивості та
ознаки загроз; по-друге, з кожної групи відбираються ті показники, які відповідають
вимогам щодо діагностики для проведення комплексного оцінювання загроз
діяльності підприємства. Необхідно ще раз зауважити, що завдання вибору
показників діагностики загроз діяльності є індивідуальним для кожного підприємства.
Запропонована система показників для діагностики загроз діяльності
підприємства складається як з кількісних, так і з якісних показників з
прямопропорційною та зворотнопропорційною залежністю з рівнем загроз
(таблиця 1).
Для формалізації та отримання вхідних змінних для комплексної оцінки загроз
діяльності підприємства необхідно привести ці показники у зіставний, кількісний
вигляд. Для цього вважаємо доцільним використання методу експертних оцінок з
метою отримання їх бальної оцінки.
Прояв загроз економічній стабільності підприємства відображається на його
фінансовому стані, який оцінюється фактичними значеннями зміни показників
виробничо-господарської та фінансової діяльності.
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Класифікація загроз діяльності підприємства
Об’єкт
впливу

Види загроз

Таблиця 1

Об’єкти загроз

Джерела загроз

Об’єкти
захисту

Персонал

Образа, напад,
шантаж,
пограбування,
насильство,
вбивство

Особа, члени
сім’ї, родичі,
колеги,
особисте майно

Злочинці,
несвідомі
(у стані
алкогольного,
наркотичного
сп’яніння)

Особа, члени
сім’ї, родичі,
колеги,
підприємство,
квартири, дачі

Продукція

Підробка,
ознайомлення,
порушення
технології,
крадіжка,
шахрайство,
знищення,
промисловий
шпіонаж

Продукція,
комплектуючі,
технікотехнологічні
показники
продукції

Конкуренти,
споживачі,
злочинні
угруповання,
постачальники,
посередники,
співробітники

Цехи,
лабораторії,
склади,
транспорт

Знищення,
псування, крадіжка

Територія
будівель,
споруд,
транспорт,
технологія,
склади

Конкуренти,
злочинні
угруповання,
співробітники

Територія
цеху,
лабораторії,
склади,
транспорт

Матеріальнотехнічні
ресурси

Крадіжка,
шахрайство,
пограбування,
фальсифікація
документів

Документація,
грошові засоби

Злочинні
угруповання,
співробітники,
конкуренти

Інформація

Конфіденційність,
цілісність, повнота,
доступність
(недоступність),
знищення, зміна

Носії
інформації,
відомості про
склад, стан та
діяльність
технічні,
інформаційні
канали

Конкуренти,
злочинці,
корупціонери,
адміністративні
органи,
співробітники,
хакери

Самостійність

Поділ,
виокремлення

Підприємства,
підрозділи

Співробітники,
підприємці,
держава

Фінанси
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Планова і
звітна
документація,
бухгалтерські,
фінансові
служби, каса,
інкасатори
Документація,
засоби зв’язку,
переговори,
ділові зустрічі,
засоби
зберігання,
обробки
інформації
Підприємство,
структурний
підрозділ (цех,
філіал),
транспорт
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Моніторинг цих показників, співставлення їх фактичного рівня з відповідними
пороговими (нормативними) значеннями (індикаторами), мінімально можливими з
точки зору стабільності (збалансованості, безпеки, стійкості) подальшої діяльності
дозволяє своєчасно виявити та локалізувати загрози, очевидні та симптоматичні
ознаки або навіть слабкі сигнали майбутньої кризи.
Для досягнення цілей дослідження варто використовувати наступну
класифікацію загроз, при чому виділимо не тільки внутрішні, але і зовнішні загрози:
1. За особливостями походження: політичні, економічні, соціальні, правові,
загострення міжнаціональних стосунків, екологічні, демографічні, генетичні,
науково-технічні,
технологічні,
ідеологічні,
психологічні,
інтелектуальні,
інформаційні, сировинні.
2. За джерелом загрози: внутрішні та зовнішні.
3. За відношенням до людської діяльності: об’єктивні (формуються незалежно
від цілеспрямованої діяльності) та суб’єктивні (створюються свідомо).
4. За ймовірністю реалізації: реальні (можуть здійснюватися у будь-який
момент) та потенційні (за наявності певних умов).
5. За наслідками: загальні (стосуються всіх господарюючих суб’єктів на
території України) та локальні (в окремих регіонах, ринках).
Залежно від об’єкту також варто виділити наступні види загроз залученим
ресурсам, процесам та кінцевій продукції підприємства:
1. Загрози персоналу: залякування, травмування, шантаж та здирництво,
психологічний тиск, вбивства, викрадення, напад тощо.
2. Загрози матеріально-технічним ресурсам: пошкодження засобів
виробництва, організація прослуховування засобів зв’язку, крадіжка, угон, знищення,
порушення технології тощо.
3. Загрози продукції: підробка, викрадення, промислове шпигунство, знищення
тощо.
4. Загрози фінансам підприємства: викрадення фінансових засобів та цінностей,
шахрайство, фальсифікація, несвоєчасне повернення тощо.
5. Загрози інформації: витік інформації, модифікація інформації, її знищення.
6. Загрози самостійності: діяльність окремих груп співробітників (внутрішня
загроза) або інших підприємців (зовнішня загроза) з метою поділу підприємства або
поглинання.
Узагальнюючи результати, зведемо у таблицю види, об’єкти та джерела загроз,
доповнивши їх об’єктами захисту, що допоможе далі при розробці системи
діагностики внутрішнього середовища підприємства (таблиця 1).
Потрібно зазначити, що за сучасних умов дія багатьох загроз має для
підприємства всеохоплюючий характер. Діагностика діяльності підприємства
передбачає регулярну ідентифікацію джерел виникнення загроз, визначення
можливих масштабів наслідків та визначення ролі кожного із джерел у загальному
профілі загроз. Система реальних та потенційних загроз є динамічною. Загрози
можуть з’являтися та зникати, зростати та зменшуватися. При цьому буде
16
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змінюватися і їх вплив на підприємство.
Висновки. Таким чином, розглянутий механізм та система показників
діагностики загроз діяльності підприємства наочно ілюструє важливість адекватного
реагування підприємства на зміни у середовищі функціонування через вжиття
відповідних контрзаходів.
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ І ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES AND THE BASIS OF
MANAGEMENT OF FINANCIAL FLOWS ON THE ENTERPRISE UNDER THE
CONDITIONS OF UNEXPECTEDLY ECONOMIC ENVIRONMENT
Анотація. У статті розглянуто сутність фінансів та фінансових відносин на
підприємствах. Описано основні функції фінансів підприємств: формування,
розподіл, використання та контроль за формуванням фінансових ресурсів. Окреслено
основні положення, що визначають високу роль ефективного управління грошовими
потоками підприємства.
Ключові слова: фінанси, фінанси підприємств, фінансові відносини, грошовий
потік, грошові фонди.
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Abstract. In statti, the essence of finance is reflected in the ads. It describes the main
functions of the funds: form, rozpodil, vicaristan, and control over the formulations of
financial resources. Ocherleno basic pozlozhnya, scho viznachayut visoku the role of
efektivnogo upravlennya pennies pidpriemstva.
Keywords: finances, finances of enterprises, financial relations, money flow, money
funds.
Постановка проблеми. Будь-яке підприємство в процесі своєї діяльності
випробовує потребу у фінансових ресурсах, необхідних для здійснення взаємин з
іншими юридичними і фізичними особами. Безперебійний кругообіг фінансових і
грошових потоків у відтворювальному процесі означає виконання зобов’язань перед
бюджетом, партнерами, відсутність прострочених боргів перед підприємством і в
самого підприємства, нормальну платоспроможність, необхідну фінансову стійкість,
кредитоспроможність і рентабельність. Мета управління фінансовими і грошовими
потоками – забезпечення кругообігу засобів підприємства, що є умовою для його
нормального функціонування, – обумовлює актуальність і значущість даної проблеми
для сучасних підприємств різних сфер і напрямів діяльності.
Аналіз грошових коштів і управління грошовими потоками є одним з
найважливіших напрямів діяльності фінансового менеджера. Воно включає
розрахунок часу звернення грошових коштів (фінансовий цикл), аналіз грошового
потоку, його прогнозування, визначення оптимального рівня грошових коштів,
складання бюджетів грошових коштів і тому подібне.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями, пов’язаними з
оптимізацією грошових потоків підприємств займалося багато вітчизняних та
зарубіжних вчених, серед яких: І.О. Бланк, М.Д. Білик, О. Демініна , Л.О. Добрик,
Г.О. Крамаренко, Г.А. Семенов, В.З. Бугай та інші. Не зважаючи на велику кількість
наукових праць, дане питання потребує подальшої розробки та поглибленого
дослідження.
Виклад основного матеріалу. Фінанси підприємств за своєю сутністю – це
складна економічна категорія. У вітчизняній економічній літературі прийнято
вважати, що фінанси підприємств – це економічні (грошові) відносини, що виникають
у процесі формування, розподілу і використання грошових фондів і доходів
підприємств. Проте останнім часом окремі сучасні вітчизняні і більшість зарубіжних
економістів вважають, що фінанси підприємств – це різноманітні фонди фінансових
ресурсів, які створюються і використовуються задля здійснення виробництва і
реалізації продукції, робіт і послуг у різних галузях економіки, а також для
фінансування інших видів діяльності підприємств.
Фінансові відносини підприємств охоплюють обмінні і розподільчі відносини,
що відображаються в різноманітних грошових потоках. З руху грошей
розпочинається і ним завершується кругообіг коштів підприємства, оборот усього
капіталу.
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До фінансових належать економічні відносини підприємства зовнішнього
характеру: з засновниками, з іншими суб’єктами підприємництва (позичальники,
підрядники, покупці, замовники), з бюджетом, з цільовими фондами, з банками зі
страховими компаніями, тощо. А також економічні відносини внутрішнього
характеру щодо формування і розподілу грошових доходів підприємства,
формування, розподілу і використання чистого прибутку, формування та
використання амортизаційних відрахувань та ін.
Матеріальною основою фінансів підприємств є грошовий обіг. У зв’язку з цим
поняття «фінанси підприємств» часто помилково ототожнюють з грошовими
коштами. Фінансами гроші стають тоді, коли їх власник створює відповідний
грошовий фонд і використовує його для фінансування господарських операцій
(внесення коштів у статутний капітал, придбання акцій, облігацій, надання кредиту
тощо) з метою отримання певного доходу.
Підприємства, як і фізичні особи та держава загалом, формують грошові
фонди. Грошові фонди підприємства – це частина його грошових коштів, які мають
цільове призначення. До грошових фондів належать статутний фонд, пайовий фонд,
фонд оплати праці, резервний фонд, амортизаційний фонд та інші. Підприємства
формують грошові фонди для фінансового забезпечення операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності, виконання зобов’язань перед державою і діловими
партнерами (контрагентами) тощо. Правильна організація процесу формування
грошових фондів забезпечує можливість ефективного управління грошовими
потоками підприємств, прийняття оптимальних фінансових рішень, підвищення
прибутковості підприємницької діяльності. Необхідною умовою при цьому є аналіз
фінансової інформації, що міститься у бухгалтерській і статистичній звітності в
комерційних угодах, у розрахункових, платіжних та інших документах.
Як одна з основних підсистем фінансової системи держави, фінанси
підприємницьких структур мають свою специфіку організації та реалізації
притаманних їм функцій. Специфіка фінансів підприємств полягає в тому, що за їх
допомогою мобілізуються кошти і створюються фонди фінансових ресурсів не для
подальшого розподілу, як у підсистемі державних фінансів, а, насамперед, для
обслуговування процесу виробництва і реалізації продукції. Тобто фінанси
підприємств обслуговують процес створення нової вартості, яка знаходить своє
відображення у вартості валового внутрішнього продукту, здійснюючи первинний
його розподіл на фонди нагромадження, споживання і відновлення матеріальних
елементів процесу виробництва.
Слід зазначити, що розподільча функція фінансів підприємств може бути
реалізована тільки за наявності сформованих фінансових ресурсів. Тому для фінансів
підприємств притаманні три основні функції: формування фінансових ресурсів у
процесі виробничо-господарської діяльності; розподіл та використання фінансових
ресурсів для забезпечення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, для
соціального розвитку підприємства; контроль за формуванням та використанням
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фінансових ресурсів підприємства у процесі його операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності.
Фінансові ресурси підприємств формуються під час формування статутного
капіталу, а також в процесі розподілу грошових надходжень від продажу продукції,
товарів, робіт і послуг та надходжень від інших видів операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності. Формування фінансових ресурсів здійснюють з метою
фінансування оборотних і необоротних активів, формування резервного капіталу,
забезпечень, фондів цільового призначення тощо.
Фінансове забезпечення покриття потреби підприємства у капіталі, а також
дотримання своєчасності виконання поточних зобов’язань суб’єкта господарювання
залежить від його можливості та спроможності формувати у визначений момент часу
необхідний фонд грошових коштів із заданою абсолютною величиною, кількісним
вираженням такої характеристики підприємства є рівень його ліквідності (як
можливість швидкого формування фонду грошових коштів без значних фінансових
втрат) та платоспроможності (як можливість своєчасного та повного погашення
зобов’язань).
Важливим показником структурування грошових потоків суб’єкта
господарювання є чистий сукупний грошовий потік (Cash Flow) суб’єкта
господарювання, що представляє собою зміну абсолютної величини грошових
коштів, які знаходяться у розпорядженні підприємства, за певний період часу, така
зміна грошової позиції суб’єкта господарювання еквівалентна арифметичній сумі
грошових потоків від його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності,
кількісна оцінка абсолютної величини яких і є основною для розрахунку чистого
сукупного грошового потоку підприємства.
Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства
визначається наступними основними положеннями:
• усі аспекти діяльності підприємства обслуговуються грошовими потоками;
• грошові потоки підприємства мають бути синхронизовані в обсязі та в часі;
• для підвищення ритмічності здійснення операційного процесу підприємства
забезпечується раціональне формування грошових потоків;
• зростання результативності управління грошовими потоками прямо вливає на
потреби підприємства у залученому ресурсі;
• прискорення обороту капіталу підприємства може бути здійснено за рахунок
підвищення ефективності управління грошовими потоками;
• зниження ризику неплатоспроможності підприємства забезпечується за
рахунок ефективного управління грошовими потоками підприємства;
• ефективне використання тимчасово вільних залишків коштів дозволяє
підприємству отримувати додатковий дохід.
Поняття «грошовий потік підприємства» є агрегованим, що включає у свій
склад численні види цих потоків, що обслуговують господарську діяльність. З метою
забезпечення ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони
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вимагають визначеної класифікації. Таку класифікацію грошових потоків
пропонується здійснювати за різними ознаками (рис. 1).
За спрямованістю руху коштів виділяють два основних види грошових потоків:
вхідний та вихідний грошовий потік.
КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
За масштабами обслуговування господарського процесу
- Грошовий потік по підприємству в цілому.
- Грошовий потік по окремих структурних підрозділах
підприємства.
- Грошовий потік по окремих господарських операціях.

За видами господарської діяльності
- Грошовий потік по операційній діяльності.
- Грошовий потік по інвестиційній діяльності.
- Грошовий потік по фінансовій діяльності.
За спрямованістю руху грошових коштів
- Позитивний грошовий потік.
- Негативний грошовий потік.
За методом обчислення обсягу
- Валовий грошовий потік.
- Чистий грошовий потік.
За рівнем достатності обсягу
- Надлишковий грошовий потік.
- Дефіцитний грошовий потік.
За методом оцінки в часі
- Теперішній грошовий потік.
- Майбутній грошовий потік.
За неперервністю формування в періоді, що розглядається
- Регулярний грошовий потік.
- Дискретний грошовий потік.
За стабільністю часових інтервалів формування
- Регулярний грошовий потік з рівномірними часовими
інтервалами.
- Регулярний грошовий потік з нерівномірними
часовими інтервалами.

Рис.1. Класифікація грошових потоків підприємства [1]
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Вхідний грошовий потік (як аналог цього терміна використовується термін
«приплив коштів») характеризує сукупність надходжень коштів на підприємство від
усіх видів господарських операцій (рис. 2).
Вихідний грошовий потік – характеризує сукупність виплат коштів
підприємством у процесі здійснення усіх видів його господарських операцій (рис. 3).
Характеризуючи ці види грошових потоків, варто звернути увагу на високий
ступінь їхнього взаємозв’язку. Недостатність обсягів у часі одного з цих потоків
обумовлює наступне скорочення обсягів іншого виду цих потоків. Тому в системі
управління грошовими потоками підприємства обидва ці види грошових потоків
являють собою єдиний (комплексний) об’єкт фінансового менеджменту [2].

Рис.2. Структура вхідних грошових потоків на підприємстві

Рис.3. Структура вихідних грошових потоків на підприємстві
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Висновки. Грошові кошти є фінансовими ресурсами тільки якщо вони
використані для формування фондів різного призначення: статутного капіталу, а
також в процесі розподілу грошових надходжень від продажу продукції, товарів,
робіт і послуг та надходжень від інших видів операційної, фінансової та інвестиційної
діяльності. Метою формування фінансових ресурсів є фінансування оборотних і
необоротних активів, створення резервного капіталу, забезпечення фондів цільового
призначення тощо.
Забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства здійснюється за
рахунок ефективного управління грошовими потоками. Цьому процесу сприяє
зменшення тривалості виробничого і фінансового циклів, що досягається в процесі
результативного управління грошовими потоками, а також зниження потреби в
капіталі, що обслуговує господарську діяльність підприємства. Прискорюючи за
рахунок ефективного управління грошовими потоками оборот капіталу, підприємство
забезпечує вивільнення грошових коштів, що можуть бути використані для
отримання додаткових фінансових доходів.
Зниження ризику неплатоспроможності підприємства також може бути
забезпечено шляхом ефективного управління грошовими потоками. Навіть у
підприємств, що успішно здійснюють господарську діяльність і генерують достатню
суму прибутку, неплатоспроможність може виникати як наслідок незбалансованості
різних видів грошових потоків у часі. Синхронізація надходження і виплат коштів, що
досягається в процесі управління грошовими потоками підприємства, дозволяє
усунути цей фактор виникнення його неплатоспроможності.
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВ
ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
FACTORS OF INFLUENCE ON ECONOMIC SECURITY OF CHEMICAL
INDUSTRY ENTERPRISES
Анотація. У статті приділено увагу опису понять «безпека» і «економічна
безпека підприємства». Виконана систематизація факторів впливу на економічну
безпеку підприємств хімічної промисловості. Визначені першочергові заходи щодо
забезпечення належного стану економічної безпеки. Вказані рівні збору інформації
про фактори впливу на економічну безпеку підприємств.
Ключові слова: безпека, економічна безпека, підприємство, хімічна
промисловість, фактори.
Abstract. The article focuses on the description of the concepts of «safety» and
«economic security of the enterprise». The systematization of factors influencing the
economic safety of chemical industry enterprises is carried out. Priority measures to ensure
the proper state of economic security have been identified. The specified levels of
information gathering on the factors affecting the economic security of enterprises.
Keywords: security, economic security, enterprise, chemical industry, factors.
Постановка проблеми. Хімічна промисловість являє собою комплекс
промислових галузей і характеризує економіку країни як динамічну і
високорозвинену. Хімічна промисловість – це сама наукомістка індустріальна
галузь [15].
Нині хімічна галузь відіграє ключову роль в прискоренні науково-технічного
прогресу, що позитивно впливає на розвиток економіки України [16]. Продукти
хімічної промисловості використовуються численною кількістю підприємств
лісохімічної, хіміко-фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерної промисловості та
власне хімічної й нафтохімічної промисловості [16].
Підприємствами хімічної промисловості виробляється більше ніж 120 тис.
найменувань продукції. Це свідчить про високу значущість промисловості для
суспільного виробництва і для населення країни. Разом із цим перед керівниками
галузевих підприємств постає проблема забезпечення економічної безпеки їхнього
функціонування. Це насамперед зумовлено занадто високим рівнем конкуренції на
ринку і потребою у пошуку шляхів збереження конкурентного потенціалу галузевих
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підприємств, який зокрема істотно залежить від рівня їхньої економічної безпеки.
Своєю чергою, на останню мають суттєвий вплив фактори зовнішнього і
внутрішнього походження, які схильні провокувати для підприємств небезпечні
ситуації на макро-, мезо- і мікрорівнях. Тому дослідження факторів впливу на
економічну безпеку підприємств хімічної промисловості й розробка заходів щодо
належного її забезпечення на цей момент часу все ще залишаються досить
актуальними питаннями для дослідників і практиків.
Формулювання цілей статті. У статті ставиться за мету визначення факторів
впливу на економічну безпеку підприємств хімічної галузі та формування
першочергових заходів щодо забезпечення належного стану останньої.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика забезпечення
економічної безпеки суб’єктів господарювання за останні роки набула особливої
актуальності. Про це свідчить чисельна кількість публікацій як вітчизняних, так і
закордонних вчених. На шпальтах наукових видань розглядається широкий спектр
питань, присвячених аналізу категорії «економічна безпека», концепції економічної
безпеки, оцінці рівня економічної безпеки, формуванню системи й служби
економічної безпеки підприємств, фірм і компаній і т. ін. [1-12 й ін.]. Варто також
вказати, що науковці в своїх дослідженнях не оминають і вивчення факторів впливу
на економічну безпеку суб’єктів господарювання. Проте в цьому аспекті залишається
ще багато недосліджених моментів, а саме взаємозв’язку і взаємозалежності факторів,
етимології їхнього походження, рівня дії на той чи інший складник економічної
безпеки й т. ін. [13]. Все це спонукає дослідників повертатись до аналізу й оцінки
факторів впливу на стан економічної безпеки підприємств, фірм і компаній.
Виклад основного матеріалу. У сучасній літературі категорії «безпека» і
«економічна безпека» розглядаються з річних точок зору, бо дослідники намагаються
пристосувати їх до вирішення тієї проблеми, якою вони займаються. Проте при
дослідженні вказаних категорій все ж необхідно керуватись Державним стандартом
України ДСТУ 2293-99, у якому термін «безпека» трактується як стан захищеності
особи та суспільства від ризику зазнати шкоди. А всі трактування категорій «безпека»
і «економічна безпека», що існують на цей час, слід вважати похідними від цього
«нормативного» визначення. Ґрунтовне ж дослідження визначень, що наведені в
публікаціях, головної мети й складників економічної безпеки дозволяє стверджувати,
що остання суттєво залежить від факторів впливу, що породжує середовище
функціонування будь-якого підприємства.
Традиційно середовище підприємства поділяють на макросередовище (тобто
такі фактори, які не залежать безпосередньо від самого підприємства) та
мікросередовище (тобто фактори, які можуть бути «врегульовані» підприємством).
Дослідження системних моделей функціонування підприємств різної галузевої
належності [2; 14] та специфічних можливостей діяльності підприємств хімічної
промисловості надають можливість фактори макросередовища, які мають вплив на
рівень їхньої економічної безпеки, поділити на такі групи:
• соціальні: демографічна ситуація, вікова і статева структура населення, рівень
25

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018

добробуту населення, роль профспілок у відносинах роботодавців і працівників,
культурний уклад суспільства, що визначають розмір, структуру потреб і
платоспроможний попит на продукцію підприємств, трудові ресурси, тобто кадрове
забезпечення галузі;
• економічні: економічний розвиток країни, рівень інфляції, рівень безробіття,
податкова система, державний бюджет країни, процентні ставки по кредитах і
депозитах, розмір заробітної плати, валютний курс, кон’юнктура ринку, наявність
іноземних інвестицій та ін.;
• інноваційні: модернізація обладнання, інноваційні розробки, нові ринки
збуту, сучасні методи реклами і просування товару і т. ін.;
• природно-кліматичні: наявність і ступінь розробленості сировинної бази,
водно-ресурсний потенціал країни, транспортна мережа, стан розвитку паливноенергетичного комплексу, екологічна ситуація в регіоні, поклади тих чи інших
корисних копалин, глобальна зміна клімату і т. ін.;
• політичні: наявність певних політичних сил, відносини між країнами
близького і далекого зарубіжжя;
• технологічні: осучасненність технології виробництва і транспортабельність
окремих видів продукції, сировини, напівфабрикатів.
Крім того, при розробці заходів щодо підтримання належного рівня
економічної безпеки на підприємствах хімічної промисловості варто враховувати й
складність технології виробництва переважної більшості продукції, суттєвий вплив
діяльності підприємств на природу та можливі негативні наслідки, можливості
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Рис. 1. Рівні збору інформації для управління економічною
безпекою підприємства
знищення чи утилізації відходів, чинні вимоги на екологічність продукції, що
експортується, складність ланцюга постачання продукції споживачам, наявність
чисельної кількості стейкхолдерів, ріст конкуренції та цін на сировину і матеріали.
І, насамкінець, слід констатувати, що стан економічної безпеки підприємств
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хімічної галузі ускладнюється ще й суперечливими наслідками процесу глобалізації в
світовому господарстві, що істотно погіршує умови економічної діяльності,
призводить до посилення боротьби за ресурси та ринки збуту, знижує можливості
нарощування прибутку.
З огляду на вищенаведене, незаперечним є факт присутності чисельної
кількості факторів впливу на економічну безпеку підприємств хімічної
промисловості. Проте дуже складно скласти вичерпний їхній перелік, а тим паче
формалізувати модель їхньої дії на економічну безпеку галузевих підприємств. Звідси
витікає одне із головних завдань для дослідників, яке складається у визначенні
найбільш впливових на економічну безпеку факторів, їх взаємозв’язку та
взаємозалежності. Невирішеність вказаного завдання на цей момент часу не дозволяє
фахівцям організувати належну систему економічної безпеки на підприємствах, а
значить і забезпечити високу ефективність їхнього функціонування.
Результати дослідження діяльності підприємств хімічної промисловості та
наявність чисельної кількості факторів впливу надають можливість виділити і вказати
на першочергові заходи щодо забезпечення належного стану їхньої економічної
безпеки. Це насамперед:
• запровадження системи моніторингу факторів впливу на економічну безпеку
підприємств та діагностику зовнішніх і внутрішніх загроз;
• забезпечення транспарентності інформації за трьома рівнями її збору (рис. 1);
• вибір системи критеріїв і параметрів оцінки стану економіки країни для
встановлення і коригування рівня економічної безпеки підприємств;
• розробка механізму забезпечення належного рівня економічної безпеки
підприємств і захисту їх життєво важливих інтересів на основі правових, економічних
та адміністративних заходів впливу;
• створення служби економічної безпеки на підприємствах з належним їх
технічним й інформаційним оснащенням та укомплектуванням фахівцями
відповідного рівня.
Висновок. Підбиваючи підсумок вищевказаному, варто зазначити що,
економічна безпека є неодмінною характеристикою економічної системи, яка
призначена підтримувати повноцінні умови життєдіяльності й сталий розвиток будьякого підприємства. Перед вітчизняними підприємствами хімічної промисловості
нині гостро стоїть питання про захист своїх економічних інтересів. У цьому сенсі
виявлення факторів впливу на стан економічної безпеки, їх аналіз і оцінка є
першочерговим завданням менеджменту підприємств хімічної промисловості.
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА
УПРАВЛІННЯ НИМИ
FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE AND
MANAGEMENT OF THESE ENTERPRISES
Анотація. У роботі розглянуто сутність фінансових ресурсів підприємства.
Висвітлено властивості та види фінансових ресурсів. Визначено джерела формування
фінансових ресурсів підприємства. Досліджено основні концепції та підходи до
управління фінансовими ресурсами підприємства.
Ключові слова: фінанси, ресурси, фінансові ресурси, джерела формування
фінансових ресурсів, управління фінансовими ресурсами.
Abstract. In the article the essence of financial resources of the enterprise is
considered. The properties and types of financial resources are highlighted. The sources of
formation of financial resources of the enterprise are determined. The basic concepts and
approaches to management of financial resources of the enterprise are investigated.
Keywords: finances, resources, financial resources, sources of financial resources
formation, management of financial resources.
Постановка проблеми. Економічні процеси розвитку України в сучасних
умовах зумовлюють необхідність підвищення рівня ефективності функціонування
суб’єктів підприємницької діяльності. При цьому успішність діяльності підприємств
напряму залежить від процесів формування, управління та ефективного використання
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фінансових ресурсів як основи фінансового забезпечення господарської діяльності
підприємств.
Сьогодні в умовах кризових явищ як в економіці України, так і у світовій,
однією із головних умов стабілізації соціально-економічної ситуації є необхідність
формування науково-обґрунтованої та практично дієвої системи методів і способів
управління фінансовими ресурсами підприємств.
Тому важливим та актуальним залишається використання сучасних принципів,
інструментів, ефективних методик та механізмів, підходів до управління фінансовими
ресурсами підприємства, що дозволяють фінансувати необхідні обсяги витрат та
досягати необхідні рівні доходів, що забезпечать отримання високих фінансовоекономічних результатів господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми і питання формування та
управління фінансовими ресурсами підприємства висвітлюються у працях багатьох
науковців, серед яких можна виділити наступних: Барабанова В.В. [4], Бланк І.А.,
Григоревська О.О. [3],
Доровська С.С. [4],
Ільіна С.Б. [4],
Козачок І.А. [1],
Коробов М.Я., Кривенко А.Е. [2], Оспіщев В.І. [5], Скрипник М.І. [3], Таран В.І. [3],
Хачатурян С. [6], Шило В.П. [4], Ярошевич Н.Б. [7] та інші. Дослідники вивчають
поняття фінансових ресурсів та їхні види, науково-методичні підходи до оцінки
ефективності їх формування, інвестування та використання фінансових ресурсів.
Проте існує необхідність подальшого дослідження особливостей формування та
управління фінансовими ресурсами за сучасних нестабільних умов розвитку
економіки, коли підприємства стикаються із проблемою недостанього фінансування
їхньої виробничо-господарської діяльності, з дефіцитом фінансових ресурсів, з
низькою ефективністю їх використання.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є теоретичні аспекти
сутності фінасових ресурсів підприємства, їх властивостей та видів; розгляд основних
концепцій та підходів до управління фінансовими ресурсами підприємства.
Виклад основного матеріалу. Незалежно від сфери функціонування
підприємства його фінансово-господарська діяльність пов’язана з формуванням,
розподілом і використанням фінансових ресурсів.
Сутність фінансових ресурсів тісно пов’язана з економічною категорією
«фінанси». Однак, незважаючи на тривалу історію існування фінансів як економічної
категорії, проблема визначення сутності фінансових ресурсів на рівні підприємств в
економічній науці залишається дискусійною.
Одні науковці ввжають, що фінансові ресурси підприємства – це кошти, що
перебувають в розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних
фінансових зобов’язань [4, с. 33].
Є думка, що фінансові ресурси – це частина грошових коштів у формі доходів і
зовнішніх надходжень, які є в розпорядженні підприємства і спрямовані на виконання
фінансових зобов’язань і здійснення витрат, розвиток виробництва, створення
резервів тощо [7, с. 25].
Також дослідники визначають, що фінансові ресурси – це грошові кошти, що
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перебувають у розпорядженні підприємства та беруть участь у процесі відтворення.
До фінансових ресурсів належать грошові фонди та частина грошових коштів, яку
підприємство використовує у нефондовій формі [5, с. 283].
Аналіз підходів до тлумачення поняття «фінансові ресурси» дозволяє виявити,
що фінансові ресурси підприємства розглядяються науковціями та практиками як:
• грошові кошти;
• грошові доходи;
• грошові засоби;
• грошові накопичення;
• фінансові активи;
• грошові фонди;
• доходи і накопичення;
• матеріальна основа фінансів [3].
Узагальнюючи дослідження науковців щодо сутності фінансових ресурсів
підприємства, слід зазначити, що більшість погоджується з думкою, що фінансові
ресурси на рівні суб’єктів господарювання – це матеріальне втілення фінансових
відносин. Можна стверджувати, що фінанси як сукупність економічних відносин
відображаються у фінансових ресурсах [5, с. 283].
Таким чином, фінансові ресурси – це грошові кошти, що були сформовані під
час створення підприємства та надходять в подальшому до нього за результатами
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності і вкладються для організації та
фінансування господарської діяльності підприємства.
Фінансовим ресурсам підприємств притаманні такі властивості:
• фінансові ресурси мають стадію утворення;
• фінансові ресурси відображають відношення до власності;
• фінансові ресурси мають джерела формування та цілі використання;
• від джерел формування та напрямів використання залежить структура
фінансових ресурсів [6, c. 78].
Класифікація фінансових ресурсів підприємства наведена у табл. 1.
У процесі формування фінансових ресурсів підприємств важливу роль відіграє
визначення оптимальної структури їх джерел. Підприємство використовує різні
джерела формування фінансових ресурсів. Фінансові ресурси підприємства
формуються:
• під час його заснування (внески засновників у статутний фонд);
• у наслідок фінансово-господарської діяльності (нерозподілений прибуток,
амортизаційний фонд, резервний фонд);
• у результаті операцій на фінансовому ринку (додатковий і позиковий
капітали);
• у порядку перерозподілу грошових коштів (бюджетні субсидії, страхові
відшкодування, інші види ресурсів) [5, с. 284].
Формування фінансових ресурсів являє собою частину загальної фінансової
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стратегії підприємства, що полягає у
самофінансування його виробничого розвитку.

забезпеченні

необхідного

Класифікація фінансових ресурсів підприємства
Рівень
деталізації
Перший

Розподіл фінансових ресурсів за
класифікаційними ознаками
Види фінансових ресурсів за
джерелами їх утворення

Другий

Види фінансових ресурсів за
термінами залучення

Третій

Види фінансових ресурсів за
ознакою платності

Четвертий

Види фінансових ресурсів за
найменуванням валюти

рівня

Таблиця 1

Види фінансових ресурсів
1. Власні
2. Залучені
1. Необмежені (власні фінансові ресурси)
2. Термінові:
- фінансові ресурси, з терміном
залучення більше одного року,
- фінансові ресурси, термін залучення до
одного року
1. Безоплатні
2. Платні
1. Фінансові ресурсі в національній
валюті
2. Фінансові ресурси в іноземній валюті

Джерело: складено авторами на основі [1, с. 279].
В цілях забезпечення ефективного управління цим процесом на підприємствах
повинна розроблятися спеціальна фінансова політика, що направлена на залучення
фінансових ресурсів із різних джерел згідно потреб його розвитку у майбутньому
періоді.
За таких умов, слід розробити цілісну систему принципів управління
фінансовими ресурсами підприємства, які б орієнтувалися на нові умови
функціонування, такі як: забезпечення конкурентної переваги як основної мети
розвитку підприємства; оцінка ресурсного потенціалу підприємства як сукупності
трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, що забезпечують можливість
реалізації його цілей; одноманітність техніко-економічних механізмів розподілу
ресурсів на усіх рівнях технологічної структури; зіставлення фінансового потенціалу
з цільовими стратегічними орієнтирами і прийнятним рівнем ризику для забезпечення
фінансової безпеки підприємства; системність управління фінансовими ресурсами і
ризиками (табл. 2).
Загалом управління фінансами підприємств включає такі складові:
• визначення потреби і джерел фінансових ресурсів, що повинні забезпечити
процес виробництва і реалізації продукції;
• визначення потреби в оборотних коштах;
• фінансове забезпечення капіталовкладень на технічне переозброєння,
реконструкцію, розширення виробництва;
• забезпечення формування і розподілу виручки від реалізації продукції для
відновлення оборотних коштів, формування амортизаційного фонду, валового і
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чистого доходу;
• формування, розподіл і використання
розпорядженні підприємства [4, с. 34-35].

прибутку,

що

залишається в

Таблиця 2
Основні концепції та підходи до управління фінансовими ресурсами підприємства [2]
Концепція (підхід)
Концепція
стратегічного
управління

Концепція фінансової
безпеки

Характеристика
Це менеджмент, заснований
на формуванні та реалізації
стратегій, що спрямованні на
досягненні поставлених цілей
Є сукупністю теоретичних
положень стратегій, елементів,
що забезпечують фінансову
безпеку господарської
системи

Системний підхід

Заснована на загальній теорії
систем, що вказує на
специфіку, сутність об’єкту
управління як системи та усі
взаємозв’язки з іншими
господарськими системами

Управління надійністю

Менеджмент, заснований на
виявленні причин порушення
надійності роботи
підприємства

Управління ризиками

Засноване на ідентифікації,
моніторингу та мінімізації
ризиків

Бюджетування і
внутрішній аудит

Бюджетування – механізм
управління фінансовими
ресурсами підприємства на
основі бюджету окремих
підрозділів. Внутрішній
аудит – оцінка і підвищення
ефективності процедур
управління ризиками,
внутрішнього фінансового
контролю та управлінських
процесів
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Зв’язок з управлінням
фінансовими ресурсами
Сприяє реалізації стратегії
управління фінансовими
ресурсами в нових ринкових
умовах
Забезпечує довготривалу
стійкість фінансових стосунків
підприємств, забезпечуючи
досягнення безпеки
підприємств
Дозволяє розглядати процес
управління фінансовими
ресурсами підприємства як
систему взаємозв’язаних
елементів, на основі обліку
властивостей системи, її
складових і синергетичного
ефекту
Сприяє виявленню
специфічних ризиків надійності
та підвищенню фінансової
безпеки підприємства
Дозволяє виявити та
мінімізувати ризики, які
властиві процесу управління
фінансовими ресурсами

Сприяють реалізації функцій
антикризового управління,
спрямованого на фінансову
стійкість підприємства
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Висновки. Фінансові ресурси, їх ефективне формування та використання
визначають фінансовий добробут підприємства, його платоспроможність, ліквідність
і фінансову стійкість.
Фінансові ресурси – це власний, позиковий та залучений грошовий капітал, що
використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення
виробничо-фінансової діяльності з метою одержання відповідних доходів і прибутку.
Фінансові ресурси підприємства формуються за рахунок внутрішніх (статутний
капітал, амортизаційні відрахування, валовий дохід і прибуток) і зовнішніх (отримані
кредити; пайові та інші внески; кошти, мобілізовані на фінансовому ринку) джерел.
Грошові кошти на підприємстві спочатку формують у процесі утворення
статутного капіталу, а згодом – у результаті реалізації продукції, виконання робіт,
надання послуг. Одержані кошти інвестують для забезпечення виробничогосподарської діяльності, розширення та розвитку виробництва.
Використання різноманітних концепцій та підходів до формування і управління
фінансовими ресурсами дасть можливість керівництву підприємства розробити
ефективну фінансову політику, яка дозволить забезпечити необхідний рівень
самофінансування
виробничо-господарського
розвитку
підприємства
та
безперервність його функціонування.
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РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Вигонюк Т.Т., магістрант 2-го року підготовки,
спеціальність «Менеджмент»,
Вінницький інститут Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА
ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
FEATURES OF CONSTRUCTION OF CORPORATE CULTURE FOR TRADE
ENTERPRISES
Анотація. У статті досліджено особливості побудови корпоративної культури
на торговельному підприємстві. Визначено ключові складові даної культури та
показники оцінки якості торговельної діяльності. Порівняно різні типи поведінкової
культури.
Ключові слова: корпоративна культура, складові корпоративної культури,
поведінкова культура.
Abstract. The article deals with the features of constructing a corporate culture at a
trade enterprise. The key components of this culture and indicators of quality of trade
activity are determined. Relatively different types of behavioral culture.
Keywords: corporate culture, components of corporate culture, behavioral culture.
Постановка проблеми. В звичайних умовах господарювання підприємницька
діяльність спрямована на досягнення базової мети – отримання прибутку. Проте,
процес формування прибутку підприємства базується на кількох основних
принципах, що дозволяють максимізувати прибуток. Так, одним із ключових
принципів діяльності підприємства, що орієнтоване саме на отримання прибутку як
кінцеву мету є принцип задоволеності споживача. Тобто, всі дії підприємства мають
бути спрямовані на споживача, а всі співробітники підприємства мають докладати
максимум зусиль для якнайбільшого задоволення клієнта. Тому такої ваги набувають
питання формування відповідної культури поведінки співробітників на
торговельному підприємстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування корпоративної
культури та вивчення особливостей побудови концепції поведінки працівників
присвячена значна кількість праць як вітчизняних, так і закордонних вчених, зокрема:
Альошиної І.В., Гончарова В.В., Єгоршина А.П., Кочеткова Г.Б., Кузьміна А.,
Льюїса Р., Томілова В.В., Удальцової М.В., Шувалової І. та інших. Проте,
незважаючи на ґрунтовну розробку зазначеної теми статті, питання корпоративної
культури потребують подальшого дослідження з точки практичних аспектів
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застосування.
Формулювання цілей статті. Стаття присвячена вивченню проблематики
формування корпоративної культури на торговельному підприємстві.
Виклад основного матеріалу. Для вивчення особливостей формування
корпоративної культури торговельного підприємства проаналізуємо діяльність
типового підприємства Вінниччини, що спеціалізується на торгівлі готовою
продукцією у великих магазинах. Для зручності нехай це буде підприємства
«Продаж».
Відомо, що продуктивність та ефективність роботи працівників здійснює
визначальний вплив на успішність та прибутковість роботи підприємства. Основним
завданням ключового працівника торговельного підприємства, а саме продавця, є
вжиття заходів, що спрямовані на зростання обсягів продажу, а отже і максимізації
прибутку. Для ефективної діяльності спрямованої на зростання обсягів продажу
продавець має реалізовувати такі базові функції, як:
• пошук перспективного покупця;
• реєстрація покупця, його поведінки та можливих відгуків;
• самоврядування діяльності;
• обслуговування;
• управління відносинами;
• усунення можливих нарікань і скарг;
• забезпечення стійкого зворотного зв’язку.
Для реалізації всіх цих функцій, умовний продавець повинен певний набір
«індикаторів торгової придатності»: ентузіазм, гарні навички усного мовлення,
системна організація, честолюбство, відмінна старанність, товариськість, відкритість.
Аналіз торговельних працівників (продавців) підприємства «Продаж» дозволяє
визначити такі базові типи продавців, як:
• виїзний представник. Торговельний працівник, який займається прийомом
замовлень як на території клієнта, так на території магазину. Зазвичай його діяльність
характеризується системністю та високою періодизацією;
• торговий представник (торговельний агент). Працівник, діяльність якого
спрямована на встановлення стійкого та доброзичливого контакту із клієнтом,
просування продукції, формулювання пропозиції та системній комунікації із
клієнтами;
• менеджер з продажу. Працівник, діяльність якого базується на доскональному
знанні усіх характеристик продукції, високому рівні комунікабельності та
орієнтованості на задоволення потреб клієнтів;
• комівояжер або творчий продавець. Продавець, якій у своїй роботі
користується творчим підходом та діяльність якого спрямована на формулюванні
спонтанного попиту у клієнтів. Досить часто такий продавець є маркетологом.
Для визначення якості та ефективності роботи всіх вищенаведених працівників
необхідно своєчасно оцінювати ключові показники торговельної діяльності кожного.
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Така оцінка повинна включати кількісний і якісний аспекти. Кількісні аспекти можуть
класифікуватися на дві великі групи: за продуктивністю та за витратами (табл. 1).

Кількісні показники оцінки якості торговельної діяльності
Продуктивність
1. Товарообіг:
- обсяг і одиниці;
- по продукції і покупцям (або
купівельним групам);
- по поштових, телеграфних або
особистим торговим контактам.
2. Замовлення:
- кількість замовлень;
- середній розмір замовлення;
- коефіцієнт успіху (замовлення / попит).
3. Валовий прибуток по продукту, групі
споживачів і розміру замовлення.
4. Рахунки:
- відсоток оплачених рахунків;
- кількість нових і загублених рахунків.

Таблиця 1

Витрати
1. Витрати на день (коефіцієнт контактів).
2. Відпрацьовані дні.
3. Час продажу по відношенню до часу,
що не має відношення до продажу.
4. Витрати на прямий продаж:
- всього;
- як відсоток товарообігу;
- як відсоток від норми.
5. Діяльність не пов’язана з торгівлею:
- телефонні дзвінки, зроблені
потенційними покупцями;
- кількість зустрічей з дилерами або
розповсюджувачами;
- кількість зроблених службових дзвінків.

Якісні показники оцінки якості торговельної діяльності охоплюють рівень
знання продавцями власної продукції та продукції конкурентів, потреб покупця,
політики і стратегії компанії. Також варто оцінювати відносини продавців з
покупцями, особисті якості і здоров’я, а також індивідуальність і чинники, що
сприяють товариськості, винахідливості і аналітичних здібностей.
Для забезпечення ефективної торговельної діяльності керівництву
підприємства «Продаж» варто сформулювати такі норми поведінки працівників, які
орієнтували б їх на повагу до запитів клієнтів. Такий підхід формулює доволі високій
рівень поведінкової культури. Повага до запитів клієнтів формулює «клієнтурний»
тип поведінки працівників. Такий тип поведінки виникає на певній фазі розвитку
фірми, коли вона переміщається від збутової орієнтації до кон’юнктурної і від
кон’юнктурної до маркетингової, тобто коли відбувається формування поведінкової
культури персоналу підприємства.
Наведемо основні критерії формування поведінкової культури продавців
залежно від поведінкового типу (табл. 2).
Наведена таблиця наочно ілюструє привабливість клієнтурного типу поведінки
продавців для підприємства. Крім того, структура клієнтурної поведінки добре
представлена в ситуації: «Як привабити клієнта?».
Для цього необхідно: враховувати склад і однорідність покупців; пропонувати
товари за цінами меншими, ніж у конкурентів; продавати товари в зручних для
клієнтів розфасовках, в комплектах і наборах; запроваджувати оригінальні сервісні
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послуги; побудувати якісну комунікаційну стратегію; запровадити гнучку політику
знижок та промоцій для постійних клієнтів; використовувати передові маркетингові
технології; практикувати різні форми торговельної діяльності; працювати над якістю
та глибиною асортименту; бути відкритим до нового та доброзичливим до клієнтів.
Таблиця 2
Критерії формування поведінкової культури персоналу підприємства «Продаж»
Збутова орієнтація
1. Прибуток формується
в результаті того, як
організований збут

Кон’юнктурна орієнтація
1. Прибуток формується в
результаті того, як купуються
товари, що сподобалися

2. Працюють на продаж:
«Той, хто може купити»

2. Працюють на покупців:
«Той, хто стане купувати»

3. Безособовий клієнт
4. Будь-який клієнт
5. Клієнт-»засіб»
6. Вплив на покупців
7. Випадкові замовлення
8. Головне-отримати
прибуток
9. Організація збуту: де
продавати?
10. Зародковий
підприємництво
11. Входження в ринкові
відносини

3. Типовий клієнт
4. Бажаний клієнт
5. Клієнт-»знахідка»
6. Взаємодія з покупцями
7. Залучені замовлення
8. Головне-продати товар
9. Аналіз попиту: хто купує?
10. Розвиток підприємництва
11. Використання ринкових
відносин

Маркетингова орієнтація
1. Прибуток формується в
результаті того, як
задовольняються запити
клієнтів
2. Працюють зі «своєю»
клієнтурою: «Той, кому
необхідний товар»
3. Персоніфікований клієнт
4. Диференційований клієнт
5. Клієнт-»партнер»
6. Співпраця з клієнтурою
7. Плановані замовлення
8. Головне-організувати
сервіс
9. Вивчення мотивів: чому
купують?
10. Цивілізоване
підприємництво
11. Освоєння ринкових
відносин

Таким чином, управління поведінкою працівників починається з усвідомлення
соціального призначення фірми: для кого ми працюємо? І заради чого? А потім – з
постановки конкретних цілей, на які обсяги продажів вийти?
Проаналізуємо діяльність торговельного підприємства «Продаж» з точки зору
організаційної культури продажу. Так, підприємство «Продаж» має певне коло
споживачів, яке формується виходячи з асортименту, якості і ціни, які пропонують
компанії товарів. Споживачами підприємства «Продаж» є чоловіки (в основному), вік
яких можна визначити, як від 25 років і старше. Рівень доходів покупниць середній.
Соціальний статус різний: керівники, службовці, підприємці.
Товар, пропонований підприємством «Продаж» володіє наступними
характерними особливостями.
З одного боку, німецькі технології забезпечують якість товару, з іншого –
продукція виробляється в Україні, що значно знижує її собівартість і в кінцевому
рахунку ціну.
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Продукція, пропонована підприємством, розрахована на споживачів із середнім
рівнем доходу, тобто для тих, хто не може дозволити собі купувати професійне
обладнання, але бажає отримати відповідної якості товар.
Асортимент товарів формується з розрахунку на широкий купівельний попит,
тому на підприємстві завжди можна замовити будь-яку продукцію підприємства.
Місія підприємства «Продаж» сформульована таким чином: «Ми надаємо
якісний товар і сервіс і економимо час і кошти клієнтів».
На даному підприємстві сформувалась своя філософія ведення бізнесу:
капітал – постійно і гнучко перенастроювати інвестиції всередині фірми і за її межами
з метою підвищення найбільшої віддачі та прибутковості. Співробітництво – з
повагою відноситься до ділових партнерів і активно працювати з ними, розширювати
сфери ділових взаємин на взаємовигідній основі. Персонал – будувати відносини з
персоналом на підставі партнерства і взаємовигідності. Вітається постійне зростання
професіоналізму. Забезпечуються умови, необхідні для розвитку творчого потенціалу
працівників і підвищення рівня задоволеності і зацікавленості в роботі.
Внутрішньофірмова стратегія – формування команди однодумців з високим
професійним рівнем, постійним впровадженням в роботу нових технологій і методів
роботи для досягнення стратегічних цілей.
Ідеологія підприємства «Продаж» включає наступні принципи:
1. Кліент понад усе: все, що робиться у фірмі, в кінцевому підсумку повинно
покращувати життя нашого клієнта.
2. Добросовісна праця – розподіл доходів організації за результатами роботи.
3. Турбота кожного про збереження і примноження ресурсів фірми з метою
досягнення кращих конкурентних переваг.
4. Нетерпимість до фактів, які створюють несприятливий імідж фірмі і
перешкоджають її розвитку.
5. Гуманні відносини і взаємоповага між співробітниками, організаціями,
партнерами, клієнтами і всіма, з ким доводиться контактувати.
Для реалізації принципів на підприємстві «Продаж» діють наступні правила,
невиконання яких негативно відбивається як на працівнику, так і на самій організації:
1. Дії кожного співробітника повинні бути спрямовані на забезпечення якісного
обслуговування клієнтів.
2. Дії співробітника повинні бути професійно грамотними.
3. Дії повинні бути оперативними.
4. Магазин не повинен відкриватися без гарного настрою та усмішки кожного
співробітника.
5. Дисципліна співробітників є невід’ємною частиною якості роботи фірми.
Висновки. Наведене вище наочно ілюструє те, що на підприємстві існує
поведінкова культура клієнтарного типу, що дозволяє підприємству бути ефективним
у висококонкурентному торговельному середовищі. Керівництво підприємством
чітко позиціонує поведінкову культуру як таку, що орієнтована на якісному
обслуговуванні клієнтів, високих показниках прибутковості та диверсифікації власної
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діяльності.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF STRATEGIC
MANAGEMENT BY ENTERPRISE
Анотація. У статті розглядаються ключові теоретичні складові стратегії.
Аналізуються історичні передумови виникнення стратегії та її особливості
використання у сучасному ринковому середовищі.
Ключові слова: стратегія, місія, стратегічне управління, середовище
діяльності.
Abstract. The article deals with the key theoretical components of the strategy. The
historical background of the emergence of the strategy and its peculiarities of use in the
modern market environment are analyzed.
Keywords: strategy, mission, strategic management, environment of activity.
Постановка проблеми. Класичне розуміння сутності стратегії тлумачить дане
поняття як мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для керівника
план, що деталізується в процесу реалізації стратегії такої боротьби, який є незмінним
в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної,
складної цілі. Проте, таке розуміння стратегії є надто формальним, та таким, що не
відповідає сучасним викликам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питання стратегічного
управління присвячено праці багатьох вітчизняних та іноземних науковців, зокрема:
Томпсон А., Стрікленд І., Ансофф А., Доль П., Друкер П., Портер М., Мінцберг Г.,
Фатхутдінов Р.А., Бланк І.А., Віханський О., Шершньова З., Тарнавська Н.П.,
Швед В.В. та інші.
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Формулювання цілей статті. Стаття присвячена вивченню питання ключових
теоретико-методологічних аспектів стратегічного управління підприємством.
Виклад основного матеріалу. Історично поняття «стратегія» у класичному
розумінні вперше було застосовано у військовій справі. Так, найпоширеніше
визначення сутності стратегії було сформульоване військовим теоретиком Хельмутом
фон Мольтке, який розглядав військову стратегію як «практичне застосування
засобів, переданих в розпорядження полководця для досягнення поставленої мети»,
визначаючи, таким чином, стратегію як складову політики, досягнення військової
мети – як складову в досягненні мети політичної та підпорядкування військових
політикам.
З часом «стратегія» виходить за рамки суто військового розуміння, і у 50-і роки
ХХ сторіччя остаточно закріпилося у підприємницькому лексиконі. Така
трансформація пояснюється тим, що бізнесові реалії минувшого століття, обтяжені
наслідками другої світової війни, коли одна частина світу намагалася відбудуватися, а
інша отримувала надприбутки, все більше було схожі на «війни у світі бізнесу», із
своїми загарбниками та відчайдушними оборонцями. Така ситуація вимагала
пристосування виключно військової термінології до нових викликів, та, як наслідок,
формулювання відповідного категорійного та понятійного апарату.
Наукові напрацювання дозволили виокремити два ключові підходи до
розуміння стратегії у підприємницькій діяльності: «стратегії як процесу» та «стратегії
як результату».
Розуміння стратегії як процесу вимагає відповіді на питання: що?, як?, для
чого? При чому відповіді на ці питання знаходяться у прямій залежності, оскільки
тільки відповідавши на питання що робити, можна переходити до питання як робити.
Крім того, отримання відповіді на питання для чого автоматично знову повертає нас
до питання що робити.
Розуміння стратегії як результату вимагає визначення базової цілі діяльності,
що одночасно буде і метою діяльності і визначатиме конкретні орієнтири для
стратегічних дій.
Найчастіше стратегію ототожнюють з позицією підприємства на ринку, із тими
заходами, що дають змогу зміцнити конкурентну позицію підприємства та збільшити
його ринкову частку. Найзагальніше визначення стратегії тлумачить її як
конкретизовану позицію суб’єкта в певному ринковому середовищі. До того ж при
визначенні стратегії підприємства виокремлюють зовнішнє та внутрішнє середовище
його функціонування. Найдоступніше розуміння внутрішнього середовища визначає
його як середовище діяльності підприємства, на яке вона має влив, в той же час як
зовнішнє – середовище, на яке підприємства жодного впливу не має.
Якщо повернутися до підходів щодо розуміння сутності стратегії, то «стратегія
як процес» визначає діяльність спрямовану на досягнення теоретично
найдосконалішої позиції підприємства на ринку, а «стратегія як результат»
визначається як ідеальна модель підприємства, в якій реалізується «бачення» його
керівників і власників і яка побудована з використанням SWOT-аналізу.
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У сучасній економічній літературі можна виділити дві основні стратегічні
концепції: філософську та організаційно-управлінську.
Філософська концепція наголошує на узагальненому значенні стратегії для
підприємства. Тобто, стратегію можна розглядати як певну філософію, якою має
керуватися організація. З цієї точки зору стратегія це:
• позиція, спосіб життя, що не дає зупинитися на досягнутому, а орієнтує на
постійний розвиток;
• інтегральна частина менеджменту, що дозволяє усвідомити майбутнє;
• процес мислення, інтелектуальні вправи, які потребують спеціальної
підготовки, навичок і процедур;
• відтворювана цінність, що дає змогу досягти найкращих результатів
активізацією діяльності всього персоналу.
Організаційно-управлінська концепція стратегії пов’язана з конкурентними
діями, заходами та методами здійснення стратегічної діяльності на підприємстві.
Згідно з поглядами класика стратегічного планування А. Чандлера, стратегія –
це «визначення основних довгострокових цілей та задач підприємства, прийняття
курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей» З
одного боку, таке тлумачення «стратегії» спирається на традиційний підхід до її
визначення як особливого методу розподілу ресурсів між поточними і майбутніми
видами діяльності. А. Чандлер зазначає, що «стратегічна альтернатива має будуватися
порівнянням можливостей і ресурсів корпорацій з урахуванням прийнятого рівня
ризику». З іншого боку, в цьому визначенні основний акцент робиться саме на
досягнення цілей. До такого підходу наближається таке визначення: «стратегія – це
загальний, всебічний план досягнення цілей». Ототожнення стратегії й плану
випливає з теорії ігор, де стратегія – це план дій у конкретній ситуації, що залежить
від вчинків опонента. Відомий спеціаліст зі стратегічного управління А. Томпсон
поєднує планові засади стратегії з поведінковими аспектами організації.
У фундаментальній праці І. Ансоффа «Стратегічне управління» наводиться
таке поняття стратегії: «За своєю сутністю стратегія є переліком правил для
прийняття рішень, якими організація користується в своїй діяльності».
Стратегія – це стрижень, навколо якого концентруються всі види виробничогосподарської діяльності. Крім того, стратегія іноді розглядається як «блеф» чи
«хитрий маневр», що визначає її як інструмент певного типу для перемоги в
конкурентній боротьбі. Згідно з таким поглядом можна, виробивши «блефстратегію», затягти конкурента «на темну доріжку», яка нікуди не веде. Це базується
на суто психологічному аспекті – бажанні впровадити у своїй організації те, що
нібито дало позитивні результати конкурентові.
Насправді «блеф-стратегія» має одну мету: граючи на «псевдо-зразках»,
змусити конкурента даремно витратити гроші та час. Знання про існування «блефстратегій» допомагають менеджерам більш критично і уважно ставитися до аналізу
стратегій, що вживаються в галузі різними виробниками.
Те саме мають на увазі, коли визначають стратегію як «хитрий маневр», що
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допомагає обійти конкурентів. Усі ці аспекти з різних боків характеризують таке
унікальне явище, як стратегія.
Для розробки стратегії кожне підприємство має усвідомити такі важливі
елементи своєї діяльності: місію; конкурентні переваги; особливості організації
бізнесу; ринки збуту, де діє фірма; продукцію (послугу); ресурси; структуру;
виробничу програму; організаційну культуру.
Важливу роль у розумінні стратегії посідає місія. Місія підприємства деталізує
статус фірми і забезпечує напрям та орієнтири для визначення цілей та стратегій на
різних організаційних рівнях. Формулювання місії повинно охоплювати її складові.
Місія підприємства визначається ґрунтуючись на стратегічному аналізі та
діагностиці – це змістовному і, певною мірою, формальному опису об’єкта
дослідження, виявлення особливостей, тенденцій, можливих і неможливих напрямів
його розвитку.
Як вже зазначалось вище, в діяльності підприємства існує зовнішнє та
внутрішнє середовище. Особливу роль у стратегічному управлінні посідає саме
зовнішнє середовище, а отже і потребує більш детального аналізу та діагностики.
Діагностику зовнішнього середовища проводять, розділивши його на
«зовнішнє середовище» непрямого впливу і на «зовнішнє середовище» прямого
впливу.
Методика діагностики передбачає: вивчення основних економічних
характеристик; оцінку конкурентного середовища; аналіз поведінки конкурентів;
визначення ключових факторів успіху; аналіз привабливості та визначення
перспектив; вивчення впливу споживачів; аналіз впливу партнерів та постачальників
організації.
Діагностику підприємства (організації, фірми) необхідно проводити через
дослідження загальної характеристики організації та її загальної стратегії; фінанси;
систему збуту продукції; виробничу діяльність; інноваційну діяльність; трудові
ресурси; систему управління; ефективність діяльності.
При діагностиці організації можуть використовуватися такі методи:
спостереження; опитування виконавців; вивчення документів; анкетування;
фотографія робочого дня.
При аналізі результатів діагностики використовують такі методи: причиннонаслідковий, порівнянь або аналогій, балансовий, математичний, графічний, метод
екстраполяцій тощо.
Зведений аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства – це
SWOT-аналіз, методологія якого передбачає спочатку виявлення сильних і слабких
сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв’язків між ними, які в
подальшому можуть бути використані для формування стратегії організації. В основі
цієї методології аналізу покладена теорія М. Портера про конкурентоспроможність
організації у власній галузі.
Провівши SWOT-аналіз організації, визначають її конкурентоспроможність,
для чого існує ряд підходів і методів, серед яких основними є:
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• метод, що заснований на теорії ефективної конкуренції;
• метод, що заснований на визначенні показників якості продукції;
• методи, засновані на теорії конкурентної переваги;
• метод бенчмаркінгу.
Існує також ряд методів і моделей для портфельного аналізу бізнесів
підприємства:
• матриця Бостонської консультативної групи «зростання – частка ринку»;
• матриця «привабливість – конкурентоспроможність»;
• модель портфельного аналізу методом «Shell-ДРМ» та інші.
Ці та інші методи і моделі, що використовуються в діагностиці галузі та
підприємства, дозволяють вибрати найбільш оптимальну стратегію розвитку
підприємства і забезпечити йому успіх у майбутньому.
Висновки. Таким чином, стратегія є наріжним камінням діяльності
підприємства, що слугує меті забезпечення його ефективної діяльності.
Список використаних джерел
1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : Прогресс, 1987.
2. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Искусство разработки и реализации
стратегии : Учебник для вузов / Пер. с англ.; Под. ред. Л.Г. Зайцева,
М.И. Соколовой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
3. Стратегічне управління : Навч. посіб. / В.В. Швед, В.В. Боковець; Вінниц.
фін.-екон. ун-т. – Вінниця : ВФЕУ, 2012. – 151 с.
4. Швед В.В., Єдинач Є.В. Стратегія підприємства: ключові характеристики та
складові / В.В. Швед, Є.В. Єдинач // Крымский экономический вестник. – 2013. –
№5. – С. 294-296.

Лазарєва О.В., д.е.н., доцент, доцент кафедри
управління земельними ресурсами,
Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
Бірюкова О.О., «Школа молодого вченого»,
факультет економічних наук,
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
MODERN APPROACHES TO STRATEGIC PLANNING OF AGRICULTURAL
LAND USE
Анотація. В статті розкрито необхідність стратегічного планування
сільськогосподарського землекористування як сучасного наукового підходу до
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ефективного використання землі. Проаналізовано праці вчених щодо обґрунтування
перспективного сільськогосподарського землекористування та розкрито аспекти
просторового планування земельних ресурсів. Розглянуто зарубіжний досвід до
стратегічного планування сільськогосподарського землекористування та окреслено
заходи, що передбачають стратегічне планування сільськогосподарського
землекористування.
Ключові слова: сільськогосподарське землекористування, стратегічне
планування, перспективне землекористування, ефективність землекористування,
організація сільськогосподарського виробництва.
Abstract. The article reveals the need for strategic planning of agricultural land use
as a modern scientific approach to the efficient use of land. Analyzes the writings of
scholars on the justification of the perspective of agricultural land use and the aspects of
spatial planning of land resources. The article considers foreign experience of strategic
planning of agricultural land use and identifies measures for strategic planning of
agricultural land use.
Keywords: agricultural land use, strategic planning, advanced land use, efficient use
of the land, the organization of agricultural production.
Постановка проблеми. Планування і прогнозування є важливими стадіями
такого процесу як наукового передбачення, що має особливе значення в процесі
використання земельних ресурсів та управління ними. Сьогодні в Україні постала
необхідність забезпечити реальність та реалізацію процесу стратегічного планування,
яке є вагомим та необхідним елементом управління землекористуванням та має на
меті досить гнучко реагувати на швидкі зміни, які відбуваються в економіці.
В системі управління землекористуванням і досі не створено інфраструктури
цивілізованого обігу земель, не вживаються необхідні заходи щодо ведення
ефективної політики раціонального землекористування, впродовж тривалого часу
використання землі здійснюється переважно без чітко окресленого екологоекономічного та соціального обґрунтування. У зв’язку з цим існує нагальна
необхідність осмислення існуючих традиційних концепцій щодо опанування та
розуміння
сутності
стратегічного
планування
сільськогосподарського
землекористування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання стратегічного планування
сільськогосподарського землекористування досліджували такі вчені, як:
Н.Й. Балаж [15],
А.В. Босенко [13],
О.П. Ботезат [10],
Ю.С. Гринчук [12],
Д.О. Геращенко [2], О.С. Дорош [14], Т.І. Дьолог [7], О.І. Котикова [16],
В.С. Куйбіда [9], І.С. Мареха [4], Л.Л. Палєхова [5], А.М. Третяк [3; 11; 17],
Ю.М. Хвесик [6] та інші. В їхніх працях розроблено заходи щодо обґрунтування
перспективного сільськогосподарського землекористування, розкриті аспекти
просторового планування земельних ресурсів [1].
В працях Геращенко Д.О. [2, с. 68] основним механізмом планування та
45

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018

використання земель є цільове призначення. В дослідженнях Третяка А.М. [3]
розкрито завдання на напрями територіального планування, які повинні вирішуватися
в місцевих програмах розвитку землекористування як первинного планувального
документа на місцевому рівні.
Наукові судження Марехи І.С. [4, с. 342] дозволяють зробити висновок, що
стратегія сільськогосподарського землекористування представляє собою науково
обґрунтовану узагальнену модель перспективного, конкурентного, інноваційного
розвитку сільського господарства, що містить мотиви здійснення екологічно
орієнтованої інвестиційної діяльності, адміністративні ресурси й систему екологоекономічних показників, які покладені в основу управління, що забезпечує
продовольчу та еколого-ресурсну безпеку в регіоні.
В науковій літературі не прослідковується точна думка щодо розуміння
сутності та завдань планування сільськогосподарського землекористування. Адже в
європейських країнах плани землекористування є невід’ємною складовою стратегії
сталого розвитку територій, а використання земель має бути економічно ефективним,
екологічно припустимим та етичним в інтересах не тільки нинішнього, а й майбутніх
поколінь [5].
За словами Дьолог Т.І. [7, с. 61] планування передбачає лише встановлення
цілей підприємства, які залежать від його спеціалізації. Для сільськогосподарського
підприємства об’єктом планування є і урожайність культур, і поголів’я худоби, і
кількість отриманого чистого прибутку. До цього варто також додати показники
ефективності використання земельних ресурсів.
Але не зважаючи на значну кількість праць цих авторів, і досі залишається
багато не розв’язаних проблем, пов’язаних з визначенням сучасних підходів до
стратегічного планування сільськогосподарського землекористування.
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є вивчення та узагальнення
підходів до здійснення стратегічного планування сільськогосподарського
землекористування, що передбачають перспективи його подальшого розвитку.
Виклад основного матеріалу. З переходом економіки на довгострокове
планування, значення стратегічного планування невпинно зростає та стає
обов’язковим для науково-обґрунтованого визначення стану об’єкта, що планується, в
майбутньому.
Взагалі, необхідність довгострокового планування пов’язана з тим, що постійно
існує проблема передбачення основних напрямків діяльності, виявлення найбільш
ефективних альтернативних рішень та вивчення шляхів їх реалізації. В
землекористуванні це, в першу чергу, стосується успішного вирішення продовольчої
проблеми, досягнення належного рівня екологічної безпеки та здійснення заходів
щодо охорони та підвищення родючості земель.
В свою чергу, ефективність довгострокового планування має визначатися
стабільністю напрямку розвитку досліджуваного об’єкта та має дозволяти успішно
досягати поставленої мети.
Якщо
вдатися
до
історичного
аналізу
процесу
планування
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сільськогосподарського землекористування, то цьому процесу притаманні специфічні
особливості.
Так, в Україні роботи по складанню Генеральної схеми використання
земельних ресурсів почалися в 1975 році, що було пов’язане з переходом на
довгострокове планування (на п’ятнадцятирічний термін).
В 1980-1982 роках виконано перший етап планування – розроблена наукова
його концепція. В другому турі розроблялися основні напрямки використання
земельних ресурсів, що базувалися на нових законодавчих актах та відображали
сучасний напрямок аграрної політики. При цьому основне цільове призначення
Генеральної схеми використання земельних ресурсів зводилось до виконання таких
завдань як організація раціонального використання земель, виявлення резервів для
нового освоєння земель, упорядкування території, що передбачало забезпечення
оптимальних умов для розміщення продуктивних сил суспільства, підвищення
продуктивності угідь (причому не було враховано заходи, за рахунок чого це має
відбуватися), посилення контролю за охороною та поліпшенням земель та
безпосередньо створення сприятливої екологічної обстановки.
Відповідно до українського законодавства, планування територій в нашій країні
здійснюється на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Згідно зі
ст. 5 Закону України «Про планування і забудову територій» [8] планування
територій на загальнодержавному рівні полягає в розробленні Генеральної схеми
планування території України, що має визначати концептуальні питання планування
території країни, вдосконалення систем розселення, досягнення сталого розвитку
населених пунктів, розвитку інфраструктури та формування національної екологічної
мережі. Хоча на практиці, земля (територія) відповідно до положень даного Закону,
розглядається лише як об’єкт містобудівної діяльності, що призводить до
необґрунтованої та неконтрольованої забудови земель сільськогосподарського
призначення.
Шостою європейською конвенцією міністрів, що відповідають за просторове
планування (СЕМАТ) Ради Європи на тему «Перспективи розвитку та просторового
планування у приморських регіонах» мова йде про те, що раціональне
землекористування здійснюється з метою досягнення раціонального та прогресивного
підходу, а реалізація програм регіонального просторового планування повинна
доповнюватися програмою землекористування з урахуванням загальнодержавних
інтересів [9, с. 19, 21-22].
Вивчення наукової думки щодо планування землекористування, дозолило
окреслити питання комплексного підходу у плануванні сільськогосподарського
землекористування, що є об’єктом наукового напряму дослідника О.П. Ботезата [10].
На його думку, під стратегією землекористування слід розуміти систематизацію дій
уряду, Держгеокадастру та його територіальних органів, органів державної влади та
місцевого самоврядування, що визначатимуть принципові підходи до розв’язання
питань власності на землю, мотивацій та ефективного землекористування,
забезпечення продовольчої та екологічної безпеки. Вчений пропонує удосконалити та
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укріпити систему планування, управління та оцінки земельних ресурсів.
З метою вдосконалення розподілу земель, відповідно до перспектив розвитку
економіки, поліпшення організації території і визначення інших напрямів
раціонального використання земель та їх охорону в цілому, в державі та її регіонах,
необхідним є територіальне планування використання земель шляхом їх зонування. В
країнах Європейського Союзу, Північної Америки, Австралії в процесі управління
земельними ресурсами на державному та муніципальному рівнях головним фактором
і основною умовою розвитку ринкової економіки є планування використання земель
шляхом їх зонування [11, с. 40]. В Україні система зонування земель і класифікація
територіальних зон для системи управління земельними ресурсами та
землекористуванням нині не розроблена, що ускладнює не тільки здійснення
незалежного контролю за використанням і охороною земель, але й застосування
правового та економічного механізму регулювання земельних відносин.
За словами Гринчук Ю.С. [12, с. 9], стратегічне планування землекористування
представляє собою процес здійснення сукупності систематизованих та
взаємоузгоджених робіт з визначення довгострокових (на певний період) цілей та
напрямів діяльності суб’єкта господарювання. Стратегії в землекористуванні, на
думку дослідника, мають обґрунтовуватися в залежності від галузевих та
регіональних особливостей структури землекористування, його стану та динамічних
змін.
На думку Босенко А.В. [13, с. 173], стратегічні напрями розвитку
землекористування передбачають впровадження прогресивних управлінських рішень,
що зумовлюють збільшення віддачі від нових землеробських і технічних засобів і
технологій.
Наукові судження О.С. Дорош [14], базуються на припущенні, що система
землевпорядних дій охоплює прогнозування, планування, проектування та здійснення
землевпорядних заходів. При цьому вчена зазначає, що основним завданням
прогнозування є те, що на підставі наукового аналізу та тенденцій розвитку
негативних процесів потрібно запропонувати і спрогнозувати різні способи
планування землекористування та організації раціонального використання і охорони
земель. Як вказує науковець, прогнозні напрацювання мають слугувати головною і
направляючою базою при розробленні державних і регіональних програм
використання та охорони земель.
На думку Балажа Н.Й. [15], комплексний підхід до планування
землекористування передбачає розробку і впровадження системи технологічних,
економічних і правових заходів щодо економічно вигідного використання
сільськогосподарських земель, збереження, відтворення їх продуктивного потенціалу.
Науковець Котикова О.І. виділяє такі цілі у контексті впровадження
комплексного підходу до планування земельних ресурсів [16, с. 33]:
• проведення перегляду і розробка політики, спрямованої на підтримку
оптимального землекористування і раціонального управління земельними ресурсами;
• вдосконалення і зміцнення систем планування, управління та оцінки
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земельних ресурсів;
• зміцнення установ та координаційних механізмів у галузі землекористування;
• створення механізмів сприяння активній участі всіх зацікавлених сторін у
процесі прийняття рішень.
Варте
на
увагу
і
вивчення
світового
досвіду
планування
сільськогосподарського землекористування.
Так, в Німеччині законодавчо закріплено трирівневу систему планування
використання та охорони земель: загальнодержавну, федеральну та муніципальну.
Причому, федеральні землі мають широкі повноваження щодо створення власних
систем планування і регулювання землекористування. Але всі землевласники та
землекористувачі мають розробляти генеральну земельну програму і генеральний
план розвитку землекористування власних територій. Система планування
використання та охорони земель базується на обов’язковій розробці власниками усіх
земель Генеральної земельної програми і Генерального плану розвитку
землекористування своїх територій.
У Франції процес планування землекористування є механізмом для
перерозподілу земель у суспільних інтересах, для захисту сільськогосподарських
земель від нераціонального використання та від необґрунтованого вилучення для
потреб промисловості та транспорту. Також планувальні заходи в цій країні
дозволяють розвивати рекреаційні території, оберігати землю від ерозії та інших
негативних наслідків. Землевпорядні плани в країні, що поділяються на генеральні
(для країни чи регіону), районні (для кількох комун) та муніципальні (для однієї
комуни), лише після публічного оприлюднення та за наявності позитивної
громадської думки, затверджуються та є обов’язковими для виконання.
У Великобританії під час продажу землі, не можна змінювати їх цільове
використання без погодження з радою з планування при адміністраціях міст, районів
та муніципалітетів. Питання ж розвитку територій, планування використання земель,
удосконалення землеволодіння та землекористування розглядають на основі
структурних (Comprehensive) та місцевих (Municipal) планів [17].
В Австралії рішення уряду й органів місцевого самоврядування в сфері
землекористування реалізуються через плани розвитку територій і охорони
навколишнього природного середовища. В основу планування у США закладено
зонування території з метою регулювання використання земель, що перебувають у
приватній власності. Вивчення зарубіжного досвіду планування та організації
використання земель свідчить, що у цих країнах діють різні планові механізми
перерозподілу земель та державні системи їхнього захисту від нераціонального
використання, які доцільно запровадити і в Україні з метою раціоналізації
землекористування та забезпечення охорони довкілля.
Шостою
європейською
конвенцією
міністрів,
відповідальних
за
регіональне/просторове планування (СЕМАТ) Ради Європи на тему: «Перспективи
розвитку та просторового планування у приморських регіонах» передбачається, що
реалізація програм регіонального просторового планування повинна доповнюватися
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програмою землекористування з урахуванням загальнодержавних інтересів та
здійснюватися на основі прогресивного підходу [9, с. 19].
Як бачимо, стратегічне планування є функцією стратегічного управління, що
орієнтоване на досягнення базового стану об’єкта в довгостроковій перспективі.
Аналіз та огляд літературних джерел дають підстави виокремити заходи, що
передбачають стратегічне планування сільськогосподарського землекористування:
• поєднання альтернативних напрямів перспективного сільськогосподарського
землекористування
та
науково-обгрунтованих
способів
використання
сільськогосподарських земельних ресурсів відповідно до їх особливостей;
• впровадження заходів з комплексного поліпшення, відтворення й охорони
земельних ресурсів, що є вагомим аргументом екологізації сільськогосподарського
виробництва;
• дотримання заходів з контурно-меліоративної організації території,
раціоналізації структури землекористування, застосування перспективних способів
організації сільськогосподарського виробництва;
• несення відповідальності землевласників та землекористувачів за погіршення
стану навколишнього природного середовища, забезпечення дотримання екологічних
вимог і нормативів;
• обов’язкове ведення контролю за станом земельних ресурсів та змінами, що
відбуваються в сільськогосподарському виробництві під впливом мінливості
оточуючого середовища;
• забезпечення ефективної охорони сільськогосподарських земельних ресурсів
від негативного шкідливого впливу промислового виробництва, шляхом застосування
екологобезпечних технологій;
• впровадження в практику ефективного організаційно-економічного та
екологобезпечного механізму сільськогосподарського землекористування, що має
включати систему інструментів, які впливають на зміну стану земельно-ресурсного
потенціалу з метою досягнення бажаного ефекту.
На
нашу
думку,
стратегічне
планування
сільськогосподарського
землекористування має базуватися на виділенні таких сценаріїв планування, які
визначаються тим, якою буде відповідь суспільства на ті виклики, які стоять перед
ним у майбутньому періоді. Насамперед, йдеться про те, як суспільство буде
ставитись до проблеми економічного, ефективного та раціонального використання
земель, охорони земельного фонду, відтворення родючості ґрунту як головної умови
національної безпеки держави. Стає очевидним, що альтернативи стратегічного
планування сільськогосподарського землекористування немає, і нині це набуває
конкретного соціально-економічного та екологічного змісту у формі ухвалення
екологічних законопроектів, розробки екологічних програм та планів.
Вважаємо, що стратегічний план землекористування може бути успішно
реалізований лише за умови ефективної діяльності всіх землевпорядних органів в
рамках загальної стратегії розвитку. Стратегічне планування сільськогосподарського
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землекористування багато в чому залежить від науково-методичного забезпечення
даного процесу, ефективне досягнення якого дасть змогу досягти оптимізації
земельно-ресурсного потенціалу та забезпечить при цьому сукупний позитивний
ефект раціоналізації земельних ресурсів. Отже, стратегічне планування в
сільськогосподарському землекористуванні має базуватися на принципово нових
засадах, що являють собою орієнтири майбутнього розвитку землекористування, які
забезпечують його конкурентоспроможність та дають змогу створювати всі умови та
ефективно використовувати наявний земельно-ресурсний потенціал в довгостроковій
перспективі.
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що
стратегічне планування сільськогосподарського землекористування має забезпечити
ефективне його використання на інноваційному підході, що дозволяє враховувати
перспективи його подальшого розвитку з урахуванням позитивних змін у
майбутньому.
Отже, в процесі стратегічного планування сільськогосподарського
землекористування необхідно приймати конкретні управлінські рішення, що дадуть
змогу сформувати майбутнє таким, яким хоче його бачити суб’єкт управління.
Ефективність стратегічного планування використання землі має досягатись шляхом
впровадження найбільш ефективних альтернативних рішень щодо ефективного
ведення виробництва в сільському господарстві.
Перспективи подальших досліджень мають базуватись на висвітленні
конкретних заходів щодо впровадження стратегії розвитку землекористування на
інноваційній основі.
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
PROJECT MANAGEMENT APPROACHES TO ENTERPRISES
Аннотация. Статья посвящена решению проблем в управлении предприятиями
с помощью проектного подхода. Рассмотрены сущность и специфические признаки
развития предприятия по проектному подходу. Проанализированы различные
подходы в управлении предприятиями. Раскрыта актуальность использования
проектного подхода в управлении организацией.
Ключевые слова: предприятие, организация, проект, проектный подход,
планирование, управление.
Abstract. The article is devoted to solving problems in enterprise management with
the help of the project approach. The essence and specific features of the enterprise
development according to the project approach are considered. Different approaches to
enterprise management are analyzed. The urgency of using the project approach in
managing the organization is disclosed.
Keywords: enterprise, organization, project, project approach, planning,
management.
Постановка проблемы. Эффективность деятельности предприятия на рынке
определяется организационной способностью предприятия использовать свой
производственный потенциал, умением адаптироваться к постоянным изменениям во
внешней и внутренней среде. Если изменения во внешней среде нужно учитывать, то
изменениями во внутренней среде можно управлять, обеспечивая организационное
развитие предприятия. Разработка и внедрение мероприятий по организационному
развитию предприятия является содержанием организационного проектирования.
Необходимость решения проблем управления развитием предприятий в
условиях рыночной трансформации экономики путем обоснования методических
подходов к оценке уровня развития предприятий, проведения организационного
аудита, обоснование организационной структуры и структуры управления, оценки
организационной культуры еще требует соответствующего научного обеспечения.
Анализ последних исследований и публикаций. Существенный вклад в
разработку теоретико-методологических и прикладных аспектов проблемы
управления развитием предприятий сделали такие отечественные ученые, как
С.С. Бакай, В.А. Василенко, С.И. Демьяненко, С.А. Кравченко, Л.И. Михайлова,
А.А. Мороз,
О.В. Олейник,
П.Т. Саблук,
М.М. Турченко,
А.А. Школьный,
В.В. Юрчишин и другие. Среди зарубежных исследователей проблем
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организационного развития – И. Ансофф, И. Адизес, М. Армстронг, Р.Л. Дафт,
М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, Р. Бекхард, Дж. Л. Гибсон и другие.
Невзирая на длительные исследования в области проектного подхода к
управлению предприятиями и его распространение в мировой практике, в
отечественной экономике проектный подход к управлению предприятиями не
получил широкого распространения и требует дальнейшего исследования.
Формирование целей статьи. Целью исследования является раскрытие
актуальности проектного подхода в управлении предприятиями и определение
процессов и особенностей управления проектами.
Изложение основного материала. Проблема повышения эффективности
деятельности организаций во всех сферах общества является острой и актуальной.
Наше общество продолжает неоправданно тратить природные, экономические и
человеческие ресурсы. Экономическое положение Украины подчеркивает и
доказывает важность внедрения проектного менеджмента на каждом предприятии. Но
масштабы внедрения методологии проектного управления в Украине, к сожалению,
не отвечают потребностям общества. Поэтому систематизация и осмысление научнотеоретических и прикладных аспектов методологии проектного управления должно
быть весомым вкладом в развитие украинского общества.
Любое управление представляет собой процесс, то есть последовательность
операций, приемов, методов формирования и оказания влияния на управляемый
объект. Этот процесс имеет закономерное содержание, которое определяет суть
управления: анализ и оценка ситуации, нахождение главной проблемы, постановка
цели, принятие и реализация управленческого решения в определенной
последовательности, параллельности и комбинации операций и действий [1].
Следовательно, мы можем утверждать, что управление развитием
предприятий – это системный, плановый, долгосрочный процесс, направленный на
реализацию стратегии развития предприятия, эффективное использование ресурсного
потенциала, оптимизации соотношения формальной структуры и организационной
культуры [2]. Одной из составляющих процесса управления развитием предприятий
является организационное проектирование.
В управлении предприятиями проектный подход трактуют как особую форму
управления, которая позволяет предприятию сконцентрировать внимание и ресурсы
на выполнении определенного комплекса задач при определенных ограничениях,
таких как время, ресурсы, бюджет [1].
Переход на проектное управление требует определенных изменений на уровне
предприятия, связанных в первую очередь с перестройкой организационной
структуры, появлением потребности в переквалификации и развитии персонала,
формализацией проектной методологии. Указанные процессы обуславливают
развитие предприятия с позиций совершенствования системы управления проектами
и перехода на новые этапы развития данной системы. Переход на каждый
следующий,
более
высокий
уровень
развития,
делает
организацию
конкурентоспособной, динамично реагирует на требования рынка и оптимально
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использует свои внутренние ресурсы.
По мнению В.Н. Буркова, Д.А. Новикова, для синтеза механизма управления
проектами, менеджеры проектов должны определить допустимую совокупность
результатов и целей для каждого из потенциальных исполнителей, с известными
характеристиками, для всех возможных методов, средств, форм, смыслов, условий,
что связаны между собой. С учетом социального заказа, мотивов и целей следует
ввести критерий сравнения результатов, а также критерий сравнения механизмов по
эффективности, выбрать и реализовать оптимальный результат [3].
Р. Дафт отмечает, что организационное развитие осуществляется за счет
адаптации к изменениям внешней среды, навыков решения возникающих проблем,
совершенствования внутренних взаимоотношений [4].
Чтобы выработать в организации полноценную готовность к восприятию
изменений, руководство должно предусмотреть способность к такому восприятию в
самом построении организации и в своих управленческих действиях. Осознание этого
привело к созданию в 60-х годах ХХ в. концепции организационного развития [5]. В
результате ее быстрой эволюции менеджеры смогли получить методы и процедуры
для систематического диагностирования, планирования, реализации и поддержки
изменений с целью повышения эффективности организации.
Также, необходимо отметить, что этот же временный отрезок зародилась и
начала развиваться концепция кайдзен-менеджмента. Суть данной концепции состоит
в непрерывном совершенствовании любых, даже несоразмерно рутинных мелких,
процессов на предприятии с целью общей оптимизации деятельности
предприятия [6]. Концепция кайдзен оказала существенное влияние на дальнейшее
развитие организационного развития и формирование его ключевых принципов.
В целом, можно говорить об изменении основной модели бизнеса, его
начинают рассматривать как совокупность взаимосвязанных проектов. Подобный
подход позволяет отразить и другую особенность современного бизнеса, когда
конкурентным преимуществом становится гибкое поведение в меняющейся внешней
среде. В подобных условиях неизбежно отступление от жестких организационных
структур и управленческих технологий.
В структурном плане организационное проектирование различается в
зависимости от объекта по направлениям: на создание новой системы, на частичное
улучшение или на ее радикальные преобразования.
Проектные структуры на предприятии, как правило, применяются тогда, когда
возникает необходимость разработать и осуществить организационный проект
комплексного характера, охватывающий, с одной стороны, решение широкого круга
специализированных технических, экономических, социальных и других вопросов, и,
с другой стороны, деятельность различных функциональных и линейных
подразделений. К организационным проектам можно отнести любые процессы
целенаправленных изменений в системе, например, реконструкцию производства,
разработку и освоение новых видов продукции и технологических процессов,
строительство объектов и т. д.
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Смысл проектной структуры управления состоит в том, чтобы собрать в одну
команду квалифицированных сотрудников разных профессий для осуществления
сложного проекта в установленные сроки с заданным уровнем качества и в рамках,
выделенных для этой цели материальных, финансовых и трудовых ресурсов.
Как важнейшие преимущества такого вида структур управления можно
назвать:
• интеграцию различных видов деятельности предприятия с целью получения
высококачественных результатов по определенному проекту;
• комплексный подход к реализации проекта, решение проблемы;
• концентрацию всех усилий на решении одной задачи, на выполнении одного
конкретного проекта;
• большую гибкость проектных структур;
• активизацию деятельности руководителей проектов и исполнителей в
результате формирования проектных групп;
• усиление личной ответственности конкретного руководителя как за проект в
целом, так и за его элементы [7].
К недостаткам проектной структуры управления можно отнести следующее:
• при наличии нескольких организационных проектов или программ,
проектные структуры приводят к дроблению ресурсов и заметно усложняют
поддержание и развитие производственного и научно-технического потенциала
предприятия как единого целого;
• от руководителя проекта требуется не только управление всеми стадиями
жизненного цикла проекта, но и определение места проекта в сети проектов данной
компании;
• формирование проектных групп, которые не являются устойчивыми
образованиями, лишает работников осознания своего места в компании;
• при использовании проектной структуры возникают трудности с
перспективным использованием специалистов в данной компании;
• наблюдается частичное дублирование функций [7].
Целесообразность и необходимость перехода организаций любого уровня на
основы проектного управления, на наш взгляд, доказана. Сейчас определим
некоторые причины недостаточного развития данной практики у большинства
предприятий:
1. Отсутствие профессиональных проект-менеджеров и команды.
2. Отсутствие реального интереса к обучению управления проектами (введение
практики посещения специализированных семинаров, распространение идеологии
проектного управления, выделение для этого средств и т.п.).
3. Неумение верно формулировать цели проекта (часто ограничиваются
установлением временных и бюджетных границ, а качественной и содержательной
составляющей пренебрегают).
4. Неумение отразить и учесть все затраты по проекту.
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5. Отсутствие должного внимания управлению рисками.
6. Недостаточное внимание по управлению временем реализации проекта.
Все причины важны, но само расположение их в такой последовательности
определяет силу их влияния на проблемы внедрения проектного управления.
Любые организационные нововведения структурного характера являются,
прежде всего, продуктами организационного проектирования. Так, необходимость
совершенствования организационной системы вызвана следующими причинами: если
не удается повысить производительность труда, ухудшаются показатели
использования основных и оборотных фондов при ухудшении общих показателей
работы предприятия, при расширении видов деятельности предприятия; увеличение
рынков сбыта продукции при необходимости частых изменений в ассортименте и
объеме выпуска продукции вследствие повышения требований потребителей к
качеству товаров и услуг из-за увеличения разнообразия методов ценовой и
неценовой конкуренции; при разработке и внедрении новых технологий; объединения
с другими хозяйствующими субъектами.
Предприятие или производственная система как объект организационного
проектирования является сложной организационной динамичной системой,
функционирующей в органическом единстве и взаимодействии объекта и субъекта
управления. Основным элементом предприятия как организационной системы
являются люди, поэтому важнейшая задача организационной системы – координация
деятельности людей, направленная на производство и реализацию необходимых
обществу (потребителям) товаров и услуг.
Проектная структура характеризуется тем, что из сотрудников различных
функциональных подразделений формируются команды. В отличие от работы в
рамках обычной функциональной структуры, целью решения задач является не
совершенствование технической или другой специальной эффективности, а
удовлетворение рыночной потребности, оплачиваемой конкретным заказчиком.
Как определяет В.И. Воропаев, среди функций управления проектами
выделяются: управление предметной областью проекта, управление проектом по
временным параметрам, управление стоимостью, управление качеством, управление
рисками, управление персоналом, управление коммуникациями, управление
контрактами, управление изменениями [5]. Учитывая сказанное, возникает стойкое
осознание сложности проектной деятельности, как у специалиста любого уровня, так
и руководителя предприятия, а, следовательно, и значительной ответственности,
создает субъективные (ментальные) и объективные (отсутствие специалистов по
проектному управлению) препятствия к переходу организаций на новые методы
управления. Внедрение проектного управления и его популяризация в организации,
на наш взгляд, прежде всего, зависит от руководства предприятия.
В рамках проектной структуры сотрудники имеют сразу двух начальников:
• руководителя функционального подразделения;
• руководителя проекта.
Перед
руководителем
функционального
подразделения
служащие
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отчитываются за техническую эффективность выполняемых задач, перед
руководителем проекта – за качество, своевременность и потребительскую ценность
выполняемых работ.
Итак, сложность управления проектом включает в себя двойное подчинение
персонала, что может привести к конфликтам. Служащие могут сомневаться, что
является более приоритетным: своевременное и качественное выполнение проекта
или выполнение распоряжений руководителей функциональных подразделений.
Однако, именно на плечи руководителя проекта ложится проблема постоянного
поиска компромиссов. Поэтому его заслуги и подчеркиваются при успешном
завершении проекта. Следует отметить, что выяснение вопроса: «Кто создает
прибыль?», может сказаться на проекте самым пагубным образом. Все дело в том, что
при этом отношения между руководителем проекта и руководителями
функциональных подразделений начинают рассматриваться в антагонистическом
аспекте. В то время как руководитель проекта управляет бюджетом, а, следовательно,
и прибылью, руководители подразделений подбирают персонал, поставляют ресурсы
и комплектующие, контролируют технологические стандарты и качество
выполняемых работ. Вклады в прибыль руководителя проекта и руководителей
функциональных подразделений сильно интегрированы, попытка их разделить,
скорее всего, приведет только к уничтожению прибыли.
Также из-за отсутствия собственного управленческого опыта (полностью или
относительно реализации проекта), из-за страха перед возможными неудачами и
связанными с ними неприятными последствиями, руководители проектов могут не
определиться со стилем руководства и варьировать от административного к
либеральному. Слишком неопределенное поведение руководителя приводит к тому,
что проектная команда в таких случаях не знает, чего можно ожидать от руководства,
она теряет уверенность в себе. А неуверенные в себе команды теряют
работоспособность и готовность к сотрудничеству, мотивацию на высокую
результативность работы.
Переход к управлению проектами – это не просто переход к матричной
организационной структуре. Основное отличие заключается в том, что проект не
направлен на реализацию непрерывной производственной деятельности, например,
по выпуску определенного вида продукции. Проект характеризуется четко
сформулированной целью, ограниченным финансированием, потреблением ресурсов
(таких, как: деньги, люди, оборудование) и главное объединяет деятельность
нескольких функциональных подразделений.
Успешный проект имеет определенные рамки времени и материальнофинансовых ресурсов, обеспечивает желаемое качество выполнения работ,
эффективно использует ресурсы и принимается заказчиком. Кроме того,
представление задачи управления в виде проекта позволяет:
• четко распределить ответственность, гарантируя выполнение всех
функциональных обязанностей;
• свести воедино и минимизировать отчетность;
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• определить необходимые ресурсы;
• выявлять и решать проблемы на ранней стадии их возникновения [8].
Четкое осмысление поставленной цели позволяет определить ряд задач, а
следовательно, и определить те функции, с помощью которых решаются
поставленные задачи. Распределение функций между членами команды позволяет
гарантировать их выполнение.
Оборотной стороной управления проектом является его сложность,
перестройка организационной структуры, работа на заказчика и удовлетворение его
специфических требований, риски проекта, изменение технологии проведения работ,
потребность в планировании и строгом исполнении бюджета.
Нужно отметить, что комплексное проектирование принципиально отличается
от механического соединения отдельных частей в целое, представляет собой
признание обобщенных характеристик системы как следствие общего влияния
различных факторов на результат. Так, например, конструируя новое изделие или
технологию,
необходимо
закрепить
не только технико-технологические
характеристики этих нововведений, но и те изменения, которые в связи с ними
возникнут в экономике, социальной структуре, организации производства на тех
предприятиях, где эти нововведения подлежат освоению.
Таким образом, проектирование выходит далеко за рамки конструкторскотехнологической деятельности, включая не только отдельные проектные решения, но
и весь комплекс проектных работ. Оно направлено на разработку научно
обоснованной модели, в которой бы отражалась совокупность организационных
нововведений, связанных с техническим перевооружением и реконструкцией
объектов проектирования, их строительством и расширением, с совершенствованием
систем управления, производства и труда.
Как правило, когда говорят о развитии, имеют в виду прогрессивное развитие,
при котором качественные изменения системы, организации положительные. Это
состояние объективно может быть более совершенным или казаться таковым по
критерию новизны. Развитие ассоциируется с прогрессом, потому что такова
универсальная тенденция эволюции природы и общества. И именно в этом смысле
можно говорить о развитии, как переходе от простого к сложному, от низшего к
высшему. Однако не все так хорошо, когда речь идет не об эволюции в
биологическом смысле, а об индивидуальном развитии, об онтогенезе организации
как системы, особенно социальной организации [9].
Развитие бывает не только прогрессивным, но и регрессивным, когда
происходит деградация, переход от высшего к низшему, менее совершенного.
Жизненный цикл организации включает в себя как прогрессивное (создание, рост,
зрелость), так и регрессивное (спад, ликвидация) развитие [10]. И прогресс, и регресс
имеют свои противоположности: при быстром прогрессе можно потерять
устойчивость и осторожность; при регрессе можно избавиться от отживших частей
организации.
Вывод. Сущность проектного подхода в управлении предприятием заключается
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в четкой организации, направленной на достижение единого правильного решения.
Сегодня управление проектами превратилось в неотъемлемую часть эффективного
менеджмента, который предоставляет существенные возможности в достижении
каких-либо результатов.
Итак, принципы проектного управления следует рассматривать как
составляющую общей системы управления предприятием, которая направлена на
широкое внедрение проектов как на средство устойчивого развития с учетом
необходимости адаптации к динамичной внешней среде. При этом необходимым
условием является введение определенного типичного способа организации
управления проектами.
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ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЖІНОК НА РИНКУ ПРАЦІ
УКРАЇНИ
THE PROBLEM OF GENDER DISCRIMINATION AGAINST WOMEN ON THE
LABOR MARKET IN UKRAINE
Анотація. У статті розглянуто проблему дискримінації жінок на ринку праці,
що в наш час є однією із найважливіших соціальних проблем в Україні. Аналізуються
сфери діяльності та відповідні професії, які традиційно вважаються «чоловічими» й
«жіночими». Визначено основні прояви гендерної дискримінації в Україні.
Ключові слова: гендер, гендерна сегрегація, гендерна дискримінація, ринок
праці.
Abstract. The paper considers the problem of discrimination against women in the
labor market, which today is one of the most important social problems in Ukraine. We
analyze the scope and relevant professions that are traditionally considered «masculine» and
«feminine». The main manifestations of gender discrimination in Ukraine.
Keywords: gender, gender segregation, gender discrimination, labor market.
Постановка проблеми. Протягом останніх десятиріч Україна стала на шлях
демократичних перетворень. Як відомо, одним із вимірів демократії є забезпечення
рівності прав і можливостей чоловіка і жінки у всіх сферах життєдіяльності
суспільства.
Усе більшої актуальності набуває останнім часом питання гендерної
дискримінації жінок на ринку праці в України. Такий культурний стереотип, панує
багато століть і передається із покоління в покоління.
Наша держава на офіційному рівні задекларувала курс на забезпечення
гендерної рівності в українському суспільстві, прийнявши у 2005 році Закон України
«Про забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків і жінок». Метою цього
Закону є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах
життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та
застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу
між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм
Конституцією і законами України.
Разом з тим Україна ратифікувала основні міжнародні документи стосовно
забезпечення рівних прав і можливостей для чоловіків і жінок: Конвенцію ООН про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, у 2000 році Україна разом із 189-ма
країнами підписала декларацію Тисячоліття, в якій сформульовано найважливіші цілі
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світового розвитку, серед яких одна з основних – досягнення реальної рівності жінок і
чоловіків в усіх сферах соціального життя.
В останній час поняття «гендер» є досить поширеним та популярним. Без
гендерного підходу, тобто без з’ясування ролі жінки й чоловіка в сучасному житті,
тих специфічних внесків, які кожний з них робить у розвиток суспільства, неможливо
сьогодні уявити будь-яке серйозне психологічне, політологічне чи інше наукове
дослідження.
Виклад основного матеріалу. Гендер – поняття, що увійшло у вжиток з
соціології і визначає соціальну стать людини на відміну від біологічної статі,
соціально-рольовий статус, який визначає соціальні можливості кожної статі в освіті,
професійній діяльності, доступ до влади, сімейній ролі та репродуктивній поведінці і
є одним з базових вимірів соціальної структури суспільства [1, с. 56]. Гендер
відображає відмінності в ролях, поведінці, ментальних і емоційних характеристиках
між чоловічим і жіночим. В рамках цього підходу гендер розуміється як організована
модель соціальних відносин між жінками і чоловіками, яка не тільки характеризує їх
спілкування і взаємодію в сім’ї, а і визначає їх соціальні відносини в основних
інституціях суспільства.
Незважаючи на низку прийнятих і ратифікованих документів щодо
недопущення дискримінації за ознакою статі, ринок праці України продовжує
залишатися гендерно сегрегованим, якому притаманні бар’єри при просуванні жінок
по службі, різниця в оплаті праці.
Нерівне (залежне від статі) ставлення до окремих працівників, які мають
однакові кваліфікацію та показники продуктивності, уособлене в наданні їм нерівної
оплати за рівну працю, відмові в наймі на роботу чи наданні гірших робочих місць,
відмові у просуванні на посадах, відмові у підвищенні кваліфікації тощо визначає
саме поняття гендерної дискримінації на ринку праці. Праця і зайнятість належать до
ключових сфер людської життєдіяльності. Однак розподіл жінок та чоловіків в
економіці є нерівномірним.
Є ціла низка сфер діяльності та відповідних професій, які традиційно
вважаються «чоловічими» й «жіночими» (це явище називається «гендерною
сегрегацією»). При цьому «жіночі» сфери діяльності визначаються як другорядні або
менш суспільно вартісні, ніж «чоловічі», а відповідні професії – менш оплачувані.
Гендерна сегрегація (розподіл) існує і всередині професій (за схемою
керівник/підлегла). Прихід жінок у певну професійну сферу означає, як правило,
зниження її суспільної значущості й оплати: вчитель – вчителька, лікар – лікарка.
Як правило, жінки набагато частіше, ніж чоловіки, зайняті на роботах або
професійних позиціях з незначними можливостями кар’єрного зростання, низькою
оплатою праці тощо. В цілому, одним з наслідків гендерної сегрегації стає розрив у
доходах представників різних гендерних груп, а безпосереднім наслідком такого
розриву – гендерна нерівність у соціальних позиціях, доступі до влади, політичному
представництві жінок і чоловіків.
Сам факт, що дискримінація жінок на ринку праці є проблемою для України,
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часто заперечується. Насправді дискримінація за статевою ознакою характерна як для
державного, так і приватного секторів економіки. І це зовсім не означає, що немає
робочих місць, або інше – жінки не хочуть працювати. Навпаки, сучасні українки
прагнуть реалізувати себе в суспільстві. Однак ще до співбесіди з потенційним
роботодавцем, вони вже зазнають дискримінації, що випливає зі змісту оголошень у
ЗМІ. Ідеться про безліч оголошень у газетах про прийом на роботу, які містять вимоги
щодо віку, статі, і навіть зовнішнього вигляду бажаного працівника. Особливо часто
застосовується відсів за статевою ознакою, коли йдеться про високооплачувані та
престижні посади.
Зазвичай, такі оголошення можна побачити в агенціях працевлаштування або
навіть у державних центрах зайнятості. Наприклад: «На посаду секретаря потрібна
жінка у віці до 25 років, привабливої зовнішності, незаміжня, з вищою освітою та
досвідом роботи не менше 3-х років...» [2, с. 44]. Тут присутні такі порушення як
дискримінація за статтю, віком і наявний прояв так званого сексизму.
Або, наприклад, таке оголошення: «Для роботи менеджерами з продажу
потрібні чоловіки у віці до 30 років…». Роботодавці навіть не уявляють, що спритний
юрист на їхніх оголошеннях може заробити неабиякий капітал у вигляді компенсацій
за моральні збитки. Але біда в тому, що порушуючи ст. 17 Закону України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків і жінок», яка забороняє
роботодавцям пропонувати в оголошеннях про вакансії роботу лише жінкам або лише
чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно
особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей, вимагати
від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо
народження дітей, роботодавці не несуть жодної відповідальності, оскільки немає
жодних санкцій за ці протиправні дії.
Згідно зі ст. 21 Кодексу Законів про Працю держава забезпечує рівність
трудових прав усіх громадян незалежно від походження, від соціального і майнового
стану, расової і національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів,
релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших
обставин [3, с. 15].
На думку політологів, забороняючи необґрунтовану відмову в прийнятті на
роботу, законодавство встановлює обов’язок власника або уповноваженого ним
органу, який відмовляє будь-кому в укладенні трудового договору, пояснити причину
відмови. Причина відмови та її мотиви повинні відповідати вимогам законодавства і
принципам добору кадрів за діловими ознаками.
Опитування роботодавців в Україні показало, що одна з основних стратегій
економічного виживання пов’язується в їхньому уявленні з проведенням жорсткої
кадрової політики. Роботодавці, а особливо власники приватних підприємств, діючи
у жорсткому ринковому конкурентному середовищі, вважають, що з жінками
пов’язані більш високі витрати через тимчасове звільнення у зв’язку із вагітністю або
з хворобою дитини, право жінки на скорочений робочий день, тощо. Це означає
відмову від використання жіночої праці на робочих місцях, де вона може бути
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замінена чоловічою.
Гендерна професійна сегрегація посилюється ще й тим, що збільшення обсягу
«материнських» соціальних пільг і гарантій для жінок зачіпає економічні інтереси
роботодавців. Тому виникає парадоксальна ситуація, коли посилення соціальної
захищеності жінки як матері зводить нанівець гарантії її прав як працівника. Жіноча
робоча сила, що одержала високий соціальний захист із погляду охорони материнства,
виявилася витісненою у напівмаргінальний сектор ринку праці, у галузь
нерегламентованої і напівофіційної зайнятості.
Серед інших поширених форм дискримінації, з якими жінки стикаються вже на
робочому місці, є відмова у наданні відпусток у зв’язку з вагітністю і пологами, чи
для догляду за дітьми, виплата гарантованих державою коштів, обмеження
можливостей професійного зростання, сексуальні домагання. Водночас роботи, які
виконують жінки, все більше зосереджуються на найневигiднiшiй ділянці ринку
працi. Більшість низькооплачуваних робітників – це жінки. До того ж жiнкам
похилого вiку пiсля втрати роботи дуже важко знову повернутися на ринок працi.
За статистикою ООН, 2/3 роботи припадає на частку жінок, і тільки 1/3 – на
чоловіків [4, с. 79].
Можна визначити основні прояви гендерної дискримінації в Україні:
• Безробіття серед жінок, як приховане, так і зареєстроване, вище, ніж у
чоловіків.
• Заробітна плата жінок складає 72,5% від заробітної плати чоловіків.
• Жінки здебільшого працюють у тих сферах (освіта, медицина, соціальна
сфера тощо), де заробітна плата значно нижче, ніж у середньому по народному
господарству, що призводить до зростання економічної нерівності чоловіків та жінок.
• Через 20-30 років заробітна плата жінок складатиме лише 40-50% пенсії
чоловіків.
• При цьому серед працівників з вищою освітою жінки складають 56%.
• Жінка працює на 4-6 годин більше, ніж чоловік, праця в домашньому
господарстві не враховується як продуктивна, а тому не оплачується й не
враховується в пенсійних схемах.
• Жінки, які мають дітей та перебували в декретній відпустці, стають
неконкурентоспроможними на ринку праці.
• Жінки складають абсолютну більшість трудових мігрантів з України.
• Жінки більше потерпають від домашнього насильства.
• Жінки практично не представлені на вищих щаблях влади та управління.
• Майже кожна третя дитина виховується одинокою матір’ю.
Питання гендерної дискримінації на ринку праці є комплексним і потребує
ретельного вивчення. Проблемним залишається питання про те, що законодавчим
актам, зокрема у сфері регулювання гендерних відносин, бракує однієї важливої
складової – уваги до гендерних досліджень. Однією з найбільш актуальних проблем
залишається гендерна дискримінація при оплаті праці. Питання великої різниці в
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оплаті праці спонукає звернути увагу на суперечності у сфері ґендерних відносин
щодо жінок: освічені жінки працюють на мало оплачуваних роботах. В Україні
спостерігається суперечливе становище у сферах освіти та зайнятості: більш освічені
жінки, а таких більша половина, обіймають менш оплачувані посади на менш
престижних роботах.
Як бачимо, єдине в чому жінки досягли рівноправ’я це освіта. Водночас маючи
загалом досить високий рівень фахової освіти, українські жінки значно менше від
чоловіків використовують можливість підвищення кваліфікації, що, безумовно,
знижує їхню конкурентоспроможність на ринку праці. Це пов’язано передусім з
виконанням сімейних обов’язків [5, с. 91].
Сьогодні жінки складають більше половини населення України, і наша держава
повинна зробити все можливе для поліпшення їх становища у суспільстві. З цією
метою необхідно розробити більш гнучку і оптимальну систему правового захисту
жінок
при
працевлаштуванні
та
прийнятті
на
роботу,
підвищити
конкурентоспроможність жіночої робочої сили. Першочерговим завданням
українського законодавця повинно стати створення умов, за яких жіноча праця на
підприємствах, в установах і організаціях була б економічно вигідною і жінці, і
роботодавцеві.
Конституція України юридично проголошує рівність прав жінок та чоловіків на
працю, на вибір професії, професійну підготовку та заробітну плату. Через кризу в
економіці, падіння рівня життя у більшої частини населення країни загострює
проблему становища жінки на ринку праці. Тому законотворча діяльність держави у
сфері праці має бути спрямована на формування антидискримінаційного правового
механізму рівних можливостей під час найму на роботу, анулювання трудового
договору, скорочення штатів, просування по службі, організації власної
підприємницької справи тощо.
Отже, становище української жінки на ринку праці визначається набагато
вищими витратами робочого часу з розрахунку на одну жінку, ніж на чоловіка, з
врахуванням усіх форм зайнятості, зокрема неоплачуваності; прискореними
масштабами вивільнення жінок з підприємств та організацій; набагато більшим
навантаженням на одну жіночу вакансію порівняно з чоловічим показником;
ускладненням процесу працевлаштування жінок; обмеженими можливостями
кар’єрного просування; збереження високої питомої ваги жінок, які працюють у
невідповідних санітарно-гігієнічним нормам умовах. Зрозуміло, така дискримінація
негативно позначається як на матеріальному становищі жінок, так і на їх фізичному
та соціальному психологічному самопочутті.
Як свідчать спеціальні дослідження, за таких умов, 2/3 жінок перебуває у стані
емоційного зриву та психологічного дискомфорту. Не зважаючи на наявність
законодавчих документів, які захищають соціально незахищених жінок на ринку
праці: жінок, які мають дітей до 6 років, одиноких матерів, які мають дітей віком до
14 років або дітей-інвалідів, а також осіб предпенсійного віку, факти говорять про те,
що не дивлячись на те, що ці категорії жінок захищені законом, в реальному житті
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вони найбільше страждають від соціальних негараздів.
Мушу констатувати, що діючий Кодекс Законів про Працю потребує негайного
удосконалення, зокрема, у частині заборони дискримінації жінок у сфері трудових
відносин з деталізацією видів порушень і прямою забороною конкретних
дискримінаційних дій. У Верховній раді України знаходиться проект нового Кодексу
Законів про Працю. Але виникають серйозні побоювання щодо відповідності нового
Кодексу міжнародним правовим стандартам та документам про людські права та
заборону дискримінації. Не факт, що у новому Кодексі може бути введена спеціальна
норма, яка дозволить звільнити з роботи вагітних жінок.
Висновки. Однією з основних причин гендерної дискримінації жінок в Україні є
стійкі гендерні стереотипи, відповідно до яких суспільні ролі жінок і чоловіків
залежать від так званого «природного» розподілу. Подолання цих стереотипів в
першу чергу повинно стати складовою правової освіти.
На жаль, на сьогодні у суспільстві ще спрацьовує стереотип, що чоловік може
виконати будь-яку роботу краще, ніж жінка. Можна стверджувати, що винними у
дискримінації жінок на ринку праці є керівники на місцях. Саме через їх
безвідповідальність та через те, що вони не дотримуються норм українського
законодавства, потерпають жінки, які звертаються за допомогою про
працевлаштування або вже працюють.
Визначальним фактором у боротьбі з гендерною дискримінацією жінок у
нашій країні повинні стати стабілізація економіки, суттєве поліпшення життєвого
рівня та стану справ із забезпеченням зайнятості, створення умов, за яких і жінки, і
чоловіки могли б брати рівну участь у суспільно-політичному житті та процесах
прийняття відповідних рішень.
Надзвичайно важливим є подолання на рівні суспільної та індивідуальної
свідомості ідеології протиставлення. Жіночі права, обов’язки, ролі не повинні
протиставлятись чоловічим, соціальні можливості обох статей мають
взаємозумовлений характер та єдиний правовий орієнтир – свободу особистості.
Запроваджуючи основи гендерної рівності у певній сфері соціального буття,
необхідно закладати гендерний компонент і в культурологічні та виховні процеси.
Правосвідомість індивідів має бути підготовленою до сприйняття й використання
практичних моделей рівних прав і можливостей чоловіків і жінок. Суб’єкти права
повинні мати принаймні елементарні знання про основи гендерної рівності, шляхи та
способи її дослідження, про свої права та обов’язки.
Хочу сказати про те, що незважаючи на державні програми, дію грандів, певні
гендерні зрушення в сфері зайнятості, важливою проблемою все ж таки залишається
забезпечення реальної рівності прав і можливостей жінок та чоловіків на ринку праці.
І проблема ця полягає у подоланні стереотипів традиційно патріархального
суспільства і знаходиться переважно у сфері соціальної психології. Її вирішення – це
завдання не лише держави, але й суспільства, якщо воно дійсно прагне стати
громадянським. Необхідна просвіта як жінок, так і чоловіків щодо створення засад
гендерної демократії у країні. Необхідні спеціальні програми, які б допомагали
66

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018

суспільству розуміти цей аспект свого майбутнього. Необхідні певні пільги, які б
стимулювали вихід жінок на більш високі щаблі соціальної ієрархії.
Напевно, все ж таки, гендерний підхід до впровадження гендерної рівності
чоловіка і жінки на ринку праці ще не став природним способом міркування і
проблеми, які оточують жінок у трудових відносинах залежать від так званого
«природного» розподілу суспільних ролей жінки та чоловіка.
Підсумовуючи вище сказане, хочеться згадати відому жінку-політика Маргарет
Тетчер, яка в свою чергу сказала: «Хочеш представництва – візьми чоловіка, хочеш
реальної роботи – візьми жінку». Можна ще довго розмірковувати з приводу даного
питання, але погодьтесь, справжня демократія в Україні можлива лише за
рівноправної участі чоловіка і жінки у суспільних відношеннях і гендерна
дискримінація жінок на ринку праці нашої держави не повинна мати місце у
сучасному українському суспільстві.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ОРГАНИЗАЦИИ
EFFECTIVE MANAGEMENT AND CREATION OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL
CLIMATE OF ORGANIZATIONS
Аннотация. В статье анализируется содержание понятия «социальнопсихологический климат» организации, раскрыты характер формирования, подходы к
изучению социально-психологического климата организации. Исследованы основные
проблемы трудового коллектива.
Ключевые слова: социально-психологический климат, организация,
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коллектив, межличностные отношения, лидерство, моральное состояние группы,
доверие, шеринговая экономика.
Abstract. The article analyzes the content of the concept of «socio-psychological
climate» of the organization, reveals the nature of formation, approaches to the study of the
socio-psychological climate of the organization. The main problems of the work collective
are investigated
Keywords: socio-psychological climate, organization, collective, interpersonal
relations, leadership, moral status of the group.
Постановка проблемы. Положительный, слаженный, приятный социальнопсихологический климат в коллективе организации играет большую роль, ведь от
сплоченности всех работников, от их взаимодействия зависит эффективность
деятельности организации. Социально-психологический климат в коллективе
является источником межличностного взаимодействия. Настроение одного человека
влияет на настроение другого, сказывается на различных актах поведения,
деятельности, жизни человека, в том числе и на процессе трудовой деятельности.
Таким образом, исследования, направленные на определение и улучшение
состояния социально-психологического климата в коллективе, актуальны и
практически значимы.
Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря на длительный период
изучения социально-психологического климата многочисленными исследователями
(Н. Аникеева, В. Богданов, С. Высоцкий, Л. Зорина, Л. Карамушка, А. Ковалев,
Б. Лебедев, Г. Ложкин, А. Лутошкин, Н. Мансуров, Г. Моченова, В. Остряков,
В. Семенов, Л. Шубина, В. Швед и др.), в науке существуют существенные
расхождения в понимании содержания и структуры социально-психологического
климата в группе. Исследователи соглашаются лишь с тем, что социальнопсихологического климата сложный многокомпонентный феномен, анализ которого
требует комплексного системного подхода. Это предполагает, в частности, учет
специфики функционирования организации (группы, коллектива) в контексте
социально-культурных условий и особенностей профессиональных функций и
личностных характеристик ее членов.
Формирование целей статьи. Цель исследования заключается в определении
условий и обосновании путей формирования благоприятного социальнопсихологического климата в организации.
Основными задачами исследования являются: анализ содержания и структуры
социально-психологического
климата
организации;
обоснование
условий
формирования социально-психологического климата организации; разработка
практических рекомендаций относительно управления процессом формирования и
условий оптимизации социально-психологического климата в организации.
Изложение основного материала. Организация является социальной системой,
где взаимодействуют отдельные личности, формальные и неформальные группы.
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Часть сознательной жизни человек проводит на производстве. И то, в каких условиях
протекает трудовая деятельность, общая психологическая обстановка в коллективе,
каковы деловые и личные отношения, влияет на результаты труда, количество и
качество производимой продукции.
При правильной расстановке человеческих ресурсов в организации, при верной
обработке конфликтных ситуаций возникает некий прорыв, синергетический эффект.
Организация становится более устойчивой к воздействиям извне, но легко
разрушается, если не поддерживать это единство элементов.
Социально-психологический климат – совокупность психологических условий,
способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и
всестороннему развитию личности в группе [1].
Б. Парыгин утверждает, что социально-психологический климат является
«одним из решающих факторов успешной деятельности человека во всех сферах
жизни общества», рассматривает его в аспекте реализации функции обратной связи.
По мнению автора, значимость социально-психологического климата определяется
также тем, что от него зависит степень, которую вносит каждый индивид в
деятельность, характер ее направленности, эффективность [2].
О. Анисимов рассматривает социально-психологический климат как некий
социально-психологический феномен, отражающий уровень комфортности
существования в совместной деятельности, в групповом взаимодействии. «Если
комфортность связана с индивидуальной оценкой условий существования в группе,
то сами условия рассматриваются как групповой «климат», как особое состояние
социально-психологических условий, сложившихся в группе» [3].
Следовательно, под социально-психологическими методами управления
понимают конкретные приемы и способы воздействия на процесс формирования и
развития самого коллектива и отдельных работников. Разделяют два метода:
социальные (направленные на коллектив в целом), и психологические (направленные
на отдельных лиц внутри коллектива). Эти методы подразумевают внедрение
различных социологических и психологических процедур в практику управления [4].
Для успеха деятельности организации нужен сильный руководитель или лидер,
которому люди готовы подчиняться. На взаимоотношения людей имеют большое
влияние личные качества руководителя, профессиональная подготовка и
компетентность. Своим стилем работы, личным поведением, отношением к людям,
заботой о них, руководитель влияет на формирование психологического климата.
Особенно негативно влияют на взаимоотношения людей такие черты, как
высокомерие, надменность, грубость, некомпетентность, подозрительность
руководителя [5].
Необходимо отметить, что важную роль в формировании социальнопсихологического климата играет такая категория как «доверие». Если в
управленческих концепциях прошлого века доверие зачастую воспринималось как
психологическая категория, то в современных теориях менеджмента доверие
приобретает характер присущий экономическому явлению [6].
69

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018

Так, одна из ключевых экономических теорий ХХІ века – шеринговая
экономика. Данная концепция оперирует доверием как ключевым показателем,
который напрямую влияет на организацию работы как рынка в целом, так и
предприятия в частности [7].
Рассмотрим динамику создания социально-психологического климата
организации. Первая стадия – начальная, когда коллектив только начинает
формироваться. На этой стадии люди только присматриваются друг к другу и к
руководителю. Связи между ними еще очень нестабильные, товарищеские контакты
часто меняются. Нередко возникают конфликты из-за отсутствия взаимопонимания.
Отдельные работники могут нарушать трудовую дисциплину, небрежно относиться к
работе. Еще нет взаимной требовательности, заинтересованности каждого в успехах
всего коллектива. Следует отметить, что если на первом этапе руководитель не
проявит разумную твердость в организации коллектива, то эта стадия может
затянуться надолго.
Вторая стадия характеризуется тем, что в коллективе почти завершается
взаимное изучение друг друга и определяются личные позиции каждого члена. На
основе взаимных психологических симпатий, общих интересов проходит процесс
образования микрогрупп. Может образоваться группа с исполнительной психологией.
Те, кто входит в нее, осознают необходимость дисциплины и порядка, добросовестно
выполняют поручения, но инициативу не проявляют и пытаются работать, не
перегружая себя. При пассивности руководителя может сформироваться группа, в
которую войдут недисциплинированные люди с чрезмерными амбициями и
тщеславием. Влияние такой группы значительно снизит продуктивность
коллективной деятельности и отрицательно будет влиять на моральнопсихологический климат всего коллектива.
Третья стадия характеризуется тем, что в ней постепенно возникает
интеллектуальное, эмоциональное и волевое единство. Интеллектуальное единство
определяется осведомленностью всех членов о возможностях коллектива,
взаимопониманием в процессе деятельности, попытки находить общий язык,
единство мыслей. На этой стадии в коллективе окончательно устанавливаются
отношения товарищеского сотрудничества и взаимопомощи. Этому значительно
способствует общение людей вне производственной сферы, например, совместное
проведение отдыха. На этой стадии руководитель полностью переходит на
демократический стиль управления [8].
Для внедрения комплекса условий создания надлежащего социальнопсихологического климата организации необходимо:
• систематическое изучение состояния социально-психологического климата в
коллективе в контексте сущностных взаимосвязей структурных его компонентов;
• повышение уровня психологической готовности руководителей организации
к реализации управленческой функции по формированию социальнопсихологического климата;
• мотивация деятельности членов коллектива путем расширения деловых и
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межличностных взаимоотношений между ними, проведение целенаправленной
организационно-методической работы.
Создание руководителями организаций условий для положительного влияния
факторов микросреды на содержание и направленность психологического климата
может косвенно влиять и на действие факторов макросреды (уменьшать их
негативное воздействие, делать их такими ощутимыми или, наоборот, увеличивать
возможности для проявления инициативы, активности коллективов в условиях
рыночной экономики).
Экспериментальная работа по управлению процессом формирования
социально-психологического климата в коллективе организации предусматривает
решение ряда задач, среди которых:
• актуализация и развитие у работников положительной личностнопрофессиональной мотивации к обеспечению положительного социальнопсихологического климата в своей профессиональной среде как важного условия
повышения эффективности производственного процесса, психологического
самочувствия и творческого самораскрытия каждого его участника;
• обогащение теоретической осведомленности членов коллектива в вопросах
формирования социально-психологического климата, повышение их общей
психологической культуры;
• развитие коммуникативных способностей работников, приобретение
практических умений и навыков анализа и усвоения стратегии решения возможных
конфликтных ситуаций, возникающих в коллективе;
• формирование психологической культуры руководителей и работников
организаций: овладение навыками делового общения, предотвращения и разрешения
конфликтов, формирование у членов коллектива эмпатии (как умение чувствовать
состояние другого человека и сопереживать ему) в повседневной жизни и в
стрессовых ситуациях;
• стимулирование самопознания и самоанализа качеств личности членов
коллектива, которые составляют морально-духовную основу межличностного
общения и профессионально-деловых взаимоотношений;
• определение задач и функций психологической службы организации по
обеспечению благоприятного социально-психологического климата в коллективе.
Задачей мотивационно-целевой работы является развитие интереса у членов
коллектива к социально-психологическим явлениям, в частности, социальнопсихологического климата в коллективе, понимание функций и значения в
профессиональной деятельности.
Задача организационно-управленческой работы – оптимальное кадровое
обеспечение всех структурных подразделений организации. При создании «команд»
необходимо максимально учитывать как принцип добровольности, желание работать
в команде, так и уровень профессиональной подготовленности отдельных членов.
Экспериментальная работа непосредственно в организации на основном этапе
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должна осуществляться по следующим направлениям:
• мотивационный настрой членов коллектива на создание и поддержание
благоприятного социально-психологического климата;
• информационно-разъяснительная работа по оптимизации межличностных
отношений, конструктивного решения конфликтных ситуаций в коллективе;
• работа с молодыми специалистами, с целью успешной их профессиональной
адаптации;
• обеспечение условий для отдыха и уменьшения эмоционального напряжения,
интенсификации межличностного общения между членами коллектива.
Вышеупомянутое достигается посредством проведения специальных
семинаров, открытых обсуждений проблемных вопросов, курсов с использованием
различных интерактивных форм обучения (деловых игр, дискуссия, дебаты, мозговой
штурм, психологических практикумов, тренингов и т.д.). В решении этой задачи
значительная роль будет принадлежать также психологическим службам
организаций, поскольку реализация этого условия позволяет превратить процесс
становления психологического климата в коллективах на двусторонний, в котором, с
одной стороны, активное участие принимает руководитель коллектива, а с другой –
все члены коллектива, формируя у себя положительное отношение к работе, своим
коллегам, к руководителю, учась решать деловые вопросы прежде всего на основе
уважения к личности каждого участника совместной деятельности, учитывая его
индивидуальные особенности, то есть реализуя гуманистический подход в процессе
управленческой и профессиональной деятельности.
Также должна проводиться индивидуальная работа с руководителем
организации, направленная на ознакомление его с основными направлениями,
которые позволят улучшить социально-психологический климат коллектива:
• определение целей и ценностей организации;
• формирование корпоративных правил, корпоративной культуры;
• уважение к сотрудникам, как составляющая успеха;
• проведение демократических совещаний;
• проведение командообразующих тренингов;
• проведение праздников и неформальных встреч между сотрудниками.
Следовательно, очень много в этом вопросе зависит от руководителя – стиля
его руководства, а также характера и степени его лидерства в группе.
Кроме того, можно привести базовые рекомендации по созданию приемлемого
социально-психологического климата в организации.
Руководитель любой организации постоянно принимает решения, и он должен
принять их таким образом, чтобы все отражалось на деятельности коллектива только
положительно, то есть чтобы влияние на психологический климат было максимально,
что способствовало бы эффективности управления.
Возникают следующие вопросы: «Как ориентироваться в определенных
решениях?», «Кому отдать предпочтение, чтобы избежать конфликта и
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напряженности?»
Результат в любой организации может быть достигнут только при совместной
деятельности, прилагая при этом общие усилия, как со стороны руководителя, так и
самих работников.
Руководитель первый оказывает влияние на работоспособность коллектива.
Ему необходимо добиться от коллектива такого поведения, которое бы обеспечивало
единство, то есть другими словами, от руководителя требуется поддержка как на
словах, так и в действиях, то есть эмоциональная поддержка, которая способствует
единству. Итак, сплоченность коллектива – это важное условие. А определяется она, в
зависимости: во-первых, от общих целей, норм и ценностей; во-вторых, от личных
качеств сотрудников: насколько они дисциплинированные, настолько атмосфера в
коллективе спокойная и благоприятная для эффективной деятельности; в-третьих, это
отношения, которые существуют между работниками и руководителем. Поэтому
руководителю организации такой совет: руководитель должен влиять на человека
через его деятельность, а не применять влияние на нее.
Руководитель должен учитывать интересы каждого работника, должен
обеспечивать единство. Потому что, таким образом, общая цель, личные интересы
работников являются основным регулятором поведения. В таком случае между
руководителем и работником не будут возникать противоречия и споры, поэтому
психологический климат будет благоприятным, что будет влиять на эффективность
управления только положительно.
Итак, вроде все понятно, о поведении руководителя, но есть определенные
вопросы. Поскольку руководитель – это не «робот», который запрограммирован и
содержит ряд желаемых качеств. Да, конечно, руководитель должен иметь такие
положительные качества, как выдержка, справедливость, организованность,
тактичность. Но где можно найти столько людей, которые имели бы такие качества?
К тому же практика показывает, что все хорошие руководители – не настолько
идеальные, абстрактные существа, а являются обычными людьми, которые имеют как
достоинства, так и недостатки.
Часто встречаются руководители, которые умело и успешно решают
поставленные задачи, но при этом не являются справедливыми, скромными и
тактичными. И также не каждый руководитель имеет достаточный багаж знаний и
большой опыт работы. Так что перечисленные качества руководителя не всегда могут
способствовать успеху.
Следовательно, не всегда руководитель с определенными, желанными
качествами, может быть способен к эффективному руководству. Поэтому вновь
утверждаем, что развитие благоприятного психологического климата зависит как от
личных качеств, так и от взаимоотношений, и от успеха управления. А если в
организации будет достигнут успех в их деятельности, тогда атмосфера будет только
доброжелательная, без напряжения и споров.
Также руководитель должен быть компетентным в своей деятельности,
поскольку некомпетентный руководитель является угрозой для работников. Потому
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что своими неквалифицированными действиями приведет к моральной катастрофе, и
разрушит сплоченность. Потому что бывает так, что опыт руководителя может быть
«ничем» по сравнению с опытом отдельных работников. И, конечно, это может
затруднять его состояние в коллективе и быть угрозой для взаимоотношений. Но при
правильных доброжелательных отношениях, всего этого можно избежать.
Таким образом, руководитель должен в первую очередь выполнять следующие
функции:
• методические – обучение, воспитание и просвещение;
• организационные – руководство действиями, которые направлены на
поддержание жизнедеятельности всего коллектива.
Возвращаясь к теории шеринга необходимо отметить, что соответствующий
социально-психологический климат напрямую влияет и на продуктивность работы
предприятия, и на качество коммуникаций, и на взаимоотношения между
сотрудниками. Основываясь на ключевых принципах шеринга, руководитель
способен качественно трансформировать работу предприятия, повысив как
экономическую, так и социальную эффективность [10].
Представим критерии, которым необходимо следовать руководителю для
создания работоспособного коллектива [11].
Установите реальные цели. Цель должна быть вызовом, а критерии ее
достижения вполне понятными.
Начинайте с малого. Успех укрепляет доверие и создает основу для нового
успеха. Люди предпочитают идеи, в которых они могут разобраться.
Советуйтесь часто и искренне. Люди могут сказать много ценного. Когда
советуются, тем самым укрепляют согласие. Манипулирование подрывает
возможность создать коллектив.
Свяжите создание коллектива с организационной работой. Разработайте новую
структуру, положения и инструкции.
Смело встречайте сложные проблемы, старайтесь решить их в первую очередь.
Поощряйте открытость и искренность, не подавляйте дискуссии и оппонентов.
Не вызывайте ложных надежд. Обещать легче всего, сложно выполнять.
Невыполненные обещания дискредитируют.
Лучше быть дипломатом, чем автократом. Людей нельзя заставить изменить
отношение. Людей можно заставить притвориться, что они меняются. «Можно
загнать лошадь в воду, но не заставите пить».
Поощряйте творческую инициативу. Новые идеи порождают дальнейшее
творчество. Существующие методы и системы могут оказаться под вопросом.
Делегируйте полномочия У людей разные сильные стороны и опыт.
Делегирование полномочий обычно означает развитие.
Учитесь на ошибках «опыт – это сумма накопленных ошибок». Признавайте
свою неправоту. Регулярно анализируйте ход дела.
Для того, чтобы работа с людьми имела сознательный характер и была бы
продуктивной и раскрывала организационные способности руководителя, должны
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быть следующие условия:
• постановка реальных задач;
• правильная оценка субъекта со стороны руководителя;
• правильная оценка себя и своего влияния на объект;
• рефлексия. Необходимое условие для доброжелательного общения между
людьми – то есть работники и руководители имеют способность учитывать мнения,
интересы, намерения друг друга;
• выбор оптимального способа воздействия.
Этот «выбор» в основном касается руководителя, то есть как руководителю
облегчить способ воздействия на работника, который обеспечивает наиболее
желаемый эффект в своей деятельности.
Представим ряд рекомендаций по решению поставленной задачи.
• В качестве первого действующего средства выступает: бездействие –
способность сдерживаться от поступков, от высказываний, уметь слушать, не
перебивая собеседника.
• Руководитель должен хвалить работников.
• Не превращать похвалу в наказание.
• Руководитель должен вызвать у работника пробуждение соответствующих
действий по формуле: «человек сам должен хотеть делать так, как ему хочется».
• Если руководителю не нравится, как работает сотрудник, он не должен при
осуществлении замечаний сильно выражать свое недовольство и касаться его личного
достоинства.
• При оценке руководитель демонстрирует свою объективность и
доброжелательность.
• Руководитель не должен пугаться самокритики. Строгость и объективность к
себе только закрепят авторитет руководителя в коллективе.
Вышеизложенное подчеркивает ключевую необходимость учитывания
социально-психологических аспектов при организации работы предприятия, что в
свою очередь, дает практическую возможность трансформации привычных
алгоритмов работы бизнеса путем использования на практике новейших
экономических моделей [11].
Вывод. В работе приведены теоретическое обоснование и практические
рекомендации по решению проблемы социально-психологического климата в
коллективе организации, которое состоит в раскрытии особенностей его содержания
и динамики, разработке и апробации условий формирования благоприятного климата
в коллективе организации. Также обосновывается практическая ценность ключевых
составляющих социально-психологического климата в процессе использования новых
экономических моделей.
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АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ANALYSIS OF SCIENTIFIC ATTITUDES TO THE PROBLEM OF
SOCIALIZATION
Анотація. В статті систематизовано теоретичні підходи до визначення поняття
«соціалізація». Охарактеризовано три основні механізми та сфери соціалізації
особистості.
Ключові слова: соціалізація, механізм соціалізації, сфера соціалізації,
індивідуальність особистості.
Abstract. The article systematizes the theoretical approaches to the definition of the
term «socialization». Three main mechanisms and spheres of socialization of personality are
described.
Keywords: socialization, mechanism of socialization, sphere of socialization,
individuality of personality.
Постановка проблеми. Проблема соціалізації дітей, як провідної умови
становлення їх особистості, є однією з найбільш актуальних у сучасній соціальній
психології, соціології та педагогіці. Особливо актуальною вона є для неповнолітніх із
правопорушною поведінкою. Досягнення їх повноцінного розвитку, підготовка до
самостійного просоціального життя й успішна інтеграція у суспільство потребують
спеціального соціально-психологічного забезпечення процесу їх соціалізації на всіх
його етапах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед сучасних підходів до
соціалізації особистості на чільне місце висувається спектр досліджень і проблем,
присвячених психологічним аспектам депривованих підлітків, які, переживаючи
різноманітні форми й режими обмежень, відчувають своєрідну елімінованість із
соціуму і мають нагальну потребу в отриманні соціально-психологічної допомоги
(Т. Авельцева, І. Ващенко, Я. Гошовський, І. Жигаренко, Н. Завацька, В. Кривуша,
Г. Щербакова, В. Яремчук та ін.).
Виклад основного матеріалу. Науковцями встановлено, що соціалізація
визначається як процес формування особистості у певних соціальних умовах; процес
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засвоєння нею соціального досвіду, у ході якого вона перетворює його у власні
цінності та орієнтації, вибірково залучає до своєї системи поведінки ті норми і
шаблони, які прийняті у суспільстві. Засвоєння соціального досвіду здійснюється
поетапно: на кожній стадії соціалізації спрацьовують різні механізми, що
забезпечують становлення різних новоутворень, важливих для формування
особистості (Б. Ананьєв, Г. Андреєва, О. Асмолов, І. Бех, Л. Виготський,
А. Коваленко, М. Корнєв, Г. Костюк, А. Мудрик, Б. Паригін, А. Петровський,
К. Платонов, В. Рибалка, О. Хохліна, Т. Шибутані та ін.).
Саме через процес соціалізації, який є головним соціальним процесом,
здійснюється взаємодія між особистістю та соціальним середовищем: інтеграція
індивіда в суспільство, у різноманітні типи соціальних спільнот (група, соціальний
інститут, соціальна організація) шляхом засвоєння ним елементів культури,
соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціально значущі риси
особистості [1].
Провідними формами реалізації процесу соціалізації є соціальна адаптація та
інтеріоризація. Процес соціальної адаптації вказує на пристосування індивіда до
рольових функцій, соціальних норм, спільностей, до умов функціонування різних
сфер суспільства. Інтеріоризація – процес формування внутрішньої структури
людської психіки за допомогою засвоєння соціальних норм, цінностей, ідеалів;
процес переведення елементів зовнішнього середовища у внутрішнє «Я». Такий
двосторонній процес соціалізації передбачає засвоєння індивідом соціального досвіду
шляхом входження в соціальне середовище, систему соціальних звʼязків і активне їх
відтворення. Тобто людина не тільки адаптується до умов соціуму, елементів
культури, норм, що формуються на різних рівнях життєдіяльності суспільства, а й
завдяки своїй активності перетворює їх на власні цінності, орієнтації, установки [4].
Індивідуальність особистості, її потенційні можливості засвоїти культурний
пласт суспільства, потреби та інтереси, спрямованість соціальної активності є
найважливішими чинниками її соціалізації. До впливу соціального середовища
людина ставиться вибірково на основі сформованої у її свідомості системи цінностей.
Соціалізація здійснюється протягом усього життя людини. Це відбувається тому, що
умови життя людини, а значить і вона сама, постійно змінюються, і вимагають
входження у нові соціальні ролі та змін статусу, інколи докорінних. Проте якщо під
час первинної соціалізації головною для дитини є соціальна адаптація (пристосування
до суспільного середовища), то для соціалізації молодої і навіть соціально зрілої
людини основну роль відіграє інтеріоризація (формування внутрішньої структури
людської психіки, переведення елементів зовнішнього світу у внутрішнє «Я»
особистості). Результатом інтеріоризації є індивідуальність особистості [2; 3].
З. Фрейд виокремлює такі механізми соціалізації: імітація – усвідомлені спроби
дитини копіювати і наслідувати поведінку дорослих і друзів; ідентифікація –
засвоєння дітьми поведінки батьків, соціальних цінностей і норм як власних; почуття
сорому та провини – негативні механізми соціалізації, що забороняють й придушують
деякі моделі поведінки. Ці механізми спрацьовують переважно на стадії
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дитинства [5]. Але думки З. Фрейда були пристосовані деякими соціологами і до
стадії дорослого життя особистості. Так, Т. Парсонс використовує фрейдівські
поняття у теорії соціальної дії. Для нього імітація – це процес засвоєння елементів
культури шляхом простого наслідування, а ідентифікація – вияв ставлення до
соціального середовища та його складових, прийняття цінностей певних соціальних
груп і спільнот, спосіб усвідомлення своєї належності до них [2]. Джерела сучасної
концепції соціалізації, окрім робіт Т. Парсонса, містяться у працях А. Бандури,
Г. Тарда [4].
Процес соціалізації розглядається в широкому і вузькому розумінні цього
поняття. Соціалізація у широкому розумінні – це визначення походження і
формування родової природи людини (йдеться про філогенез – історичний процес
розвитку людства), у вузькому – процес включення людини в соціальне життя
шляхом активного засвоєння нею норм, цінностей та ідеалів. З урахуванням цього
соціалізацію можна розглядати як типовий та одиничний процеси. Типовий процес
визначається соціальними умовами, залежить від класових, етнічних, культурних та
інших відмінностей. Пов’язаний він із формуванням типових для певної спільноти
стереотипів поведінки. Соціалізація як одиничний процес пов’язана з
індивідуалізацією особистості, виробленням нею власної лінії поведінки, набуттям
особистого життєвого досвіду, тобто зі становленням індивідуальності [1].
Теорія соціалізації виходить з того, що людина як активний субʼєкт суспільства
є одним із чинників, що створює умови і обставини для власного й суспільного життя
в цілому. Її дії органічно вплетені в механізм функціонування різноманітних
соціальних систем. Особистість – обʼєкт і субʼєкт соціальної взаємодії. Взаємодія
соціальної системи і особистості здійснюється за допомогою певних механізмів
впливу як на соціальні якості індивіда з боку соціальних систем, так і навпаки. Перша
група трактується як механізм соціалізації індивіда, друга – як механізм зміни
соціальної системи. Зауважимо, що систематичного аналізу та чіткої класифікації
соціальнопсихологічних механізмів соціалізації у психологічній науці наразі бракує.
Одні вчені до механізмів соціалізації зараховують наслідування, навіювання,
переконання, зараження, інші – соціальну фасилітацію, конформізм, дотримання
норм, або – засвоєння стандартів поведінки, прийняття групових норм, почуття
сорому, самоконтроль, соціальний обмін. На думку Г. Тарда, механізм соціалізації
включає в себе імітацію, ідентифікацію, керівництво [2].
Процес запровадження терміна «соціалізація» в науковий обіг вітчизняною
психологією пов’язаний, насамперед, із аналізом філософами й соціологами
зарубіжних концепцій формування особистості. Переважною кількістю філософів,
психологів і соціологів поняття «соціалізація» розглядається як процес соціального
становлення індивіда, формування і розвиток його соціальної сутності. Вважається,
що соціалізація відбувається в процесі діяльності, спілкування індивідів, їх
включеності в одне чи декілька соціальних утворень з метою самовираження
особистості та її розвитку.
Виокремлюється декілька напрямів у трактуванні поняття «соціалізація». Один
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із них визначає соціалізацію як «засвоєння індивідом соціального досвіду, в ході
якого створюється конкретна особистість» [1]. Тобто підкреслюється формувальний
вплив соціальних зовнішніх факторів на внутрішній світ особистості. Інший напрямок
трактує соціалізацію як входження в соціальне середовище, пристосування до нього,
засвоєння певних ролей і функцій, яке вслід за своїми попередниками повторює
кожний окремий індивід протягом всієї історії свого формування і розвитку [4].
Згідно з цим визначенням соціалізація зводиться до наслідування, копіювання
найтиповіших моделей поведінки, приміряння певних ролей. На наш погляд, таке
наповнення змісту поняття «соціалізація» втрачає одну з рис розвитку особистості, а
саме – внутрішні перетворення, набуття та втрату певних якостей. Проте, навряд чи
можна назвати соціалізацією з психологічної точки зору процес засвоєння та
відтворення підлітком кримінальної субкультури або засвоєння ролі крадія,
маніпулятора, кривдника, навіть якщо у певний період розвитку саме в таке оточення
він потрапив. Тобто в процесі соціалізації важливою є спрямованість того соціального
досвіду, що засвоює та відтворює особистість, аксіологічний зміст.
У психологічному словнику соціалізація – «процес і результат засвоєння і
активного відтворення індивідом соціального досвіду, який здійснюється у
спілкуванні і діяльності» [5]. На наш погляд, це визначення влучніше, але в ньому
опущено прагнення самої особистості до перетворень, її робота над собою, бо тільки
зовнішніми факторами соціалізувати особистість навряд чи вдасться. Багато
психологів і соціологів підкреслюють, що процес соціалізації триває протягом всього
життя людини й багато в чому залежить від спрямованості особистості [1].
Основними сферами соціалізації є діяльність, спілкування та самосвідомість. У
діяльності людина виражає себе як суспільний індивід, проявляє особистісні смисли,
виявляє самостійність, ініціативу, творчість та професіоналізм, засвоює нові види
активності. У сфері спілкування відбувається поглиблене розуміння себе та інших
учасників комунікативного процесу, збагачення змісту взаємодії та сприйняття
людьми один одного. Сфера самосвідомості передбачає становлення Я-концепції
індивіда, осмислення свого соціального статусу, формування соціальної позиції,
моральної орієнтації засвоєння соціальних ролей. Так, на процес інтеграції
особистості в певну соціальну роль істотно впливають очікування і вимоги її
оточення. У систему особистості включаються спеціально вироблені засоби
поведінки, які відповідають вимогам соціальної системи і формують соціальний
характер особистості. Вплив соціальної системи, переломлюючись крізь внутрішнє
«Я» людини, виявляється у зміні її поведінки. Починається вона з порушення
рівноваги, потім переходить у стадію адаптації до особливостей даної системи і
завершується стабілізацією, але вже на новому рівні. Механізми динаміки соціальної
системи виявляються в появі або зникненні певних елементів, у зміні внутрішніх і
зовнішніх звʼязків між ними. Чинниками соціальних змін є обʼєктивні передумови
(передусім економічні), індивідуальні особливості особистості, специфіка її взаємодії
із соціальною системою. Соціальним середовищем (соціальним простором)
функціонування особистості, соціальної системи є соціальні спільноти [2].
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Зʼясовано, що розвиток особистості забезпечується як соціальною
детермінацією – соціалізацією, тобто зовнішньою детермінацією, так і
самодетермінацією в процесі індивідуалізації завдяки розвитку самосвідомості, тобто
внутрішньою детермінацією. Зʼясовано, що саме поняттям соціалізації охоплюються
усі найважливіші етапи формування особистості: адаптації, індивідуалізації,
інтеграції, трудова та післятрудова стадії. На становлення особистості у підлітковому
віці спрямовуються проходження перших чотирьох стадій, які різною мірою
представлені у освітніх закладах різного типу під час навчання (Л. Столяренко,
О. Хохліна).
В педагогічній науці, здебільшого, виокремлюють фізичний, психологічний та
соціальний розвиток. У площині соціального та психологічного розвитку особистості
і знаходяться поняття соціалізації та ресоціалізації [3].
Відомий вчений Б. Вульфов вказує на досить важливий для нашого напряму
дослідження адаптаційний аспект соціалізації. Він розглядає соціалізацію як процес
соціальної адаптації людини, здійснення здатності до побутового (фізичного),
морального, соціального виживання в існуючих і в нових, очікуваних або
непередбачених обставинах, готовність вибрати правильні способи існування,
зберігаючи свою активну позицію [2].
Глибоке наукове обгрунтування стадійності надає Д. Малешин. Він стверджує,
що стадії самостійні та існують певні системні характеристики на кожній зі стадій,
але є один і той самий обʼєкт впливу. Для процесу ресоціалізації подібним обʼєктом є
особа з поведінкою, що відхиляється, яка втратила частково або повністю в силу
об’єктивних та (або) субʼєктивних причин позитивні якості [1].
Більшість дослідників починають розгляд процесів адаптації особистості в
умовах соціальної ізоляції з етапу їх адаптації до таких умов. Наявність у місцях
позбавлення волі конфлікту високої інтенсивності ускладнює можливість розгляду
стадійності процесу соціалізації в них. Тому, на думку дослідників, більш доцільним
виглядає розгляд процесу адаптації по відношенню до осіб, звільнених з місць
позбавлення волі . Аналіз обставин звільнення дозволяє дійти висновку про те, що до
звільнення можливі лише три типи ставлення до навколишнього – захист,
заперечення, а також применшення [4]. Тільки після звільнення або при створенні
умов для цього в установах перехідного типу ресоціалізація у них може мати місце в
повному обсязі.
Адаптація повʼязана з набуттям досвіду життя на волі, а в особистісній сфері –
плюралізму. На цьому шляху найбільшу трудність процесу ресоціалізації може
становити їх ізольованість, створювана як представниками суспільства, так і ними
самими. Процес адаптації звільненої особи потребує і перебудови її ставлення у
вигляді визнання, яке безпосередньо повʼязане зі зміною світогляду, поглядів на
навколишнє в ході рефлексії. Подібні радикальні зміни у відносинах з оточуючими
особа може зробити лише за наявності умов для індивідуалізації. Період
індивідуалізації і сам процес можуть бути розглянуті як прагнення до усвідомлення
фактів суміщення процесів праці і відпочинку, самопізнання й пошуку засобів
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самовираження, а іноді й поняття, що стикується з процесом простого фізіологічного
та психологічного відпочинку; воно являє собою певне запобігання інтенсивних
процесів адаптації, тимчасову зупинку з усіма можливими на даному етапі процесами
і результатами.
В. Мерлін стверджує, що індивідуальність і соціальна дійсність влаштовані
неоднаковим чином. Способи їх існування підпорядковуються законам, що діють у
різних за масштабом фрагментах реальності. Таким чином, ми можемо стверджувати,
що особа буде вести себе по-різному на різних етапах своєї життєдіяльності.
Виділяються такі основні підходи до індивідуалізації. Індивідуалізація
розуміється як акцидентування, відхилення в процесі соціалізації, викликане дедалі
більшою включеністю внутрішніх умов, особистісних особливостей, установок та ін.;
як субʼєктивація, тобто становлення особистості як субʼєкта; як самовизначеність і
відособленість, вибраність індивідуальності зі спільноти, оформленість її окремо,
унікальність та неповторність; як індивідуація, тобто рух від свідомого до
несвідомого, осягнення і подолання несвідомого свідомістю, становлення самості; як
інтеграція (встановлення балансу між індивідуальними потребами та соціальними
вимогами); як сублімація, розгортання індивідуальних прагнень, тенденцій у
соціальному середовищі, подолання протидії останньої, пошук і формування
механізмів виходу цим прагненням; як варіатизація (становлення індивідуальних
варіативних рис під впливом варіативного досвіду); як існування, індивідуальне буття
особистості, що являє собою безперервний інтимний процес; як реалізація унікальної
сутності особистості, її творче самовираження; як вироблення унікальних життєвих
стратегій, смислів, стилів діяльності, що відображають характер і рівень адаптивності
особистості; як вищий рівень соціалізованості особистості, що відображає її здатність
до соціальної творчості, до привнесення; як інтимізація, тобто включення соціального
в глибинні прошарки особистості [2].
Але важко зрозуміти, як організовано сам процес індивідуалізації. Можливо,
тому у вітчизняній психології досі відокремлення трактується як додатковий процес,
що не має самостійної аксіологічної значущості, і повʼязаний з розвитком особистості
як субʼєкта, переходом її від несвідомої ідентифікації до самовизначення, або
навпаки. О. Весна спеціально досліджувала проблематику співвідношення
соціалізації-індивідуалізації. Вона надає визначення сутності індивідуалізації. На її
думку, вона полягає в тому, що індивідуалізація являє собою динамічний процес,
який послідовно включає в себе усвідомлену відмову від проходження норми –
відокремлення, або деобʼєктивацію, осмислення – звернення до індивідуального
неозначеного знання, або інтуітивацію, і, нарешті, усвідомлення образу з метою його
передачі, включення в соціальне знання – екстеріоризацію [3]. Тобто якщо в
дошкільному віці індивідуальний досвід співвідноситься з соціальним значенням, то в
підлітковому, навпаки, соціальний досвід співвідноситься з індивідуальними
смислами. Тут присутні моделювання, гра. Таким чином, в підлітковому віці
домінуючою формою діяльності стає персоніфікаційна діяльність, повʼязана з
моделюванням, програванням безлічі сценаріїв майбутнього дорослого життя на тлі
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індивідуалізації. Тільки при наявності такої можливості в зрілому віці спостерігається
духовна реалізація особистості та її інтеграція.
Таким чином, при наявності процесу індивідуалізації, як містка між адаптацією
та інтеграцією, ефективна ресоціалізація можлива. Відповідно, можна говорити про
послідовність стадій ресоціалізації, яка включає послідовно стадію адаптації (можна
позначити її в зазначеному контексті і як стадію реадаптації), стадію індивідуалізації
й стадію інтеграції (в руслі наших досліджень доцільне додавання приставки «ре» і її
позначення під назвою стадії реінтеграції).
Лише при розумінні системи стадій можна говорити про механізм соціалізації,
повʼязаний зі встановленням тих чи інших типів взаємозвʼязків з навколишнім світом,
або переходити до розгляду особливостей механізму соціалізації особистості в той
тип суспільства, який характерний для тієї чи іншої країни.
Отже, теоретико-методологічний аналіз наукових підходів до проблеми
дослідження показав, що соціалізація – це складний процес включення особистості в
соціальну практику, придбання нею соціальних якостей, рис, засвоєння соціального
досвіду, у ході якого вона перетворює його у власні цінності та орієнтації, вибірково
залучає до своєї системи поведінки ті норми і шаблони, які прийняті у суспільстві.
Соціально-психологічний підхід до вивчення процесу соціалізації передбачає
виділення в ньому двох взаємоповʼязаних напрямків: змістовного, представленого
особистісними надбаннями та утвореннями і функціонального, що характеризує те, як
і під дією яких соціально-психологічних механізмів відбувається їх формування.
Соціалізація особистості є специфічною формою присвоєння нею тих
суспільних відносин, що існують в усіх сферах суспільного життя. Основою
соціалізації є освоєння індивідом мови соціальної спільноти, мислення, форм
раціональності й чуттєвості, сприйняття індивідом норм, цінностей, традицій, звичаїв,
зразків діяльності тощо. Індивід соціалізується, включаючись у різноманітні форми
соціальної діяльності, засвоюючи характерні для них соціальні ролі. Тому
соціалізацію особистості можна розглядати як сходження від індивідуального до
соціального. Водночас соціалізація передбачає індивідуалізацію, оскільки людина
засвоює існуючі цінності вибірково, через свої інтереси, світогляд, формуючи власні
потреби, цінності [5].
Процес соціалізації постійно супроводжується необхідністю вибору людиною
однієї з альтернатив поведінки, різноманітними реакціями у взаємодії з окремими
людьми та соціумом. І хоча для більшості індивідів соціальні вимоги є стимулом для
вдосконалення, досягнення гармонії з оточенням, немало їх негативно реагує на
вимоги суспільства, що спричинює відхилення у поведінці, асоціалізацію, тобто
засвоєння особистістю норм, цінностей, негативних ролей, стереотипів поведінки, які
спричиняють деформацію суспільних відносин, вносять дисгармонію у взаємодії
людини і суспільства.
Висновки. Встановлено, що процес соціалізації має свої форми (спрямована,
неспрямована), різновиди (первинна, вторинна (ресоціалізація)), фактори (біологічні,
психологічні, економічні, соціальні, політичні, культурологічні), етапи (адаптація,
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індивідуалізація, інтеграція, трудова й післятрудова стадії), та поєднує зовнішні
впливи на людину – зовнішня інформація, і внутрішній процес відбору цієї
інформації, завдяки якому пояснюється наявність, при рівних умовах соціалізації в
суспільстві, як просоціальної, так і правопорушної поведінки, зокрема серед
неповнолітніх, на становлення особистості яких спрямовуються проходження перших
чотирьох етапів соціалізації, які різною мірою представлені в освітніх закладах під
час навчання.
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСВІТНЯ РОБОТА ІЗ ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ В
УКРАЇНІ
INCLUSIVE EDUCATION. EDUCATIONAL WORKING WITH CHILDRENDISABILITIES IN UKRAINE
Анотація. Наша стаття присвячена дослідженню сутності та особливостям
інклюзивної освіти на теренах України. Здійснено теоретичний аналіз поняття
«інклюзія» та охарактеризовано соціально-педагогічні умови соціальної адаптації
дітей з особливими потребами до інклюзивного освітнього простору. Представлений
основний перелік законів, що складають нормативно-правову основу інклюзивної
освіти в нашій країні.
Ключові слова: інклюзія, інклюзивна освіта, інвалідність, дитина-інвалід,
освітній закон, соціальний захист.
Abstract. Our article is devoted to the study of the essence and features of inclusive
education in Ukraine. The theoretical analysis of the concept «inclusion» is carried out and
the socio-pedagogical conditions of social adaptation of children with special needs to the
inclusive educational space are described. The main list of laws, which form the normative
and legal basis of inclusive education in our country, is presented.
Keywords: incluency, inclusive education, disability, disabled child, educational
law, social protection.
Постановка проблеми. Розвиток сучасного суспільства України і процеси
інтеграції в європейську спільноту гостро ставлять питання забезпечення соціального
захисту громадян держави, і особливо тих, хто потребує його найбільше, зокрема, це
діти з особливими освітніми потребами. Освіта для дітей з інвалідністю є
найважливішим засобом розвитку, соціального захисту і реабілітації, реальним
шансом їх подальшого самостійного і незалежного від навколишніх людей та
обставин життя.
На сьогоднішній день в системі освіти функціонує досить розгалужена система
навчальних закладів із різними формами навчання, за наявності якої значна частина
дітей із порушеннями психофізичного розвитку не має змоги задовольнити свої
особливі навчальні потреби. Практика свідчить, що після закінчення школи-інтернату
більша частина дітей виявляється непристосованою до соціального середовища,
неадаптованого в ньому. Крім того, здобуття освіти дітьми з інвалідністю залежить
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від багатьох чинників, зокрема доступності транспорту, шкільних приміщень,
обладнання, програмного забезпечення, підручників, кваліфікованих фахівців
тощо [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Впродовж останнього десятиліття
вітчизняні науковці: С. Богданов, В. Бондарь, Г. Гаврюшенко, А. Колупаєва,
Н. Найда, М. Синьова, Н. Софій, М. Таланчук, Г. Шевцова, І. Ярмощук та ін.,
приділяють значну увагу дослідженням проблеми залучення осіб з особливими
потребами до навчання в освітніх закладах, їх реабілітації та соціалізації до
суспільних норм. На думку українських та зарубіжних учених – Т. Бута, Д. Деплера,
В. Засенка, А. Колупаєвої, Д. Лупарта, Т. Лоремана – інтеграція виступає противагою
сегрегації й позначає перехідний поступ до інклюзії – як інноваційної освітньої
системи.
Формування цілей статті. Метою статті є визначення пріоритетних напрямів
державної політики у сфері освіти, спрямованої на створення умов для всебічного
розвитку дітей з інвалідністю в Україні.
Виклад основного матеріалу. Інклюзивна практика реалізує доступ до
одержання освіти в загальноосвітньому закладі за місцем проживання та створення
необхідних умов для успішного навчання для всіх без виключення дітей, незалежно
від їх індивідуальних особливостей, психічних та фізичних можливостей. Інклюзія
(від англ. inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян в
соціумі, і насамперед, що мають труднощі у фізичному розвитку. Він передбачає
розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній
людині рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті [1].
Міжнародні стандарти в галузі прав людини ґрунтуються на ідеї участі кожної
особи в суспільному житті на засадах рівності й без дискримінації. Поширення в
Україні процесу інклюзивного навчання дітей з обмеженими можливостями
фізичного та (або) психічного здоров’я є не лише відображенням часу, але й
представляє собою ще один крок до забезпечення повної реалізації прав дітей з
особливими потребами на якісну освіту. Узагальнення розвитку поглядів на проблему
інклюзивної освіти свідчить про те, що в різні часи вона поставала перед
суспільством з різною гостротою і в тій чи іншій мірі вирішувалася різними методами
залежно від політичного устрою, економічного стану та ідеології держави.
На сучасному етапі розвитку інклюзивної освіти в Україні відбувається
зміщення акцентів соціальної політики держави стосовно інвалідів у бік формування
суспільної свідомості щодо сприйняття їх як рівних членів суспільства та
необхідності створення для цих громадян умов для повноцінного життя, в тому числі
здобуття освіти. Реальністю є те, що діти, які закінчують інтернати чи навчаються
вдома, мають дуже серйозні проблеми із соціалізацією. Нерідко вони не впевнені в
собі, несамостійні, у них відсутні соціальні компетенції, їм складно реалізувати себе,
отримати вищу чи спеціальну освіту, працевлаштуватися і.т.д. [3].
Згідно зі ст. 53 Конституції України «держава забезпечує доступність і
безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої
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освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної
загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і після дипломної
освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і
студентам» [4].
На теперішній час відбуваються кардинальні зміни в освітній політиці стосовно
дітей з особливими потребами. Активна робота проводиться над доопрацюванням
основних освітніх законів, зокрема в закон «Про освіту», введено поняття
інклюзивного навчального закладу, Кабінетом Міністрів України затверджено
«Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
про інклюзивне навчання» (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011
№872).
Нижче наведено перелік законів, що складають нормативно-правову основу
інклюзивної освіти в нашій країні:
• «Про освіту»;
• «Про загальну середню освіту»;
• «Про реабілітацію інвалідів в Україні»;
• «Конвенція про права інвалідів (укр/рос)»;
• «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
В Україні за останні 10 років чисельність дітей скоротилася майже на 20%, при
цьому загальна кількість дітей з інвалідністю щороку зростає на 0,5%. За
статистичними даними, на 1.01.2018 р. в Україні налічувалось майже 152 тис. дітейінвалідів. Проте, за словами експертів, чисельність дітей з фізичними та (або)
розумовими вадами значно більша. На сьогодні дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку, в Україні понад 1 млн., що становить 12% від
загальної чисельності дітей у країні. При цьому інклюзивною освітою охоплено 5,0%
дітей з інвалідністю: станом на 1.09.2018 р. дошкільні навчальні заклади відвідували
7 950 дітей-інвалідів; у навчальних закладах для здобуття повної загальної середньої
освіти навчалися 41 557 дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку. Таким чином, 95,0% дітей з інвалідністю навчаються в умовах спеціальних
навчальних закладів, або не отримують освіту взагалі [3].
На сьогодні через проблеми з фінансуванням тільки 115 навчальних закладів є
повністю доступними для дітей з особливими освітніми потребами, 39% – частково
доступними (порівняно з 2010 р. – на 16% більше).
Наразі досі залишається актуальним питання фінансування інклюзивної освіти.
Згідно з чинним законодавством фінансування навчальних закладів відбувається
через механізм кошторисного фінансування. Порядок складання, розгляду,
затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ було
затверджено постановою Кабінету Міністрів України ще від 28.02.2002 №228. В
останні роки зміни, які відбулись у практиці кошторисного фінансування, були
зумовлені реформуванням бюджетної сфери і побудовою нової системи відносин в
освітньому секторі економіки. Воно продовжує функціонувати і набуває нових
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властивостей сучасного господарювання зважаючи на змін в економічній та інших
сферах життєдіяльності країни [5].
Ефективність інклюзивного навчання суттєво підвищиться за умови своєчасної
і кваліфікованої діагностики психофізичного розвитку дитини, а також при наданні
консультативно-інформаційної
підтримки
педагогам
та
адміністрації
загальноосвітнього закладу, в якому вона навчається, і її батькам. Тому реалізація
інклюзивного навчання вимагає узгоджених і невідкладних дій з боку Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства соціальної політики України, місцевих громад та інших організацій і
товариств [5].
У ході впровадження інклюзивної освіти особливу увагу слід приділити таким
аспектам: підготовці українського суспільства до толерантного сприйняття дітей з
обмеженнями можливостями; взаємодії з такими дітьми та їхнім найближчим
оточенням, з метою формування у них відповідної ідентифікації; визначенню меж
законодавчого простору для впровадження навчально-виховного процесу в рамках
інклюзивного суспільства; підвищенню професійного рівня фахівців, які беруть
участь у інклюзивній освітньо-виховній діяльності; формуванню позитивного іміджу
інклюзивної освіти [5].
Висновки. Узагальнюючи вище написане, можна стверджувати, що ратифікація
Україною Конвенції про права інвалідів зобов’язує державу гармонізувати норми
вітчизняного законодавства з міжнародними стандартами, поступово створювати
систему їх практичної реалізації, що, у свою чергу, має привести до підвищення рівня
інклюзії в Україні. Сьогодні В Україні система освіти для дітей з інвалідністю не є
досконалою, тому модель інклюзивної освіти розглядається як одна із перспектив
реформування цієї системи, а це потребує, насамперед, удосконалення законодавства
і посилення контролю над його дотриманням, розробки фінансових механізмів
утримання системи освіти; підготовки кваліфікованих кадрів; удосконалення
спеціальних навчальних планів, програм, підручників; створення безперешкодного
середовища для дітей з інвалідністю.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
МЛАДШИХ КУРСОВ
THE ORGANIZATION OF INTERACTIVE FORMS OF WORK WITH STUDENTS
OF YOUNGER COURSES
Аннотация. В статье реализован системный анализ разработки и эволюции
метода проектов. Рассмотрены аспекты практического применения метода проектов в
процессе изучения ряда фундаментальных учебных дисциплин, таких как
«Математика» и «Теория вероятностей и математическая статистика» студентами
младших курсов экономических специальностей высших учебных заведений. Отмечено,
что причинами возникновения проблем при практической реализации метода проектов
являются недостаточные навыки исследовательской и кооперативной работы
обучающихся. Авторами разработан и апробирован групповой проект, структура и
содержание которого раскрыты в данной публикации. Особое внимание уделено
реализации педагогического процесса по изучению темы «Статистические оценки
параметров распределения» в рамках проектного метода. В частности, подробно
рассмотрены возможные сценарии осуществления проекта, возможные его основные
этапы.
Ключевые слова: интерактивный метод обучения, высшее образование,
методика преподавания фундаментальных дисциплин, проектная деятельность.
Abstract. The experience of usage of project method in teaching such economic
courses of higher education has been described the article. There is a brief analysis of the
origin and development of project method, its modern classifications. Since these subjects
are studied during the first and second year, the main difficulties in the implementation of
project method are low research skills and teamwork of learners. Nevertheless, the authors
suggest it is a group project, which has a number of advantages over the individual work.
For example, the topic «Statistical estimation of the distribution parameters» presents the
author’s approach to the implementation of the project activities. The structure of the
project, the main stages of its formation and implementation are considered.
Keywords: interactive training methods, Higher education, methodology of
mathematics teaching, project activity, project method.
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Постановка проблемы. В условиях стремительно эволюционизирующего
информационного общества как никогда остро ощущается потребность в креативных
профессионалах, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям
социально-экономических отношений в обществе, применять на практике инновации
и способствовать трансформации имеющийся в наличии интеллектуальный капитал в
актуальные компетенции, а также стремящихся к саморазвитию. Данная ситуация
требует от сферы высшего образования создания условий для реализации принципа
«обучение и повышение квалификации на протяжении всей жизни», формированию у
будущего специалиста способностей к сотрудничеству, работе в единой команде,
взаимодействию, принятию адекватных управленческих решений на основании
проведения системного анализа и т. п. [1]. Такую проблему, задачу можно решить
путем интегрирования обучающихся в интерактивную групповую проектную
деятельность.
Анализ последних исследований и публикаций. Проведенный анализ научнопедагогической литературы и соответствующих трактовок рядом исследователей
понятия «проектирование» свидетельствует о том, что такой род деятельности
предполагает взаимодействие группы индивидуумов, основанное на тщательном
планировании действий, с прогнозированием достижения некоторых результатов, а
также оценкой необходимых ресурсов для их достижения [2].
Данная педагогическая технология базируется на «прагматической педагогике»
Джона Дьюи (1859-1959), считавшего, что ребенок должен приобретать знания и
опыт путем реализации самостоятельных открытий в ходе решения проблемы,
индуктивным путем, восходя от частного к общему. Таким образом, в процессе
обучения ребенок, фактически, повторяет путь всего человечества в познании
окружающей действительности. Сам термин «метод проектов» был введен в 1918 г.
американским педагогом В. Килпатриком, который под проектом понимал «от души
выполняемый замысел».
На постсоветском пространстве начало применения этого метода в сфере
образования было положено в 1905 году, когда группа педагогов под руководством
С.Т. Шацкого пыталась реализовать теоретические идеи П.П. Блонского. Несколько
позже
проекты
получили
широкое
распространение
вследствие
ряда
организационных мероприятий, реализованных Н.К. Крупской. Позднее программы,
базирующиеся на комплексах-проектах, активно применялись в так называемой
трудовой школе, в частности, А.С. Макаренко. Однако, уже в 1931 г. эта технология
была признана чуждой советской идеологии и большой период времени не
использовалась [3].
Ренессанс данного направления в педагогической науке ‒ это конец ХХ ‒ начало
ХХI столетия. Ныне, в рамках компетентностного подхода использование активных и
интерактивных методов обучения становится как никогда популярным. Многие в
России и в Украине вновь обратились к проектной деятельности, теоретическое
обоснование которой представлено в публикациях таких исследователей, как
Горлицкая С.И., Дембицкая С.В., Дубровина О.С., Морозова М.М., Полат Е.С.,
90

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018

Пахомова Н.Ю., Яблочников С.Л. и др. [2-6].
Изложение основного материала. В настоящее время существуют различные
классификации проектов, применяемых в образовательной деятельности:
• по количеству участников их классифицируют на: индивидуальные, парные и
групповые проекты;
• по продолжительности проектной деятельности различают краткосрочные (до
7 дней), среднесрочные (до 1 месяца) и долгосрочные проекты;
• по профилю знаний на: монопредметные проекты, межпредметные и
надпредметные (исследования, выходящие за рамки содержания учебных
дисциплин);
• по форме представления результата: видеофильм, программный продукт,
законопроект, презентация, эссе, доклад, интервью и т.д.;
• по доминирующему виду проектной деятельности: информационные,
исследовательские, творческие и практико-ориентированные проекты [4].
Информационный проект направлен на нахождение, сортировку и обработку
информации по заданной проблематике. Работа над этим типом проектов развивает
умения по сбору, группировке, реализации анализа, структурирования и обобщения
информации, а также представления ее в компактном, наглядном виде (структурные
схемы, графики, таблицы, рефераты, статьи, доклады, фото- и видеоматериалы).
В рамках исследовательского проекта моделируется ситуация реального
научного поиска, используется его логика и структура. То есть определяются цели,
задачи, объект и предмет исследования, выдвигаются гипотезы, выбираются методы
исследования, проводятся специальные эксперименты, полученные результаты
анализируются и в соответствии со стоящими задачами формулируются выводы.
Итоги такого исследования могут быть представлены в виде реферата, отчета,
публикации, научной работы.
Творческий проект направлен на развития креативного мышления, а,
следовательно, имеет свои характерные особенности, которые, чаще всего, связаны с
формой представления результатов проекта: радиопередача, клип или видеофильм,
газета, выставка, сценарий праздника или творческого вечера и др.
Практико-ориентированный проект направлен на создание социально
значимого продукта, которым можно было бы воспользоваться на практике, как
самим участникам проекта, так и другим людям. Результатом такого проекта может
быть выработка конкретных рекомендаций по реально существующим проблемам,
законопроекта, разработка вспомогательных средств, в том числе учебных (создание
программного продукта, их публикация, работа с техническими средствами и т.д.) [4].
В литературе, когда речь заходит об организации проектной деятельности в
системе высшего образования, чаще всего говорят об индивидуальных или парных
долгосрочных проектах, результатом которых являются реферат, статья, доклад
курсовая или выпускная квалификационная работы. Значительно реже приводятся
примеры реализации краткосрочных групповых проектов, особенно с обучающимися
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младших курсов, что, в первую очередь, объясняется недостаточными
исследовательскими навыками и отсутствием у них опыта организации совместной
работы [7].
Отметим, что групповые проекты имеют следующие преимущества перед
индивидуальными [8]:
• в проектной группе формируются навыки сотрудничества;
• предоставляет дополнительные возможности для формирования основ
коммуникативной компетентности обучающихся;
• для группового проекта можно использовать более сложную тематику;
• каждый обучающийся активно включается в работу на определенном этапе в
зависимости от своих способностей;
• обучающиеся пробуют себя в различных ролях (организатор, генератор идей,
секретарь, исполнитель, аналитик, оратор и т.д.);
• соревновательный дух между группами стимулирует мотивацию участников
и повышает качество выполнения проекта.
Рассмотрим структуру проектной деятельности и ее основные этапы на
примере занятий, проводимых по дисциплине «Математика» с обучающимися
второго курса экономического факультета Академии права и управления. На первом
этапе, который является подготовительным и предваряет непосредственно проектную
деятельность, осуществляется селекция проблемы или же темы проекта. Если тему
предлагает преподаватель, то она должна быть:
• актуальной и значимой для обучающихся;
• соответствовать уровню их подготовки;
• ориентированной на практическое применение уже имеющихся в наличии
знаний и умений;
• обеспечена необходимыми ресурсами (литературой, Интернет-ресурсами,
материальными объектами и т.д.);
• лаконично сформулированной и вполне понятной.
Для оценки эффективности применения метода проектов в учебном процессе
нами была выбрана тема «Статистические оценки параметров распределения», а
целью применения этого метода – приобретение обучающимися опыта организации
статистического исследования со всеми присущими ему особенностями. В рамках
проекта демонстрируется, насколько сильно влияет способ осуществления отбора на
точечные и интервальные оценки параметров генеральной совокупности по числовым
характеристикам выборки.
Кроме формулирования темы на первом, подготовительном этапе реализации
проекта необходимо организовать рабочие группы (если проект групповой). При
формировании проектных групп, по нашему мнению, необходимо придерживаться
следующих правил [9]:
• группы состоят из 4-6 человек (чтоб все члены группы работали активно как
единое целое и не образовывали «ситуативные пары»);
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• группы формируют их капитаны (это либо наиболее способные, либо,
напротив, наиболее слабоуспевающие представители учебного коллектива);
• каждая группа располагаются так, что все ее члены видят заметки друг друга
и могут беспрепятственно общаться между собой;
• в каждой группе распределяются роли (выбирают: организатора, который
руководит обсуждением; секретаря, ведущего протокол и иные записи;
хронометриста, следящего за временем; контролера, проверяющего, все ли идет в
соответствии с заранее согласованным планом и др.);
• представители групп в любой момент обсуждения могут обратиться за
советом к преподавателю.
Перед началом работы капитаны каждой группы методом жеребьевки
определяют свой способ отбора (механический, типический, серийный или простой
случайный). В качестве генеральной совокупности рассматривались анонимные
данные о доходах руководящего состава образовательного учреждения, в которых
были указаны: годовой доход сотрудника, его должность и структурное
подразделение. В основу типического разбиения генеральной совокупности были
положены должности сотрудников, а в основу серийного – структурны подразделения
(кафедры, отделы, службы и т.д.). Случайный выбор осуществлялся с помощью
генератора случайных чисел – функции, встроенной в программный продукт MSExcel.
После совместного формирования плана работы и распределения ролей в
группах начинается второй этап проектной деятельности – разработка проекта,
которая включает в себя:
1. Корректировка плана, по которому будет работать группа.
2. Определение целей и задач проекта, средств и способов их разрешения.
3. Ресурсное обеспечение учебного проекта:
• материально-техническое (стол, письменные принадлежности, компьютер
и/или иная аппаратура и др.),
• информационное (литература, конспекты лекций и др.),
• учебно-методическое (формулы, примеры решения типовых задач, таблицы
случайных чисел и значений функций Гаусса и Лапласа),
• организационное (достаточно места каждому за общим столом, доступ в
Интернет и др.),
• временное.
На этом этапе обучающиеся должны определить имеющиеся ресурсы и
соотнести их с масштабом планируемого проекта, оценить возможные риски,
препятствия, трудности [7]. Обучающиеся, применяя технологию «мозговой штурм»
разрабатывают алгоритм решения проблемы. Форма алгоритма может быть
произвольной, однако, важно, чтобы были подробно расписаны следующие
составляющие: содержание работы (дело, задача, этап, шаг алгоритма и т.д.);
ответственный исполнитель и, если это необходимо, его помощники; требуемые для
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выполнения ресурсы и время; критерии оценки правильности хода работы. Кроме
того, коллектив группы должен разработать критерии оценки результатов всей
совместной деятельности.
На третьем этапе происходит реализация проекта, ведется промежуточный
контроль хода и результатов его выполнения, осуществляется их анализ и оценка и, в
случае необходимости, корректировка проекта, обобщение и оформление
промежуточных результатов проектной деятельности, их подготовка к презентации. В
целом данный этап в развернутом комментарии не нуждается, поскольку основное
содержание деятельности обучающихся состоит в последовательном выполнении тех
шагов алгоритма, которые были спланированы ими на предыдущем этапе.
Однако, отметим несколько принципиально важных моментов, за выполнением
которых должен внимательно следить преподаватель:
• необходимо объединить усилия всех участников проекта, так как иначе
поставленная цель применения метода проектов не будет достигнута;
• обучающимся не рекомендуется отступать от намеченных пунктов плана (это
возможно лишь в исключительных случаях);
• обучающиеся не должны выходить за рамки ранее намеченных сроков, так
как сделанное вовремя позволит избежать хаоса и суеты;
• обязательным условием успешности проекта является проведение
промежуточного самоконтроля и, если это необходимо, корректировки хода
деятельности.
В ходе реализации проекта обучающиеся должны понимать, что следующий
этап предвидит презентацию и оценивание проекта, а, следовательно, есть смысл
позаботиться о накоплении информационных материалов для формирования отчета и
публичного представления результатов проектной деятельности.
Четвертый этап посвящен внутренней и внешней оценке проектной
деятельности, презентации или публичному оглашению ее результатов.
Задача обучающихся на этом этапе: представление результатов проекта;
сравнение ожидаемых результатов с реальным положением дел; оценка затрат;
самооценка успешности проекта; описание перспектив развития данного проекта или
возможные темы для осуществления дальнейшего проектирования.
В зависимости от того, как проходила работа в проектной группе,
преподаватель может предложить участникам огласить результаты совместной
деятельности. Это условие, должно быть известно обучающимся с самого начала
работы над проектом, что способствует активному их участию в проектной
деятельности. Кроме того, заинтересованность более «сильных» участников проекта в
высоких оценках, заставит их не просто быстро выполнить задание, но и объяснить не
совсем понятные аспекты более «слабым» (положительные моменты кооперативной
учебной деятельности).
Вопрос адекватного оценивания совместной работы всей группы, в которой
личный вклад каждого ее члена в конечный результат может быть неравнозначным,
довольно проблематичен [7]. В практической деятельности мы пришли к выводу, что
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основным критерием оценки успешности работы коллектива является степень
понимания сущности самой технологией проектирования и приобретения устойчивых
навыков ее использования. То есть оцениваются следующее: уровень владения
различными способами осуществления познавательной деятельности; умение
использовать совокупность источников информации, методов исследования и
обработки полученной информации; коммуникативные и адаптивные качества;
умение работать в команде, выслушать альтернативное мнение, преодолевать
трудности; самоорганизация, выражающаяся в способности обучающегося адекватно
определить цель, формировать и успешно реализовывать план, способствовать
рефлексии, сопоставлять цель, действия и результат.
Во-вторых, оценивается качество результата и способы его достижения, умение
его презентовать и сроки исполнения проектных заданий. После оглашения
результатов работы всех групп сравниваются конечные значения средних
выборочных с генеральной средней (она известна до начала проекта лишь
преподавателю). Далее выясняется соответствие значения генеральной средней
рассчитанному доверительному интервалу и делаются выводы или же исправляются
имеющиеся в наличии ошибки.
В завершении, отметим важную роль последнего этапа и его значение в
формировании и развитии у обучающихся особой группы компетенций, связанных с
презентацией результатов работы, к которым относятся:
• умение достаточно полно, но, не выходя за некоторые временные рамки,
проинформировать о цели и ходе реализации проекта;
• умение продемонстрировать понимание сущности проекта, его цели и
связанных с ее достижением соответствующих задач;
• умение осуществить аргументированное обоснование выбранного способа
решения проблемы в рамках проекта;
• умение реализовать самооценку успешности и результативности проектной
деятельности.
Выводы. Таким образом, проектная деятельность является важной и
одновременно сложной для организации формой осуществления педагогической
деятельности, которая имеет ряд особенностей. Главным ее преимуществом является
возможность интенсификации процесса обучения, в котором знания перестают быть
только лишь целью, а становятся средством, помогающим обучающимся
сформировать стратегию собственных действий.
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СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ КАК ФОРМА
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
THE STRATEGY OF ECONOMIC BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE AS A FORM
OF SOCIAL ADAPTATION: THEORETICAL ASPECTS
Аннотация. В статье в теоретическом ракурсе рассматривается проблема
взаимосвязи стратегии экономического поведения и социальной адаптации молодежи,
как предпосылка решения актуальных задач общественного развития и повышения
эффективности государственной молодежной политики.
Ключевые слова: стратегии экономического поведения, социальная адаптация
молодежи, государственная молодежная политика.
Abstract. The article deals with the problem of the interrelation between the strategy
of economic behavior and social adaptation of youth, as a prerequisite for solving urgent
problems of social development and improving the effectiveness of state youth policy.
Keywords: strategies of economic behavior, social adaptation of youth, state youth
policy.
В экономической социологии проблематика экономического поведения, как
совокупности рационально ориентированных социальных действий индивида,
связанных с использованием различных экономических ценностей и ресурсов и
направленных на получение определенной выгоды, является одной из центральных
исследовательских тем. Изучение данной проблематики, которая обладает большим
эвристическим потенциалом и актуализирует вопрос о социальной субстанции
хозяйственной жизни общества, позволяет определить и охарактеризовать параметры,
тенденции и проблемы развития экономических систем и организаций,
профессиональных сообществ и групп, молодежных суб- и контркультур. В данном
случае определенный интерес представляет проблема взаимосвязи стратегии
экономического поведения и социальной адаптации индивида, которую можно
рассматривать как в контексте взаимной детерминации, так и в аспекте оптимизации
некоторых направлений государственной молодежной политики (образовательные
программы, социальная поддержка молодежи, развитие инфраструктуры
молодежного предпринимательства и т.д.).
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В целом, актуальность данной темы определяется следующими основными
моментами. Во-первых, стратегию экономического поведения гипотетически можно
рассматривать в качестве аксиологической детерминанты статуса человека на рынке
труда, который в системе социальных координат выступает как базовый социальный
и экономический параметр. В данном случае все остальные социальные
характеристики индивида (материальное положение, доходы, характер потребления,
стиль жизни, социальный статус и др.) по отношению к статусу на рынке труда
являются производными. Например, стратегию экономического поведения индивида на
рынке труда О.С. Елкина трактует как приоритетную, устойчивую, личностно значимую
жизненную направленность личности, связанную с выбором оптимального для него
положения в сфере занятости, складывающегося на основе получения определенного
дохода при определенной величине трудовых затрат [1]. Во-вторых, для отдельного
работника полноценная реализация его индивидуальности в производственном
процессе и трудовых отношениях определяет как качество жизни, так и позитивный
социально-экономический результат, который в масштабах всего современного
общества производит мультипликационный эффект. В масштабах же современной
экономической системы, основанной на инновациях, конкуренции и открытости
(«экономика знаний», глобальная экономика и пр.), не только знания, способности и
компетенции индивида, но и его ценностные ориентации и целевые установки
выступают в качестве экономического ресурса.
В концептуальном аспекте категория «стратегия экономического поведения»
характеризует ценностные и целевые ориентиры моделей экономического поведения
индивида, обусловленные его жизненными приоритетами и объективируемые в
различных сферах хозяйственной жизни общества. Так, В.М. Володин и С.Г. Михнева
предлагают следующую классификацию экономических стратегий [2]:
• по критерию отношения к труду – трудовые (ориентированы на
систематическое участие в трудовой деятельности, на профессионализм и
мастерство), иждивенческие (предполагают отказ от работы и формирование
установки на постоянную внешнюю помощь и поддержку), девиантные
(ориентированы на незаконные способы получения высокого дохода);
• по критерию качества – активные (предполагают максимизацию трудовых
усилий, интенсификацию трудовой и профессиональной деятельности, установку на
сложность труда и высокий доход), активно-пассивные (предполагают минимизацию
трудовых усилий, невысокие требования к параметрам трудовой и профессиональной
деятельности, установку на льготы и невысокий, но постоянный доход).
В отечественной экономической социологии проблематика экономического
поведения молодежи рассматривается в контексте мотивации и стимулирования
труда работников, выявления роли человеческого капитала в экономическом развитии
общества, в изучении экономических потребностей и мотивов молодежи, в
характеристике качества и стиля жизни молодых людей и т.д. (Г.Н. Соколова,
О.В. Кобяк, С.А. Шавель, Н.Н. Сечко, Е.В. Таранова и др.). При этом данная
проблематика рассматривается в контексте трансформационных процессов, которые в
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отношении выстраивания адаптационных стратегий актуализируют фактор
индивидуальных ресурсов, а именно: возраст, образование, пол, семейное положение,
тип занятости и профессиональный статус, место жительства (город или село)
респондента. В качестве индикаторов адаптированности, позволяющих выявлять тип
адаптационных стратегий, их успешность и иные качественные характеристики,
рассматриваются такие показатели, как:
• оценки населением собственной Я-конкурентоспособности на рынке труда;
• удовлетворенность респондентов работой в целом и различными аспектами
трудовой деятельности;
• трудовая мотивация (баланс гигиенических факторов, ориентированных на
условия труда, а также мотивационных, связанных с содержанием работы);
• оценка материального положения респондентами (динамики, доступности
удовлетворения не только физиологических, но и социальных потребностей, не
только простого, но и расширенного воспроизводства рабочей силы);
• отношение населения к моделям социально-экономического развития (выбор
типа экономики, отношение и мера вовлеченности в предпринимательскую
деятельность и т.д.) [3].
Однако актуальной остается задача выявления и характеристики
экономических стратегий белорусской молодежи: например, с точки зрения
определения
реального
инновационного
потенциала
данной
социальнодемографической группы. Данный аспект можно проиллюстрировать данными
социологического мониторинга, проводимого Информационно-аналитическим
центром при Администрации Президента Республики Беларусь, характеризующими
специфику аксиологического сознания современной белорусской молодежи. Так,
существует комплекс ценностей, который в экономической социологии
рассматривается в качестве аксиологического базиса стратегии экономического
поведения рыночно-предпринимательского типа, присущего населению западных
стран с развитой рыночной экономикой (свой бизнес, профессионализм, личная
ответственность, прибыль, конкуренция, инновации, социальный успех и др.).
Согласно результатам социологического мониторинга, в 2009 году только 25,8%
молодых респондентов в возрасте от 18 до 29 лет отметили значимость таких
ценностей, как бизнес и предпринимательство (при этом, для сравнения, на ценность
материального благополучия указали 82,3% респондентов, а интересной работы –
70,9%). В качестве персональной жизненной цели позицию «организовать свое дело»
в 2004 году выбрало 21,6% респондентов, в 2009 году – 20,5%, в 2012 году – 20%, в
2014 году – 23,5%, в 2016 году – 21% [4, с. 181]. Как можно заметить, ценности,
лежащие
в
основе
стратегии
экономического
поведения
рыночнопредпринимательского типа, не входят в ядро аксиологического сознания
белорусской молодежи, где статус терминальных ценностей имеют такие ценностные
установки, как семья, дети и здоровье. Соответственно, такой консерватизм сознания
молодежи скорее актуализирует запрос на социально-экономическую стабильность,
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чем на экономические инновации и риск, что актуализирует взаимосвязь социальной
адаптации и экономического поведения.
С исторической точки зрения, интерес к адаптационным процессам
первоначально был актуализирован биологами и физиологами, которых интересовали
механизмы и формы приспособления живых организмов к разнообразным
изменениям окружающей среды. В данном случае можно вспомнить таких известных
исследователей, как Ж.-Б. Ламарк и Ч. Дарвин, которые рассматривали
приспособление к окружающей среде в качестве фактора эволюционных изменений
живых организмов. В дальнейшем категория «адаптация» вышла за рамки
физиологических и биологических коннотаций и стала использоваться для
характеристики процессов приспособления индивидов и групп к социальным,
экономическим и культурным факторам окружающей среды.
В современном социально-гуманитарном дискурсе проблематика социальной
адаптации рассматривается в контексте двух основных парадигм: нормативной
(генетически связана с системным функционализмом) и интерпретативной (является
концептуальной производной философии жизни и понимающей социологии) [5].
С точки зрения нормативной парадигмы, особое значение имеет
объективистская природа социальной адаптации, которая трактуется как
обусловленный институтами и агентами социализации процесс постепенной
интериоризации индивидом норм и правил социального поведения. В
функциональном аспекте он необходим в целях обеспечения сознательно
контролируемого и управляемого социального поведения индивида. В то же время
индивид рассматривается как продукт социальной жизни, не обладающий
способностью к критической рефлексии в отношении социальных правил и норм.
Интерпретативная парадигма актуализирует субъектность индивида, который
посредством использования определенных приспособительных стратегий стремится
сохранить или изменить собственную идентичность. При этом его идентичность
фокусирует все многообразие социальных ситуаций и актов мышления в процессе
социальной адаптации. Такой индивид рационально и активно преобразует
окружающую действительность в целях нахождения оптимальных способов
удовлетворения своих разнообразных потребностей. В плане содержания данный
процесс предполагает конструирование смыслов персональной жизнедеятельности,
создание идеальных образов социальной реальности и личностной самоактуализации,
выработку разноуровневых стратегий адаптации и формирование индивидуального
адаптивного пространства.
Основное различие между нормативной и интерпретативной парадигмами
заключается в теоретико-методологическом подходе к определению и разграничению
социализационных и адаптационных процессов. Так, в рамках первой парадигмы
индивид рассматривается как социальный актор, который действует осознанно,
алгоритмизировано и рационально, но не способен к аксиологической и
эмоциональной рефлексии. Поэтому проблематика социальной адаптации
рассматривается в социально-экономическом контексте, акцентирующим внимание
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на выявлении и характеристике возможностей, факторов и условий эффективного
приспособления индивида или социальной группы к системе рыночных отношений.
Соответственно, рассматриваются вопросы формирования индивидуальных
адаптационных стратегий работников различных групп, приобретения индивидом или
группой значимого с точки зрения обеспечения конкурентоспособности
экономического и социального опыта (на рынке труда, в профессиональной сфере, в
предпринимательстве и т.д.) [6]. В рамках второй парадигмы социальная адаптация
рассматривается как коммуникативный процесс конструирования индивидуальных
смыслов и стратегий социального бытия. Такая методологическая оптика фактически
редуцирует адаптацию к набору индивидуальных реакций на конкретную социальную
ситуацию и гипертрофирует роль идентичности в социальной жизни. Так,
социокультурная трактовка адаптации рассматривает данный феномен как процесс,
который направлен на обретение индивидом своей целостности посредством
целенаправленного воспитания, образования и самообразования [7; 8].
Однако особый интерес представляют трактовки категории «социальная
адаптация» исследователями, занимающимися данной проблематикой в рамках
социологии адаптаций (Л.В. Корель, П.С. Кузнецов, М.В. Ромм и др.), в контексте
социальных процессов трансформирующегося общества, которые теоретически
эксплицируют различные аспекты взаимосвязи социальной адаптации и
экономического поведения индивида.
Л.В. Корель трактует социологию адаптаций как науку, занимающуюся
изучением сложных приспособительных процессов, происходящих между людьми и
обществом, исследованием того, как люди приспосабливаются к изменениям в
обществе и как общество приспосабливается к переменам в ценностях, символах,
культурных кодах, поведении, социальных практиках людей [9, с. 59]. В рамках
данного подхода она рассматривает категорию «социальная адаптация» как состояние
приспособления или же процесс приспосабливания социальной системы к
внутренним и внешним изменениям, происходящий путем изменения как социальных
стереотипов поведения, социальных практик, ценностей, способов информационноинтерпретативного отражения (конструирования, реконструирования) реальности, так
и внутренней ее (системы) структуры и функций [9, с. 39]. При этом в качестве
социальной системы здесь понимается широкий набор социальных феноменов:
личность, социальные группы, организации, социальные общности, институты,
общества, цивилизации и т.д. В рамках разрабатываемой исследователем социологии
адаптации она структурировала виды, типы, формы и способы социальной адаптации
на основе разработанных теоретических (свыше 30) и эмпирических (140)
индикаторов. Л.В. Корель акцентировала внимание на кризисные макросоциальные
процессы и выделила три стадии адаптациогенеза и структурирования социальных
регуляторов (средств и антисредств) адаптации; концептуализировала четыре
важнейших типа адаптивных механизмов (адаптация как развитие; адаптация как
защита; адаптация как уход / уклонение; адаптация как реверсия), которые
эксплицируют логику развития субъекта адаптации. Эти механизмы либо
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обеспечивают позитивное совершенствование его внутренней структуры, либо
нейтральны по отношению к субъекту адаптации в силу зависимости от социального
контекста, либо ведут к деградации субъекта адаптации. Таким образом,
исследователь рассматривает социальную адаптацию как двусторонний процесс
практического взаимодействия социального субъекта (личности, социальной группы,
общности и т.д.) с социальной средой, направленный на гармонизацию отношений
между адаптантом и социальной средой, в ходе которого меняется не только субъект,
но и социальная среда.
М.В. Ромм социальную адаптацию рассматривает в качестве атрибутивного
свойства субъектов социальной деятельности, характеризует инновационный по
природе процесс и результат активной (реактивной) гармонизации внешней
(внутренней) настройки (самонастройки) личности с помощью адекватных ситуациям
стратегий приспособления, оптимальность которых проверяется обратной связью в
процессе информационного взаимодействия [5; 10]. В содержательном аспекте
практическая реализация процесса социальной адаптации на индивидуальном уровне
актуализирует процедуру интерпретации внутренних и внешних информационных
моделей социального бытия, которые оцениваются с точки зрения их соответствия
адаптивным установкам субъекта социальной деятельности, социальной
идентичности и когнитивным схемам понимания окружающей действительности.
Логика данного подхода актуализирует проблему разграничения системно и
иерархически взаимосвязанных процессов социализации и социальной адаптации
личности, что имеет эвристическое значение и позволяет определить направленность
и логику взаимодействия данных факторов (в том числе, в контексте
конституирования и реализации стратегии экономического поведения личности). При
этом
исследователь
указывает
на
следующие
взаимосвязанные
и
взаимообусловленные моменты: общество играет главенствующую роль в
социальном развитии индивида, а индивид становится личностью и полноправным
субъектом социальных отношений только посредством активно-деятельностного
приспособления себя и среды к социальным условиям жизнедеятельности.
Следовательно, социализация детерминирует характер, специфические особенности
протекания и результативность социальной адаптации, которая онтологически
объективна и эпистемологически субъективна. Таким образом, для М.В. Ромма
социальная адаптация личности предстает как процесс и результат преобразования
(интерпретации) социального мира и себя как социального существа, что необходимо
для определения смысла индивидуальной жизнедеятельности и направленности
индивидуальной адаптации в обществе в различных контекстах (в экономическом,
культурном, политическом и т.д.).
П.С. Кузнецов рассматривает социальную адаптацию как социально
детерминированную функцию развития, обусловленную непрерывным внутренним
стремлением субъекта адаптации к изменению, развитию, совершенствованию, что
обусловливает постоянный конфликтогенный процесс его взаимодействия с внешним
миром. Он трактует социальную адаптацию как внутренне мотивированный процесс
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принятия / непринятия индивидом внешних и внутренних условий существования,
который обеспечивает его личностное и социальное развитие [11; 12]. В структурном
аспекте в качестве основных элементов социальной адаптации выступают: субъекты,
которые обладают потребностями, стремятся к их удовлетворению и по мере
удовлетворения данных потребностей актуализируют другие потребности, запуская
тем самым соответствующий механизм социальной адаптации; факторы, выделяемые
соответственно иерархии потребностей субъекта адаптации и имеющие сугубо
инструментальное значение для удовлетворения потребностей; объекты, выделяемые
по критерию возможности удовлетворения (реально или потенциально) различных
потребностей субъекта адаптации, которые различаются между собой по степени
институционализации. В качестве главного направления социальной адаптации
П.С. Кузнецов определяет повышение уровня социальной организации, усложнение
социальной структуры и, в итоге, социальное развитие, что обеспечивает увеличение
потенциала выживаемости, как индивида, так и социальных объектов. В качестве
основных направлений социальной адаптации он рассматривает: социальный
прогресс (инновация); идиоадаптация (конформизм); социальный регресс
(деградация, ретритизм); уход от действительности (эскейпизм). Важнейшими
свойствами социальной адаптации, механизм которой в общем виде представляет
собой соответствие между актуализированными и удовлетворенными потребностями,
являются: целостность, непрерывность, динамичность, относительная устойчивость.
В идеале социальная адаптация на макросоциальном уровне должна обеспечить
актуализацию всего потенциала человечества, поэтому основная цель управления
данным процессом заключается в ее фокусировке на социально-типичные объекты
при минимизации роли или элиминировании неинституциализированных объектов,
генерирующих зоны напряжения и конфликтности в социальной ткани. Таким
образом, для П.С. Кузнецова социальная адаптация выступает как целостный,
непрерывный, динамический, относительно устойчивый процесс установления
соответствия между уровнем актуализированных потребностей и уровнем их
наличного (перспективного) удовлетворения, определяющий непрерывное развитие
социальных акторов.
В теоретическом аспекте вопрос о характере взаимосвязи стратегии
экономического поведения и социальной адаптации индивида, рассматриваемый в
идеально-типическом ракурсе, актуализирует роль и значение феномена
повседневности в социальном бытии человека, конструируемого в процессе
диалектического взаимодействия ситуаций повседневности и объективированных
экзистенциальных и социальных интенций личности. Особое место для
формирования жизненного мира личности занимают кризисные ситуации, выходящие
за рамки социально стандартного (например, социально-экономический кризис в
масштабах всего общества), которые требуют от индивида адекватного ответа
посредством актуализации и аккумулирования личностного и социального опыта
проживания подобных ситуаций. Они становятся объектом рефлексии личности и
трансформируются в фактор формирования как жизненного мира индивида, так и
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групповой идентичности (в социально-демографическом, профессиональном,
политическом и других аспектах). Это жизненно важно как для обеспечения
нормальной жизнедеятельности индивида, так и для сохранения целостности
социальной ткани в экстремальных ситуациях. Поэтому Н. Ходоривская
подчеркивает, что переоценка «весомости социальных связей, формирование
адекватных представлений о них в личном и общественном сознании очень важно,
поскольку личностно-уникальные обстоятельства и ситуации социально типичны в
плане периодического повторения ситуативных конфигураций в опытах разных
людей» [13, с. 140]. Таким образом, логика мира повседневности предполагает
постоянную
востребованность
адаптационных
ресурсов
индивида,
институциональными
рамками
для
которых
становятся
неформальные
коммуникационные сети, локальные профессиональные, этнические, субкультурные
и территориальные сообщества.
В содержательном плане стратегию экономического поведения составляют
ценностные и целевые ориентиры моделей экономического поведения индивида,
обусловленные не только его жизненными приоритетами, но и социальным
контекстом, который может характеризоваться в системе координат общественной
трансформации и кризиса. Данный аспект актуализирует обращение к категории
«личностный ресурс», понимаемой в качестве определенного набора различных
структурно-функциональных характеристик индивида, обеспечивающих общие виды
жизнедеятельности и специфические формы адаптации, и определению специфики и
потенциала адаптационного ресурса индивида [14]. В отношении молодежи в
качестве основных компонентов этого ресурса, по мнению К.В. Абрамова,
выступают:
• личная и социальная активность молодежи, выражающаяся в высоком уровне
ее территориальной и социальной мобильности, обусловленной необходимостью
определения своего места в жизни и отсутствием прочных экономических и
социальных связей;
• качество и уровень освоения норм социальных отношений (деловых,
межличностных и др.), а также профессионально-трудовых умений, уровень
профессионального мастерства, как фактора высокого качества профессионального
обучения, творческой и профессиональной самореализации, высокого уровня
работоспособности. Так, согласно результатам социологических исследований,
наиболее значимыми факторами, влияющими на реализацию адаптационных
стратегий белорусского населения (в том числе молодежи), выступают такие
индивидуальные ресурсы, как образование, возраст и пол респондента [3];
• интеллектуальный потенциал, обусловливающий как культуру мышления и
действия, так и возможность выработки и реализации на практике новаторских идей и
предложений, инициирования неординарных и эффективных траекторий развития. В
данном случае следует акцентировать внимание на тот момент, что в условиях
трансформирующегося социума сохраняется определенная специфика ментальности
студенческой молодежи, которая является носителем вестернизированных ценностных
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ориентаций и целевых установок. Это обусловлено влиянием системы высшего
профессионального образования модернизирующихся стран, которая посредством
образовательной практики транслирует культурно-ментальные институты развитых
стран [14];
• установка на независимость и ответственность за собственные жизненные
выборы (в социальном, экономическом или психологическом аспектах),
свидетельствующая о когнитивной и гражданской зрелости молодого человека.
Важность формирования такой установки обусловлена ролью молодежи, как фактора
социальной и интеллектуальной динамики, в процессе становления сетевого общества
и адекватных ему социальных отношений, что предполагает ослабление закрытых
социальных структур и жестких социальных связей. В качественно новом социальном
пространстве новые «формы коллективности создаются как универсальные и
открытые, предполагающие потенциальное вхождение любого желающего, и в то же
время как непостоянные, с возможностью свободного выхода в случае смены места
работы, жительства, обучения и пр. Трансформация социальных связей из
преимущественно иерархических в сетевые дает широкие возможности индивидам
подключаться к любым сетям, исходя из собственных приоритетов. Сложность,
текучесть и разреженность сетевого общества, тем не менее, не снижает его общей
социальной эффективности, являя рост возможностей быстрого социального
конструирования и интеграции ресурсов сетей в ответ на любые новые дисфункции,
проблемы и вызовы» [16, с. 52];
• уровень развития социальной и индивидуальной идентичности личности, что
в условиях современного общества достаточно проблематично, т.к. «умножение
функциональных идентичностей людей размывает у контрагентов уверенность в их
определенных социальных ролях, повышает вероятность нестандартных, рисковых,
трудно прогнозируемых ситуаций взаимодействия. Разделение общества на
множество социальных групп и субкультур, множественная идентичность индивидов
также фрагментирует ожидания от других людей, создавая все новые риски и
неопределенности»
[16, с. 44].
Однако
сложность,
противоречивость
и
непредсказуемость социальных взаимодействий в сетевом обществе компенсируется
индивиду уверенностью в своих ожиданиях и конституированием в макросоциальном
масштабе институционального доверия, как «необходимой предпосылки успехов
общественного прогресса и устойчивого экономического роста» [16, с. 44];
• потребность в достижениях, которая проявляется в конструировании
ситуации успеха, в культивировании перфекционизма, во включенности в
достижения кратковременных и долгосрочных целей, в получении уникальных
результатов в профессиональной деятельности. В целом, атрибутивной
характеристикой системы ценностных ориентаций молодежи, что было ранее
выявлено [17] и сохраняется в настоящий момент [4, с. 168-189], является
доминирование социального оптимизма, интернальность, высокая мотивация
достижения, ценность рациональных и продуктивных формы социального поведения
при одновременной кратковременной перспективе жизненного планирования. Кроме
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того, анализ адаптационных стратегий различных возрастных групп выявил, что
старшие возрастные группы ориентированы в большей мере на реализацию
экономической составляющей социальной адаптации, в то время как молодежь
ориентирована на достижение экономического успеха только в комплексе с
достижение высокого социального и профессионального статуса [3; 6];
• принадлежность к социальным группам, имеющим высокий социальный
статус (например, семья, территориальное или профессиональное сообщество и пр.),
что в идеале обеспечивают молодому человеку более динамичное построение
карьерного роста, возможность дальнейшего разностороннего личностного развития,
но может стать проблемой в случае, когда «группа принадлежности и референтная
группа могут не совпадать и оказывать разнонаправленное воздействие на
индивидуума» [18, с. 118].
Итак, социально-экономическая трансформация общества актуализирует для
населения в целом и молодежи в частности задачу изменения типичных моделей
социально-экономического поведения в соответствии с новыми требованиями
институциональной среды, решение которой во многом зависит от самого индивида,
способного оказывать влияние на социально-экономические преобразования через
выбор своих адаптационно-поведенческих и экономических стратегий. Поэтому
социологическое исследование потенциала адаптационного ресурса молодежи в
контексте данных компонентов и факторов позволяет выявить и охарактеризовать
роль данной социальной группы в трансформационных процессах, в том числе в
контексте факторов и условий конституирования и реализации стратегий
экономического поведения молодежи.
Таким образом, проблематика социальной адаптации актуализирует диалектику
взаимодействия индивида и социума, объективируемую в различных моделях
социальных отношений, устанавливаемых в процессе активного приспособления
человека к существованию в динамично меняющейся социальной среде [19; 20]. В
процессе
социальной
адаптации,
обеспечивающем
существование,
функционирование и развитие личности и общества, воплощается множественность и
противоречивость конкретных проявлений различных уровней социального, что
находит свое воплощение как в контексте конституирования стратегий
экономического поведения молодежи, так и в формировании и реализации их
различных видов на практике. Поэтому теоретический анализ проблемы взаимосвязи
стратегии экономического поведения и социальной адаптации молодежи
перспективен как в аспекте концептуализирования и моделирования социальных
процессов, так в ракурсе решения актуальных задач общественного развития и
повышения эффективности государственной молодежной политики.
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МОЛОДА СІМ’Я В УКРАЇНІ – ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ
YOUNG FAMILY IN UKRAINE – AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC ANALYSIS
Анотація. В статті систематизовано теоретичні підходи до вивчення шлюбносімейних відносин, а також здійснено науковий аналіз поняття «молода сім’я в
Україні». Охарактеризовано три основні види молодих сімей в Україні та стадії їх
розвитку.
Ключові слова: шлюбно-сімейні відносини, молода сім’я, стадії розвитку
молодих сімей.
Abstract. The theoretical approaches to the study of marriage and family relations
are systematized and a scientific analysis of the concept of «young family in Ukraine» is
also carries out in the article.Three main types of young families in Ukraine and stages of
their development are described.
Keywords: marriage-family relations, young family, stages of development of young
families.
Постановка проблеми. Першочерговим завданням для нашої держави є
виховання майбутнього покоління, для якого є необхідним створення оптимальних
умов існування та розвитку. Сім’я є важливим соціальним інститутом, саме в ній
відбувається первинна соціалізація дітей. Молода сім’я – це вразлива категорія
населення, яка потребує посиленої допомоги так, як має цілий комплекс проблем, які
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потребують нагального вирішення.
Молоді родини в Україні зараз переживають не кращі свої часи. Про
нестабільність взаємовідносин молодих родин в Україні свідчить збільшення
кількості розлучень серед молодих сімей, зниження народжуваності, орієнтації на
створення малодітних сімей, збільшення кількості консенсуальних шлюбів. Така
ситуація є наслідком впливу багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів. Всі ці
проблеми безпосередньо негативно впливають на все українське суспільство. Тож
молода сім’я потребує додаткової уваги з боку держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення життєдіяльності молодої
родини та визначення її основних проблем знайшли своє відображення в роботах
таких дослідників як В. Коваленко, Ю. Альошина, Т. Андрієва та ін. М.О. Абалакіна,
Т.В. Андреєва, Т.В. Говорун досліджували вплив дошлюбного періоду, юнацький вік
на здійснення вибору дошлюбного партнера та сімейної поведінки. Особливості
перебігу конфліктів, їх причини та наслідки досліджувались Р.П. Федоренком,
Л.М. Омельчинком, О.В. Шевчишенком. Серед українських науковців, які вивчали
функціонування молодих сімей, напрями та ефективність соціальної політики щодо їх
підтримки можна виділити таких науковців як Г. Батіщева, О. Палій, С. Харченко,
М. Балакірева, О. Огарков та ін.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання: узагальнити теоретичні
підходи до вивчення шлюбно-сімейних відносин; здійснити науковий аналіз поняття
«молода сім’я в Україні».
Виклад основного матеріалу. Сім’я – це об’єкт вивчення багатьох наук
(соціології, демографії, психології, економіки, права). Соціологія сім’ї – це одна з
галузей соціології, яка цілеспрямовано вивчає інститут сім’ї на всіх етапах його
становлення [2]. Дослідженню підлягають велика кількість важливих проблем
економічного, демографічного, культурного, побутового характеру, які мають вплив
на стабільність і розвиток шлюбно-сімейних відносин.
Основою для утворення сім’ї є шлюб. Шлюб – це добровільний та
рівноправний союз між чоловіком і жінкою, який визнаний суспільством та
державою, зорієнтований на створення сім’ї [1]. Шлюбні відносини подружжя
врегульовуються сукупністю юридичних та культурних норм. Шлюб обов’язково
укладається та реєструється згідно з юридичними нормами. Тож можна сказати, що
шлюб – це своєрідний контракт між подружжям і державою. Сім’я – це вже більш
складна форма взаємовідносин. Сім’я часто об’єднує вже не тільки чоловіка та
дружину, але їх дітей, родичів та близьких.
До основних ознакмисім’ї можна віднести:
• шлюбні зв’язки;
• зв’язки спорідненості;
• сімейний побут;
• спільний сімейний бюджет.
У соціології існує велика кількість підходів до визначення поняття сім’я, що
пов’язано з його багатоаспектністю. Від тої ролі, в якій розглядається це поняття
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можна виділити такі методологічні підходи до вивчення інституту сім’ї: символічний
інтеракціонізм; конфліктологічний підхід; структурний функціоналізм; ситуаційний
підхід; інституціональний підхід: соціобіологія; радянська соціологія сім’ї [5].
Методологією символічного інтеракціонізму сім’я розглядається як мала
соціальна група. Сім’я – це комплекс соціальних ролей, що виникають та
реалізуються у взаємодії її членів, визначаючи їх позиції. Часто представники
символічного інтеракціонізму порівнювали її з закритою системою із слабкими
зв’язками з навколишнім середовищем. Дослідники акцентували свою увагу на
вивченні між рольових стосунків у процесі комунікації.
Представники конфліктологічного підходу розглядають сім’ю як структуру, в
якій одні члени виграють за рахунок інших. Вони досліджують перш за все
конфлікти, які виникають в сімейному середовищі та при взаємодії сім’ї з іншими
соціальними інститутами. Науковці підкреслюють, що зазвичай ті члени сім’ї, в руках
яких зосереджено більше матеріальних ресурсів, мають більшу владу та вплив. Хейді
Гартманн, вивчаючи сім’ю в межах конфліктологічної парадигми, звернула увагу на
те, що сімейні конфлікти схожі на «місце боротьби». Вона також стверджувала, що
конфлікти, в основному, виникають через перерозподіл засобів, зокрема, через
розподіл повсякденних обов’язків та виховання дітей.
Отже, період створення молодої сім’ї – це особливий етап в життєдіяльності
інституту шлюбу. Стабільність розвитку взаємовідносин молодої сім’ї є запорукою
успішного функціонування та розвитку в майбутньому. Молода сім’ї знаходяться в
постійному розвитку, змінюються разом із суспільством та мають безліч проблем, які
потребують більш детального вивчення.
Дослідники, трактуючи поняття «молодої сім’ї», акцентують свою увагу на
таких критеріях: вік подружжя; тривалість сімейних взаємовідносин; наявність
дитини; психологічних, фізичних та репродуктивних характеристик подружньої пари.
При створенні молодої родини вік подружжя має особливе значення. Саме вік
впливає на психологічні та фізичні показники готовності молодих людей до
створення сім’ї та може впливати на якість їх подружнього життя.
Олейник Ю.Н. як і більшість психологів, розглядає молоду сім’ю, як пару, яка
прожила разом не більше трьох років, а вік такого подружжя не більше 25 років.
Такий низький вік подружньої пари пояснюється тим, що саме після цього віку шлюб
стає більш стабільним та об’єднує вже більш зрілих людей, які можуть вже
ефективніше вирішити проблеми, які трапляються на життєвому шляху розвитку
сім’ї [4]. Також, відповідно до досліджень психологів, саме після трьох років
сумісного проживання разом сім’я переживає певний кризовий момент.
Закон України «Про сприяння соціального становленню та розвитку молоді в
Україні» визначає, що молоді сім’ї – це подружжя, в якому вік чоловіка та дружини
не перевищує 35 років, або неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 35 років.
Такий вік обґрунтовується як психологічними, так і демографічними умовами.
Виявлено, що саме в період від 25 до 35 років молодь в Україні найактивніше
створювала родини та потребувала житла.
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При визначенні молодих родин, багато дослідників відштовхувалось від
тривалості спільного життя молодих пар. Перші два роки життя є найбільш
травмуючими для молодих людей. Саме в цей період виникає безліч різних
конфліктів, які можуть негативно вплинути на подальший розвиток молодої родини
та навіть призвести до розірвання сімейних відносин. Тому В.А. Сисенко стверджує,
що зовсім молоде подружжя – це сім’я від 0 до 4 років сумісного проживання, а до
молодого подружжя відносяться сім’ї від 5 до 9 років співжиття [6].
Початковий етап створення сім’ї характеризується проблемами, які пов’язані з
адаптацією молодих людей до нових, незвичних для них, умов життя. Адаптація – це
обов’язковий компонент розвитку сімейних взаємовідносин молодих пар. Більшість
дослідників при визначенні поняття «молодої сім’ї» часто її враховують.
Ф.А. Мустаєва вважає, що молодою сім’єю є сім’я на початковій стадії свого
розвитку, а саме на стадії реалізації подружнього вибору. Саме в цьому періоді
відбувається «притирання» подружжя один до одного, розподіл ролей та влади в
сімейному середовищі, вироблення сталих навиків у вирішенні сімейних конфліктів,
планування сімейного життя та вільного часу [1].
Адаптація та інтеграція – це два обов’язкових компонента, які характеризують
початковий період шлюбно-сімейних взаємовідносин. Згідно з І.В. Гребенніковим,
інтеграція сім’ї – це добровільне об’єднання уявлень та думок з різних аспектів
сімейного життя. Адаптація ж полягає в тому, що молоде подружжя повинно
пристосуватись один до одного, до нової обстановки, в якій знаходиться молода
родина. Дослідник стверджує, що молода сім’я є суб’єктом двох взаємообумовлених
процесів: внутрішня адаптація та зовнішня інтеграція сім’ї. Під час внутрішньої
адаптації молоде подружжя адаптується один до одного на фізіологічному,
психологічному, ціннісному рівнях, відбувається створення несуперечливої сімейної
рольової структури. Зовнішня інтеграція стосується тих аспектів формування сім’ї,
які дозволяють подружжю в повному обсязі виконувати свої функції по відношенню
до суспільства.
Народження першої дитини є однією з найважливіших подій у розвитку
сімейного життя. З її появою знову ж відбуваються зміни у взаємовідносинах
подружжя та пристосування до нових умов. Перед подружжям стоїть нове
випробування, пов’язане з вихованням та піклуванням про ще одного члена сім’ї.
Визначаючи поняття «молодої сім’ї», деякі дослідники вважають, що період
створення молодої родини завершується з народженням первістка так, як з його
появою починається вже зовсім інший етап сімейних взаємовідносин.
Зокрема, Б.В. Антонюк, досліджуючи структуру молодої сім’ї, говорить, що
молоде подружжя – це сім’я від періоду офіційної реєстрації шлюбу до народження
дитини [1].
При визначенні поняття «молодої сім’ї», науковці також звертають увагу на
психологічні, фізіологічні та репродуктивні характеристики молодих людей. Такі
характеристики можуть впливати на якість та стабільність взаємовідносин подружжя,
вміння молодих людей призвичаюватись до нових умов життя та подолання
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конфліктних ситуацій.
Л.М. Іванова вважає, що молодою сім’єю можна вважати молоде подружжя в
розквіті сил, яке має одного або двох дітей. На її думку, подружжя виглядає прагне до
взаєморозуміння, намагається аналізувати свої відносини з метою їх
вдосконалення [3].
Н.А. Тирнова дає наступне визначення молодої сім’ї – це офіційно
зареєстрована пара молодих людей, яка створила сім’ю, покликану задовільнити
морально-психофізіологічні та репродуктивні потреби особистості, яка знаходиться в
періоді адаптації до матеріально-побутової та інтимо-особистій сфери сімейних
взаємовідносин. Стаж сумісного проживання такої сім’ї не більше 3-х років, а вік
подружжя не повинен перевищувати 28 років [5].
Сімейні орієнтації відіграють особливу роль у побудові сімейних стосунків.
Так, дослідниця Куликова Т.А. виділяє три основні види молодих сімей:
• Традиційний. Зазвичай, такі сім’ї характеризуються орієнтацію виключно на
сімейні цінності та планують мати близько двох дітей. Майже завжди формальним
лідером є чоловік, але загалом, лідерську позицію займає той, хто є лідером у
господарськопобутовій сфері сімейної діяльності (фінанси, облаштування житла і
т. д.). Коло друзів в такій сім’ї, як правило, загальне і досить обмежене. Подружжя
часто спільно проводить вільний час.
• Сімейна пара, яка зорієнтована на розвиток особистості. Зазвичай таке
подружжя має установку на небагатодітну сім’ю. У таких пар, в основному, можна
спостерігати соціально-рольову рівновагу. Для свого мікро оточення така пара може
бути як і закрита, так і відкрита. Тип лідерства цієї сім’ї – демократичний.
• Сім’я, яка зорієнтована на розваги. Подружжя може мати широке коло друзів.
Така пара має репродуктивні установки на бездітну сім’ю або ж небагатодітну. Тип
лідерства у таких сім’ях – авторитарний або ж демократичний [4].
Класифікувати молоді подружні пари можна по-різному. В основному молоді
пари можна виділяти за складом, за рівнем благополуччя та за рівнем економічного
благополуччя.
Молоді сім’ї за кількістю дітей поділяються на бездітні (сім’ї, які не мають
дітей), малодітні (подружні пари, які мають 1 або 2 дітей), багатодітні (подружжя, яке
має трьох і більше дітей).
За складом молоді сім’ї можна розділити на: 1) неповні – це сім’я, в якій батько
або мати самостійно виховує дитину; 2) нуклеарні – це сім’я, яка складається з
чоловіка, дружини та їх дітей; 3) складні – це подружжя, яке проживає на одній
житловій площі зі своїми дорослими дітьми [2];
За рівнем благополуччя молоді родини поділяють на: 1) маргінальні (сім’ї, які
мають низькі рівні доходів, їх члени мають різного виду залежності. Такі сім’ї часто
проживають в незадовільних житлово-економічних умовах або взагалі не мають
постійного місця проживання); 2) кризові (родини, які знаходяться на межі бідності,
мають різні серйозні проблеми в сімейних взаємовідносинах і не можуть вирішити їх
самостійно); 3) благополучні (подружня пара, яка має сукупній середній дохід вище
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середнього рівня; всі складнощі, які виникають у сімейних взаємовідносинах
подружня пара здатна долати самостійно); 4) успішні (сім’ї, які можуть реалізувати
практично всі свої потреби самостійно, часто за рахунок платних послуг) [4].
За економічним благополуччям шлюбно-сімейні взаємовідносини молодих пар
можна диференціювати так: 1) бідні (подружні пари, які проживають на межі або за
межею бідності); 2) малозабезпечені (подружжя, яке з різних причин, має
середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму);
3) забезпечені (сім’ї, які мають середньомісячний сукупний дохід на рівні середнього
по регіону); 4) заможні (сім’ї, які мають середньомісячний сукупний дохід на рівні
вище середнього по регіону).
На мою думку, молодою сім’єю є сім’я, від офіційної реєстрації відносин до
трьох років спільного життя, за умови, якщо вік подружжя не перевищує 35 років.
Молода сім’я є найбільш складним та відповідальним етапом у розвитку
інституту сім’ї. На цьому етапі відбуваються найбільш соціально значущі події, які в
майбутньому будуть впливати як на розвиток самої молодої родини, так і на кожного
з її членів. Саме в цей період відбувається спільна адаптація подружжя один до
одного, розподіляються ролі та сімейні обов’язки, у більшості випадків відбувається
народження дітей. Згідно з дослідженнями М. Акермана можна виокремити такі стадії
розвитку подружніх взаємовідносин молодої родини:
• монада – це період коли новостворене молоде подружжя формує свої власні
правила сімейного співжиття;
• діада – це період у розвитку молодої родини, за якого пара проходить процес
адаптації до сімейного життя та звикає до сімейних ролей;
• тріада – це період, за якого у молодої пари з’являється перша дитина,
відбувається перегляд правил співжиття. Подружжя знову адаптується до нових умов,
пов’язаних з народженням дитини [6].
Є багато завдань, яка молода родина повинна вирішити під час етапу свого
становлення, основними з них є:
• досягнення сумісності на різних рівнях;
• подолання стресових ситуацій, зв’язаних з очікуванням і народженням
дитини;
• оволодіння навичками сімейного виховання та урегулювання конфліктних
ситуацій;
• досягнення економічної стабільності;
• формування активності та суб’єктності в сімейних взаємовідносинах, в
спілкуванні як з іншими сім’ями, так і з суспільством.
Висновки. Сім’я пройшла довготривалий період історичних змін та продовжує
еволюціонувати по сьогоднішній день. Сім’я основується на шлюбі та впливає на
розвиток всіх сфер людської життєдіяльності. Молода сім’я привертала увагу
багатьох дослідників, кожен з яких вивчав її у різних напрямках. На сьогодні сім’я
більше вивчається, як мала група. Науковці все більше звертають увагу на проблемні
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явища сімейного середовища та намагаються знайти оптимальні шляхи для їх
вирішення.
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Аннотация. В статье рассматривается роль философско-мировоззренческой и
философско-методологической подготовки будущих ученых в формировании их
профессиональных и социально-личностных компетенций.
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Abstract. The role of the philosophical-ideological and philosophicalmethodological trainings of future scientists in the formation of their professional and
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social-personal competencies is considered in the article.
Keywords: competences, scientists, education system, philosophy.
Постановка проблемы. В Беларуси, как и в Украине, взят курс на развитие
инновационной экономики, в основе которой лежат научные знания,
интеллектуальной потенциал человека. Масштабные цели требуют от человека как
специалиста высокого профессионализма, глубоких знаний, умений и навыков,
формирования целого комплекса разнообразных компетенций. Соответственно,
подготовка научных кадров высшей квалификации в рамках компетентностного
подхода предполагает переход от традиционной когнитивно-предметной к
деятельностно ориентированной модели образования, что в теоретикометодологическом и научно-методическом аспектах представляет достаточно
сложную задачу.
Анализ последних исследований и публикаций. В своей основе
компетентностный подход во многом представляет собой сумму методологических
принципов и идей таких традиционных подходов, как культурологический
(В.В. Краевский, И.Я. Лернер), функционально-коммуникативный (В.И. Капинос) и
«диалога культур» (В.С. Библер). Для всех этих подходов характерно внимание к той
роли, которую играет культурный опыт в социокультурном прогрессе и,
соответственно, к институтам и механизмам его межгенерационной передачи. Так, в
рамках культурологического подхода выделяются следующие компоненты
индивидуального и группового культурного опыта: знания о различных сферах
действительности, опыт практического применения конкретных способов
деятельности, опыт творческой и инновационной деятельности, опыт эмоционального
и аксиологического отношения к объектам и средствам деятельности человека.
Соответственно, содержание образования представляет собой как комплекс
культурно значимой информации, так и процесс культуросообразного обучения,
позволяющий интериоризировать смыслы и ценности образования.
Различие традиционного и компетентностного подходов в образовании состоит
в том, что первый направлен на усвоении как можно большего количества знаний, а
второй делает упор на выработку умений решать проблемы разной сложности,
основываясь на имеющихся знаниях. Традиционный подход стремится к результату,
который показывает, что нового узнает человек в процессе обучения, а
компетентностный подход дает понять, чему он научился за период обучения. Оба
подхода стремятся развить определенные качества личности, сформировать систему
ценностей. При традиционном подходе считается, что всего этого можно достичь
путем приобретения новых знаний. Компетентностный подход в обучении
рассматривает получение опыта при самостоятельном решении проблем. Таким
образом, решение проблем в первом случае выступает как способ закрепления
знаний, а во втором – как способ их операционализации в аспекте практического
применения. Иными словами, компетентностный подход ценит не столько сами
знания, сколько способность использовать их, предполагает способность
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самостоятельно действовать в ситуациях неопределенности при решении актуальных
проблем.
Такой инструментальный подход в понимании компетентностного подхода
обусловлен исторически, ведь его появление в середине прошлого столетия на Западе
во многом было вызвано запросами со стороны бизнеса по поводу эффективного
поиска и подбора персонала [1]. Именно поэтому такие ключевые категории, как
«компетенция» и «компетентность», изначально получили экономическое
содержание и трактовались как способности индивида одерживать победу, достигать
запланированный результат и оказывать целенаправленное воздействие на других.
Расширение трактовок данных категорий произошло только в результате развития
психолингвистического (Н. Хомский и др.) гуманистического подходов (К. Роджерс,
Дж. Фрейберг и др.). В центре психолингвистического подхода находится диалектика
взаимоотношений языковой компетенции (знание о родном языке) и языковой
практики (использование индивидом языковых знаний в коммуникации и
деятельности). В фокусе гуманистического подхода находится идея целостного и
гармоничного личностного развития, поэтому категории «компетенция» и
«компетентность» стали рассматриваться сквозь призму психологических качеств и
мотивационных факторов личности, лежащих в основе эффективности социальной и
профессиональной деятельности. Таким образом, существует несколько трактовок
компетенций, рассматривающих их либо как внешнее действие индивида, либо как
психологические особенности и личностные качества, либо как фундамент навыков,
либо как система ценностей, норм и отношений.
Формирование целей статьи. Цель статьи заключается в выявлении роли
философско-мировоззренческой и философско-методологической подготовки
будущих ученых в формировании их профессиональных и социально-личностных
компетенций, как компонента процесса подготовки научных работников.
Изложение основного материала. В современном социально-гуманитарном
дискурсе понятие «компетенция» обычно применяется для обозначения следующих
феноменов:
• образовательного
результата,
находящего
свое
выражение
в
профессиональной подготовке индивида, во владении методами и средствами
деятельности, в умении эффективно решать поставленные задачи, который
измеряется с помощью результатов обучения;
• динамичной комбинации качеств, способностей и мировоззренческих
установок, выступающей в качестве цели образовательных программ и характеризует
перспективы трудоустройства выпускников, обучающихся по той или иной
образовательной программе;
• комплекса знаний, умений и навыков, позволяющего индивиду адекватно
ставить и достигать цели социальной и профессиональной деятельности;
• обобщенных программ и алгоритмов действий, проявляющихся в конкретных
результатах деятельности индивида;
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• совокупности мировоззренческих и психологических характеристик,
необходимых для выполнения конкретной профессиональной деятельности и
достижения определенных результатов;
• соответствия индивида рабочему месту с точки зрения предъявляемых к
работнику профессиональных требований.
Исходя из всего вышесказанного, можно говорить о том, что универсальную
структуру
компетенции
составляют
следующие
базовые
компоненты:
деятельностный (совокупность умений и способов практических действий);
когнитивный (совокупность знаний по осуществлению определённых практических
действий); мотивационный (система установок, определяющих направленность и
интенсивность процесса выполнения разнообразных видов деятельности для решения
теоретических и практических задач); практический опыт (комплекс успешно
апробированных способов и приёмов решения теоретических и практических задач).
Кроме того, правомерно говорить о выделении таких универсальных моделей
компетенций, как модель компетенции для эффективной производственной и бизнес
деятельности, модель компетенции для решения практических задач, личностная
модель компетенции и модель компетенции по управлению результатами
индивидуальной деятельности. Следует отметить, что «общим для всех определений
компетенции является понимание ее как свойства личности, потенциальной
способности индивида справляться с различными задачами, как совокупность знаний,
умений и навыков, необходимых для осуществления конкретной профессиональной
деятельности» [2, с. 190].
В свою очередь, понятие «компетентность» чаще всего рассматривается
следующием образом:
• сфера деятельности, в которой индивид предметно и глубоко разбирается;
• качественная оценка деятельности индивида (включает в себя следующие
основные позиции: понимание сущности решаемых задач и проблем; умение
выбирать адекватные средства и способы действий; ответственность за достигнутые
результаты и допущенные просчеты; умение своевременно корректировать
деятельность по достижению целей);
• характеристика профессиональной социализации индивида, позволяющая
выстраивать траекторию его поведения в широком спектре социальных и
профессиональных ситуаций;
• интегрированная оценка качества профессиональной подготовки работника;
• нормативная характеристика к объему знаний, которым должны владеть
специалисты в рамках определенной профессии;
• комплексный ресурс, обеспечивающий индивиду возможность эффективно
взаимодействовать с окружающей средой;
• уровень профессиональной подготовки работника (определяется как
совокупность следующих критериев: уровень усвоения профессиональных знаний и
умений; диапазон профессиональных знаний и умений; способность выполнять
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специальные задания в рамках профессиональной подготовки; умение рационально
планировать
и
организовывать
свою
работу;
способность
применять
профессиональные знания в нестандартных ситуациях).
Таким образом, компетенция и компетентность выступают как
взаимосвязанные компоненты, функционирующие в рамках одной системы, при этом
компетентность эксплицирует в этой системе причинно-следственные связи [3]. При
этом требования к компетенции определяются руководителем (работодателем), а
компетентность формируется в процессе обучения индивида и развивается в его
профессиональной деятельности. Поэтому «в основу показателей профессиональной
компетентности специалиста могут быть положены основные характеристики его
актуальной и потенциальной деятельности – устойчивая профессиональная
мотивация, творческие установки, индивидуальность в профессиональном
труде» [4, с. 68].
В современном мире сама жизнь требует от специалиста наличие
общепрофессиональных, «сквозных» навыков: способности менять способы и сферы
своей деятельности, умения работать в команде, принимать самостоятельные
решения, проявлять инициативу и быть способным к инновациям. Данный подход
иллюстрирует конкретный пример, представленный трактовкой сущности и
содержания европейского варианта понимания комплекса ключевых компетенций,
выработанного в рамках программы TUNING [5]. В ходе работы по выполнению
программы TUNING экспертами были выделены две основные группы компетенций,
включающие в себя соответствующий набор компетенций и навыков.
Первая основная группа компетенций определяется термином «общие
компетенции» и включает в себя следующий набор компонентов:
• инструментальные компетенции, к которым относятся: когнитивные
способности (способность индивида адекватно понимать и эффективно использовать
идеи и представления), методологические способности (способность индивида
управлять окружающей средой, эффективно организовывать время, выстраивать
траекторию обучения, принимать оптимальные решения, эффективно разрешать
различные проблемы), технологические умения (умения, связанные с использованием
техники и информационно-коммуникационных технологий), лингвистические умения
(коммуникативные навыки и компетенции в рамках родного языка);
• межличностные компетенции, к которым относятся: индивидуальные
способности (умение выражать эмоциональные чувства и оценивать межличностные
отношения, делать процессы сознания и результаты собственной деятельности
предметом
критической
саморефлексии),
социальные
навыки
(умение
организовывать социальное взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество в
группах, принимать социальные и моральные обязательства);
• системные компетенции (умение комплексно воспринимать и оценивать
ситуацию, способность оптимизировать деятельность и структуру системы, умение
конструировать новые системы).
Вторая основная группа компетенций определяется термином «специальные
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(профессиональные) компетенции» и включает в себя следующий набор
компонентов:
• социальные и политические компетенции (способность брать на себя
ответственность за выработку и реализацию решений, навыки легального
политического участия в функционировании демократических институтов);
• межкультурные компетенции (этнокультурная и конфессиональная
толерантность);
• коммуникативные компетенции (владение технологиями коммуникации на
естественных и искусственных языках, в том числе в виртуальной среде);
• информационные компетенции (умение использовать информационнокоммуникационные технологии для получения информации и умение критически
данную информацию оценивать);
• персональные компетенции (установка на повышение персонального
образовательного и интеллектуального уровней, на реализацию своего личностного
потенциала, способность к саморазвитию и самосовершенствованию).
На наш взгляд, понятие компетенции и комппетентности неразрывно
взаимосвязаны. Компетентность – это способность человека к самостоятельному
решению проблем в разных видах и сферах деятельности, включая познавательные,
мировоззренческие, политические, нравственные и другие проблемы, реализуемая на
основе использования приобретенного социального и личного опыта, усвоенных
знаний и выработанных умений и навыков (компетенций). Соответственно, в
современном мире компетенции выступают в качестве основы для определения
квалификационных характеристик работника, позволяющих судить о необходимых
требованиях к уровню его академической подготовки и к умению оперативно
применять полученные знания в конкретных ситуациях.
Компетентностный подход – это знания, умения и навыки, повернутые в
активную функционально-инструментальную плоскость. Это то, что необходимо
современному специалисту для того чтобы он повысил свою конкурентноспособность
на рынке, был востребован, стал успешным. При этом надо учитывать такой
специфичный момент, что «в движении компетенций от младших должностей к
высшим должностям меняется характеристика эффективности мышления от просто
ответственного мышления до мышления стратегического» [6, с. 192]. Здесь явно
просматривается тенденция функциональной редукции личности к некоему хорошо
подготовленному «решателю» разнообразных проблем, что делает его
востребованным и успешным в плане его личной карьеры. Это все адекватно
вписывается в ценностные ориентации рыночной экономики, когда и человеческие
качества личности становятся всего лишь средством достижения успеха и
приобретают рыночную стоимость.
Иными словами, профессиональные компетенции человека, дополненные его
социально-личностными компетенциями, включающими определенные качества
личности, вписываются в ценностно-целевую установку «кем быть» (стать
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компетентным и успешным на рынке специалистом). При этом экзистенциальноличностные качества человека, его внутренний мир, духовно-нравственные ценности
(«каким быть») остаются фактически невостребованными в рамках функциональноинструментального подхода. Более того, если ценностно мотивированная цель стать
успешным является для человека доминантной, то все остальное в отношении этой
цели будет для него средством: не только компетенции, ресурсы, жизненные
обстоятельства, но и окружающие человека люди могут служить для него средством.
Однако образование всегда предполагало единство обучения и воспитания:
«воспитание выступает важнейшей составляющей образовательного процесса вуза,
обеспечивающей образовательный процесс вуза, более эффективное и
профессиональное развитие студентов, формирование у них социальной активности и
способствующей их полноценной самореализации» [7, с. 151].
Таким образом, парадигма компетентностного подхода акцентирует внимание
на необходимости синтеза в образовательном процессе информационного и
знаниевого компонентов с личностными особенностями и способностями
обучающихся. Суть компетентностного подхода «состоит в том, что образование
должно давать не отдельные разрозненные знания, умения и навыки, а развивать
способности и готовность к деятельности в различных социально-производственных
условиях» [4, с. 65]. Это необходимо как для повышения эффективности
функционирования системы образования в деле подготовки конкурентоспособных
кадров, так и для более полного учета данным институтом социально-экономических
потребностей общества. При этом в качестве основного результата и критерия оценки
качества образования следует рассматривать формирование интегрального комплекса
профессиональных и социально-личностных компетенций индивида.
Решение этой задачи актуализирует философско-мировоззренческую и
философско-методологическую подготовку будущих ученых, как необходимое
условие формирования их профессиональных и социально-личностных компетенций.
Для экспликации роли философии в формировании профессиональных и социальноличностных компетенций научного работника, необходимо раскрыть сущность и
содержание социально-личностных компетенций, как неотъемлемого компонента
образованности будущего специалиста.
В современном социально-гуманитарном знании социально-личностные
компетенции рассматриваются учеными (Ж. Делор, В. Хутмахер, В.И. Байденко,
В.Г. Ромек и др.) многоаспектно: качество социализации индивида; фактор
эффективного взаимодействия индивида с миром; показатель уверенности индивида в
своих силах и возможностях; проявление особого стиля уверенного поведения
индивида в любом социальном контексте; способность выстраивать кооперативные
связи и работать в команде; качество самоорганизации личности и т.д. Исследователь
полагают, что
социально-личностные
компетенции связаны с такими
психологическими феноменами, как спонтанность, эмпатия, социальная
чувствительность, ролевая дистанция, способность к коммуникации, креативность и
т.д.
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В структуре социально-личностных компетенций можно выделить такие
специализированные блоки, как:
• компетенции здоровьесбережения (актуализируют ценности здоровья и
здорового образа жизни для жизнедеятельности индивида и общества);
• компетенции гражданственности (раскрывают основу социальной сущности
индивида и характеризуют качество его участия в жизни социальной общности и
государства);
• информационно-технологические компетенции (характеризуют умение
индивида получать и пользоваться информацией в печатном и электронном виде);
• компетенции социального взаимодействия (характеризуют способность
индивида устанавливать и поддерживать социальные связи, урегулировать
конфликтные ситуации, создавать климат доверия в группе);
• компетенции общения (актуализируют навыки взаимодействия на родном и
неродном языках в социальной общности).
Процесс формирования социально-личностных компетенций научного
работника можно рассматривать сквозь призму таких компонентов, как ценностноориентационный, содержательный, деятельностно-практический и оценочнорефлексивный блоки. В совокупности данный процесс предполагает формирование у
обучающихся правовых и политических взглядов и убеждений, аксиологической и
нравственной основы профессиональной деятельности, профессиональной культуры,
установки на самосовершенствование и самообразование, развитие их
коммуникативных навыков, повышение уровня культуры, развитие творческого
мышления, формирование адекватных представлений о профессиональных ролях
будущей деятельности и др.
Философия в рациональной, когнитивно-ценностной форме разрабатывает и
обосновывает жизненные стратегии человека и в личностном, и в родовом плане.
Значимость такой мировоззренческой работы трудно переоценить, особенно теперь,
когда достижения современной цивилизации, прежде всего в научно-технической
области, открывают перед человечеством не только большие возможности, но и
потенциально угрожают не менее серьезными опасностями. Усложнение современной
техники, все большая зависимость человека от созданных им технических устройств
делают его весьма уязвимым перед лицом освобожденных им природных сил и
сконструированной реальности. Речь идет не только о проблеме надежности в
техническом смысле, но и об опасности утраты человеком контроля над созданными
им сложнейшими техническими системами, которые приобрели глобальный характер.
Поэтому в настоящее время очень актуальна проблема моральной и социальной
ответственности ученого за возможные негативные последствия его научной
деятельности. А это предполагает, что ученый должен быть не только хорошим
профессионалом, но и уметь анализировать состояние и перспективы развития
человечества, осуществлять ценностную экспертизу различных научно-технических
проектов. Философия может оказать ему в этом неоценимую помощь, ибо, как уже
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отмечалось, именно критический анализ наличного человеческого бытия, выработка и
аксиологическая экспертиза возможных вариантов бытия человека в мире с позиций
желаемого и, главным образом, должного является ее важнейшей функцией.
Овладение философским мировоззрением, категориальным аппаратом
философского анализа позволяет современному ученому определить сущность своей
науки и ее место в системе научного знания, оценить результаты своей деятельности
в социально-этической плоскости.
Однако философская мировоззренческая рефлексия не исчерпывается анализом
состояния и тенденций развития современной техносферы. Философия позволяет не
только сформировать позитивные ценностные ориентации, но также выявить и
оценить негативные тенденции в развитии современного общества, представляющие
серьезную опасность для человеческой личности. Одной из таких опасностей
является формализация межличностных отношений в условиях стремительного
развития информационно-коммуникативных технологий. Замещение многомерной
человеческой бытийности технологической и виртуальной событийностью создают
угрозу потери человеком своей человеческой сути.
Помимо философско-мировоззренческой рефлексии над проблемами
человеческого бытия, которая помогает в выработке социально-личностных
компетенций ученого, большое значение имеет и философско-методологическая
рефлексия развития науки. Предметное поле философско-методологического анализа
включает такие проблемы, как специфика научного знания, способы его генерации,
генезис научного знания, его развитие, факторы, детерминирующие это развитие,
(внутринаучные и вненаучные), усложнение и структурирование уровней научного
познания, взаимодействие этих уровней.
Философия
помогает
будущему
исследователю
повысить
свою
методологическую культуру, сформировать и усовершенствовать навыки
концептуально-рефлексивного мышления, умение вести аргументированную научную
дискуссию. Она вооружает его стратегией поиска, позволяет действовать осознанно
и целенаправленно, отслеживать этапы научного исследования, ориентироваться в
горизонтах наличного знания и видеть перспективы его развития, и социальнокультурной обусловленности.
Изучение философии способствует вырабатке у исследователя умений и
навыков гибкого и динамичного концептульно-рефлексивного мышления, т.е.
повышению его методологической культуры. Методологическая культура
исследователя – это умение осуществлять рефлексию над самим процессом научного
исследования: над предметом исследования, средствами, условиями, методами,
используемым концептуальным аппаратом и т.п. Необходимо отличать научное
исследование от методологической рефлексии. Если ученый анализирует какие-то
явления и процессы, используя определенные средства, методы понятийный аппарат,
то это еще не методологический анализ. Методологический анализ начинается тогда,
когда ученый не просто изучает свой предмет с помощью соответствующих понятий,
методов и т.п., а тогда, когда сами эти методы, средства, понятийный аппарат
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становятся не просто средствами анализа, а предметом анализа, т.е. предметом
методологической рефлексии. Все это помогает ученому успешнее и эффективнее
вести научный поиск, быстрее отыскивать эвристически плодотворные идеи,
находить оптимальные пути решения возникающих проблем. Сложность
современной науки такова, что успешно продвигаться в научном поиске и добывать
новые знания уже невозможно без осознания самого процесса получения знаний, чем
и занимается философская методология.
Научная деятельность, как и всякая иная, всегда ценностно ориентирована,
ведь ценностным содержанием насыщены как целевые, так и мотивационные аспекты
научной деятельности. Поэтому в формировании важных профессиональных
компетенций
будущего
ученого
особое
значение
имеет
философскомировоззренческая рефлексия над этическими проблемами науки, включая анализ
этических идеалов и норм, которыми должен руководствоваться ученый. А это
напрямую связано не только с определенными знаниями и умениями ученого в
этической плоскости, но и с его личностными качествами. Соответственно, можно
актуализировать синтез профессиональных и социально-личностных компетенций
будущего ученого, формированию которых помогает изучение философии. Следует
подчеркнуть, что именно социально-личностные компетенции, сформированные в
процессе обучения и воспитания в учреждении высшего образования, в
прогностическом ракурсе являются объективным фактором успешной и
плодотворной карьеры научного работника.
С точки зрения образовательных технологий подготовку научного работника
правомерно рассматривать с точки зрения формирования необходимых компетенций,
рассматриваемых как набор определенных личностных и профессиональных качеств,
поведенческих норм и характеристик, связанных с конкретной сферой деятельности и
статусной позицией. Соответственно, процесс формирования компетенций можно
рассматривать в таких плоскостях, как фундаментальная теоретическая подготовка и
специализированная профессиональная деятельность. При этом компетенции,
проявляясь в деятельности индивида, становятся не только личностными качествами,
но и компетентностями.
Характеризуя проблематику смене педагогических парадигм, переходу от
квалификационной к компетентностной модели подготовки специалиста,
С.В. Санникова акцентирует внимание на следующих концептуальных моментах:
«Внедрение компетентностного подхода в педагогическую практику требует
изменения содержания и методов обучения, уточнения видов деятельности, которыми
должны овладеть студенты при изучении отдельных предметов в процессе
профессиональной
подготовки.
Компетентностный
подход
в
системе
профессионального образования предусматривает постепенную переориентацию с
трансляции необходимого набора знаний на формирование навыков, способных
помочь в создании условий для овладения комплексом компетенций, означающих
способность выпускника к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях
современного многофакторного социально-политического, рыночно-экономического,
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информационно-коммуникационного насыщенного пространства» [8, с. 66].
В рамках данной методологической позиции можно выделить следующие два
основных блока компетенций научного работника – общепрофессиональные
компетенции и специализированные компетенции.
Содержание блока общепрофессиональных компетенций научного работника
составляют: знания, умения и навыки мировоззренческого и методологического
характера, необходимые ученому, в выработке и усвоении которых большую роль
играет философия; этические нормы и принципы деятельности научного работника;
способность и готовность к лидерству в социальной и профессиональной
деятельности;
умение выстраивать работу в
коллективе; способность
систематизировать и представлять результаты научной работы и деятельности в
профессиональной среде; формировать, поддерживать и оценивать базы знаний;
осуществлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях
систематизации информации и получения нового знания; способность и готовность к
личностному и профессиональному самосовершенствованию, к творчеству и
открытой коммуникации; способность к корректировке профиля профессиональной
деятельности.
В предметном аспекте это означает, что будущий специалист в области науки
должен знать статус, специфику и функции философии в культуре как рациональнокритической формы мировоззрения, ее категориальный аппарат; предметно
разбираться в основных философских концепциях, раскрывающих сущность и
специфику человеческого бытия в мире; адекватно представлять содержание,
характер и направленность сложных и противоречивых мировых процессов;
предметно представлять состояние и динамику современной техносферы. Он должен
уметь анализировать сложные и динамичные процессы, происходящие в мире;
формировать и обосновывать личностную жизненную стратегию; уметь критически
оценивать изменения в доминантных мировоззренческих ориентациях человечества в
процессе его исторического развития; характеризовать сущность глобального
экологического кризиса, его мировоззренческие истоки и пути преодоления;
осуществлять аксиологическую и методологическую экспертизу значимых
социально-экономических проектов.
В процессе профессиональной подготовки будущий ученый должен
приобрести навыки конструктивно-критического отношения к мировому культурноцивилизационному опыту, креативного мышления и самостоятельной оценки
состояния и перспектив мирового развития.
Содержание блока специализированных компетенций научного работника
составляют: способность использовать знание научных методов и теорий в аналитике
и экспертизе проектов; способность обобщать и критически оценивать результаты
отечественных и иностранных исследователей; способность выстраивать
деятельность в кризисных ситуациях; умение выявлять, формулировать и
характеризовать актуальные социальные и научные проблемы; формировать для
решения поставленных профессиональных задач и мотивировать к деятельности
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команду специалистов; разрабатывать и реализовывать на практике программы
организационного развития; обеспечивать профилактику конфликтов в гетерогенной
социальной среде; владеть методами и программными средствами обработки и
анализа информации.
В предметном аспекте это означает, что будущий специалист в области науки
должен знать статус и специфику и эволюцию науки как культурно-исторического
феномена; представлять предмет философско-методологического анализа науки;
знать особенности естественнонаучных, технических и социально-гуманитарных
наук; владеть основным методологическим инструментарием современной науки;
предметно представлять логику, структуру и динамику научного познания. Он
должен уметь обосновывать функции философии в развитии научного познания;
характеризовать науку в социально-аксиологическом и теоретико-методологическом
измерении; осуществлять методологический анализ процесса научного исследования
в своей профессиональной области.
В процессе профессиональной подготовки будущий ученый должен
приобрести навыки концептуально-рефлексивного мышления, аксиологической и
методологической экспертизы научно-технических и социальных проектов,
аргументированной и корректной полемики в социальной и профессиональной
сферах.
Выводы. Таким образом, процесс подготовки научного работника,
рассматриваемый
в
фокусе
формирования
общепрофессиональных
и
специализированных компетенций, не только обеспечивает формирование набора
необходимых обучающемуся личностных и профессиональных качеств,
поведенческих норм и характеристик, но и закладывает предпосылки для
конкурентоспособности на рынке труда в частности и в обществе в целом.
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ГРОМАДЯНАМ
ПОХИЛОГО ВІКУ
FEATURES OF PROVIDING SOCIAL SERVICES TO CITIZENS OF THE PAST
AGE
Анотація. У даній статті розглянуто актуальні питання – розмежування та
особливості надання соціальних послуг громадянам похилого віку. Актуальність теми
полягає в тому, що люди похилого віку потребують особливої уваги й не завжди
знають й розуміють, які послуги і як мають надаватись.
Ключові слова: соціальне обслуговування, громадяни похилого віку,
класифікація соціальних послуг.
Abstract. In this article the urgent issues are considered such as the distinction and
features of providing social services to the elderly. The urgency of the topic lies in the fact
that the elderly need special attention and do not always know and understand what services
and how they should be provided.
Keywords: social service, elderly people, classification of social services.
Постановка проблеми. Прийнявши у 2003 році Закон України «Про соціальні
послуги» [1], депутати здійснили справжній переломний момент у функціонуванні
всієї системи соціального захисту та соціального забезпечення в Україні. Звісно, цей
Закон сприяв повній модернізації моделі соціального обслуговування в Україні. Адже
нарешті вона почала відрізнятись від вже відомої радянської й наблизилась до такої
бажаної європейської моделі. Також він надав визначення таким поняттям
загальновідомим на сьогодні поняттям, як «соціальне обслуговування» і «соціальні
послуги», чітко визначивши їхні правові категорії. Звісно, ми не можемо
стверджувати, що до 2003 року в Україні не існувало сфери надання соціальних
послуг, адже ще з радянських часів державні та комунальні заклади надавали ряд
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послуг, які за певними ознаками можна віднести до соціальних. Цей Закон звісно
зачепив одну із незахищених верст населення – людей літнього віку. Які особливості
надання таких послуг цій категорії громадян та чи дотримуються їх одне з головних
питань, які варто дослідити.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуючи наведену проблему, не
можна не відзначити, що видовий поділ соціальних послуг людям похилого віку в
Україні розроблений як на теоретично-науковому, так і на законодавчому рівні.
Працюючи над даним матеріалом ми звернулись до праць науковців, які займалися
дослідженням видового розподілу соціальних послуг, а саме: Є. Астрахан,
М. Захаров, Е. Тучкова, П. Пилипенко, В. Бурак, С. Синчук, Б. Сташків, М. Філіппова,
Я. Фогель, М. Янтураєва та інші.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання: полягає у виокремленні та
вивченні основних видів соціальних послуг для громадян похилого віку в Україні.
Також важливо відокремити їхні критерії та класифікацію та дати характеристику
окремих соціально-побутових послуг для громадян похилого віку.
Виклад основного матеріалу. Найбільший вклад у науково-теоретичні розробки
класифікації соціальних послуг вніс Яків Фогель. Він писав: «Наведені в спеціальній
літературі різні групування послуг мають той недолік, що автори виходять тільки із
зовнішніх ознак послуг і, звичайно, класифікують їх лише за найменуваннями. Така
позиція є зрозумілою, оскільки поділ соціальних послуг за критеріями, які б розкрили,
наприклад, призначення, мету, спрямування соціальних послуг, сприяв би більш
досконалому сформуванню їх системи. Однією із підстав для класифікації соціальних
послуг він визначає форму їх надання, поділяючи на такі види: 1) послуги в
натуральній формі; 2) послуги у формі особистого обслуговування» [2, с. 45]. Ми
вважаємо, що соціальну реабілітацію можна використати як напрям надання
реабілітаційних послуг, які своєю чергою є видом соціальних послуг. Залежно від
форм реабілітації Яків Форель виділяє відповідні їм групи послуг із матеріального
забезпечення і соціально-побутової реабілітації, соціально-трудової чи професійної
реабілітації, медичної реабілітації, соціально-культурного обслуговування. У кожній
із названих груп соціальних послуг автор вирізняє послуги, надані в галузях загальної
сфери обслуговування, але на умовах, установлених тільки для непрацездатних, і
комплекс спеціальних послуг, призначених винятково для цієї категорії громадян.
Так, наприклад, послуги, пов’язані з наданням матеріального забезпечення і
соціально-побутової реабілітації, він класифікує на: 1) комплекс спеціальних послуг
(забезпечення пенсіями, обслуговування в стаціонарних установах соціального
забезпечення, інші форми, зокрема із наданням їх за фактом проживання).
Вивчаючи різноманітність видів соціальних послуг для громадян похилого віку
в Україні, не можемо оминути слова завідувача кафедри адміністративного і
господарського права юридичного факультету ХДУ, кандидат юридичних наук,
доцента Андрія Аркадійовича Казанчана, який казав: «Необхідність сприйняття
соціальних послуг як елементу цілісної структури соціального забезпечення в цілому.
Зокрема, саме ж соціальне обслуговування має обмежуватися виключно послугами,
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роботами, заходами, які вчиняються на користь та в інтересах літніх осіб. Послуги,
робота характеризуються тим, що в ході них відбувається активна фахова діяльність
працівників соціальних, медичних, освітніх та інших установ, організацій,
підприємств, які реалізують свої професійні вміння, навички щодо соціального обслуговування громадян» [3, с. 30-31]. Спираючись на його думку, варто сказати про те,
що соціальне обслуговування, змістом якого є надання соціальних послуг, може
поєднуватися (надаватися разом) з іншими видами соціального забезпечення у
вигляді забезпечення допомогами, компенсаціями (грошове забезпечення),
натурального забезпечення [3, с. 43].
В свою чергу К.Н. Гусов у підручнику «Право соціального забезпечення» для
кожного виду соціального обслуговування наводить конкретний перелік послуг. Так,
стаціонарне соціальне обслуговування, напівстаціонарне обслуговування, соціальна
допомога вдома здійснюються шляхом надання фактично однакових послуг:
матеріально-побутових послуг; послуг, пов’язаних із організацією харчування,
побуту, дозвілля; послуг, пов’язаних із соціально-медичним та санітарно-гігієнічним
обслуговуванням; послуг, пов’язаних із соціально-трудовою реабілітацією; правових
послуг [5, с. 207]. З цього ми бачимо, що автор застосовує різні критерії класифікації
соціальних послуг громадянам похилого віку в Україні на відповідні види. Кожна із
цих класифікацій є, безумовно, обґрунтованою і має практичне значення під час
охарактеризування соціальних послуг, оскільки виокремлює важливі сутнісні риси
соціальних послуг та окреслює їх соціальне призначення. Проте, на нашу думку,
увагу слід приділити дослідженню саме законодавчо визначеному поділу соціальних
послуг літнім людям в Україні, оскільки саме законодавчий поділ закріплює офіційно
виражену волю держави, та саме навколо законодавчого поділу соціальних послуг на
види будується вся система надання соціального обслуговування громадянам
похилого віку. Як уже зазначалося вище, ключовим та основоположним законом,
який регламентує правовідносини щодо надання соціальних послуг літнім людям в
Україні, є насамперед Закон України «Про соціальні послуги».
Відповідно до ст. 5 Закону [1] можуть надаватися такі види соціальних послуг:
• соціально-побутові послуги – забезпечення продуктами харчування, м’яким
та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами
малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, соціально-побутової
адаптації, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів тощо;
• психологічні послуги – надання консультацій із питань психічного здоров’я
та поліпшення взаємин із навколишнім соціальним середовищем, застосування
психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик
особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання
методичних порад;
• соціально-педагогічні послуги – виявлення та сприяння розвитку різнобічних
інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація
індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля,
спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до
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роботи різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих осіб;
• соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню та
розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її
здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;
• соціально-економічні послуги – задоволення матеріальних інтересів і потреб
осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі
надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових
компенсацій;
• юридичні послуги – надання консультацій із питань чинного законодавства,
здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих
обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної
відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи
(оформлення правових документів, захист прав та інтересів особи, інша правова
допомога тощо);
• послуги з працевлаштування – пошук підходящої роботи, сприяння у
працевлаштуванні та соціальне супроводження працевлаштованої особи;
• інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення
складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та
культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об’єктивної інформації
про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і
ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги);
інші соціальні послуги [3].
На основі вищевикладеного, слід зауважити, що законодавцем не обмежено
коло соціальних послуг для людей літнього віку в Україні, що свідчить про високу
здатність законодавства в зазначеній сфері пристосовуватися до нових соціальних
реалій та враховувати нові і непередбачувані соціальні ризики. Крім того, слід
зауважити, що зазначена вище стаття Закону містить видовий перелік соціальних
послуг за сферами їх надання та виділення основних сутнісних рис кожного виду
соціальних послуг.
Дослідивши дане питання ми зрозуміли, що важко виділити найбільш
необхідний вид соціальних послуг для громадян похилого віку, адже кожен
соціальний ризик та життєва ситуація, у якій опиняється літня людина є
індивідуальними та потребують особистісного підходу та добору найбільш
доцільного виду соціальних послуг.
У контексті соціального обслуговування такої категорії населення як люди
похилого віку, важливу роль відіграють соціально-побутові послуги, які за своїми
характеристиками та значимістю за такого соціального ризику, як старість, виходять
для людини похилого віку на одне з перших місць у її життєзабезпеченні. Так,
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних
центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29.12.2009
№1417 [6] деталізує соціально-побутові послуги, які надають відділення соціальної
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допомоги територіального центру соціального обслуговування вдома, до яких
належать:
• приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування, доставка
гарячих обідів, зокрема з їдалень, кафе, інших закладів ресторанного господарства;
• придбання та доставка товарів із магазину або базару, доставка книг, газет,
журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;
• виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів
та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, організація
консультацій лікарів та інших спеціалістів;
• допомогу прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої
гігієни, виконанні різних видів дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу
та взуття, забезпеченні паливом;
• оформлення документів на отримання субсидій на оплату житловокомунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;
• читання преси;
• допомога в обробітку присадибних ділянок (площа обробітку присадибних
ділянок визначається разом із місцевим органом виконавчої влади або органом
місцевого самоврядування, але не більш як 0,02 гектара);
• оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до
будинку-інтернату чи стаціонарного відділення територіального центру,
геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці,
психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів;
• сприяння в забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами
реабілітації;
• оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним
наданням послуг підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побуту,
зв’язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури,
сільськогосподарськими підприємствами тощо;
• створення умов для посильної праці, організації трудової терапії вдома;
• вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних
органах, на підприємствах, в установах і організаціях тощо [4].
Висновки. Отже, підводячи підсумки можна сказати, що законодавство України
закріплює достатньо великий перелік соціальних послуг людям літнього віку в
Україні. З-поміж усіх видів соціальних послуг, соціально-побутові, за правом
виходять на одне із провідних місць у забезпеченні нормальної життєдіяльності
людей похилого віку, оскільки є найбільш наближеними до повсякденного життя
досліджуваної категорії людей та покликані вирішити їх найнагальніші первинні
потреби, пов’язані з достатнім рівнем життя та забезпеченням гідного існування.
Список використаних джерел
1. Про соціальні послуги : Закон України від 19.06.2003 p. №966-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. – №45. – Ст. 358.
130

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018

2. Фогель Я. Социальное обслуживание инвалидов / Я. Фогель. – М. : Юрид.
лит., 1986. – 176 с.
3. Казанчан А. Соціальне обслуговування як вид соціального забезпечення
громадян України / А. Казанчан // Науковий вісник Херсонського державного
університету. – 2013. – Вип. 2. – С. 42-44.
4. Захаров М., Тучкова Є. Право соціального забезпечення : Підручник /
М. Захаров, Є Тучкова. – К. : БЕК, 2001. – 576 с.
5. Тофтісова-Матерон Р. Соціальні послуги: як побудувати українську модель
на європейських підходах / Р. Тофтісова-Матерон, М. Дімітрова, К. Ньюмен. – К. :
Проект ТАСІС «Посилення per. соц. послуг в Україні», 2006. – 225 с.
6. Про деякі питання діяльності територіальних центрів соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) : Постанова Кабінету Міністрів України
від 29.12.2009 р. №1417 // Урядовий кур’єр. – 2010. – №10.
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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 №2/2019) або 20 червня (Випуск №3/2019) або 20 вересня (Випуск
№4/2019) або 20 грудня (Випуск №1/2019)) поточного року наступні матеріали:
1. Довідку про автора.
2. Статтю згідно вказаних вимог.
- До статті слід додати анотацію та ключові слова мовою статті, російською та
англійською мовами. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не
машинним).
- Для здобувачів вищої освіти – відгук наукового керівника засвідчений відповідним
чином установою в якій він працює.
3. Заповнену заяву на публікацію.
4. Сканкопію документа про оплату.
Вартість публікації складає 200 гривень незалежно від кількості сторінок у статті.
Безкоштовно публікуються:
- одноосібні статті докторів наук;
- одноосібні статті іноземних кандидатів та докторів наук;
- рецензії на наукові, освітні та методичні видання.
Структура наукової статті
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи
практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор та в яких
розглядають цю проблему і підходи до її розв’язання.
3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих
наукових результатів.
5. Висновки із цього дослідження і подальші перспективи в цьому напрямку.
6. Бібліографічний список (бібліографічний список, наявність якого є обов’язковою
умовою, складають згідно з вимогами ВАКу України). Посилання на джерела необхідно
робити по тексту у квадратних дужках, бажано із зазначенням номерів сторінок відповідно
джерела: наприклад, [1, с. 19].
Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та
англійською мовами, а також переклад назви статті на англійську мову. Обсяг анотації –
300 знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 словосполучень.
Стаття повинна мати такі додаткові структурні елементи: індекс УДК (у верхньому
лівому кутку сторінки); назва рубрики журналу; прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше
3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи кожного із авторів; назву статті
українською та англійською мовами.
Стаття має бути унікальною, актуальною та оригінальною. Статті, що містять значний
відсоток плагіату редакційною колегією не приймаються. Повну відповідальність щодо
змісту статей та достовірності даних несуть автори публікацій та їх наукові керівники.
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Технічні вимоги до статей:
 Мова статті: українська, російська, англійська.
 Текст статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word та
збережений у форматі або *doc, або *docx.
 Обсяг статті від 6 до 10 сторінок, формат сторінки: А4 (297 x 210), орієнтація
сторінки – книжкова, береги – 20 мм (зліва, справа, зверху, знизу).
 Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації, ключові слова тощо друкується
шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – 1,5, абзац – 1,25.
 Таблиці, формули, ілюстрації повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту
формул або таблиць – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць, формул та
ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.
 Математичні
формули
мають
бути
ретельно
перевірені
та
чітко
надруковані. Формули набирають за допомогою вбудованого редактора формул
MS Equation. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.
Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
 До кожної статті (назва файлу має містити номер рубрики та прізвище автора:
Ivanov_2) додається копія документа про оплату (сканкопія подається у форматі *jpeg або
*tif та назва файлу має містити прізвище автора: Ivanov_oplata), заповнені відомості про
автора (назва файлу має містити прізвище автора: Ivanov_vidomosti) та заява про право
використання наукової статті (назва файлу має містити прізвище автора: Ivanov_zayava).
Контактна інформація

Україна, 21000, м. Вінниця
вул. Хмельницьке шосе, 23А
тел. (063)065-56-59,
e-mail: pnv.in.ua@gmail.com
офіційний сайт: pnv.in.ua
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Матеріали номера друкуються мовою оригіналу
Наукове видання
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК
Науково-практичний журнал
Випуск 2/2018
Відповідальний за випуск: О.В. Омельченко
Видання збірника здійснено за рахунок авторів
Статті надруковано в авторській редакції
Відповідальність за зміст та правдивість наданих матеріалів несе автор
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