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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»; 
Головачова А.А., магістрант 1-го року підготовки, 

спеціальність «Менеджмент», 
Вінницький інститут Університету «Україна» 

 
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЦІНИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
FACTORS OF INFLUENCE ARE ON FORMING OF MARKET PRICE OF 

ENTERPRISE 
 
Анотація. У статті зазначено, що пріоритет конкретних критеріїв оптимізації 

структури ціни підприємство визначає самостійно. Відмічено, не існує єдиної 
оптимальної структури ціни підприємства не тільки для різних підприємств, але 
навіть і для одного підприємства на різних стадіях його розвитку. Досліджено 
фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на ринкову ціну підприємства. 
визначено основні напрями управління структурою ціни підприємства. 

Ключові слова: ціна підприємства, формування ціни підприємства, фактори 
впливу на ціну підприємства. 

 
Abstract. It is marked in the article, that an enterprise determines priority of concrete 

criteria of optimization of pattern of prices  independently. It is marked, there is not the 
unique optimum pattern of prices of enterprise not only for different enterprises, but even 
and for one enterprise on the different stages of his development. Probed factors of external 
and internal influence on the market price of enterprise. certainly basic directions of 
management of cost of enterprise a structure. 

Keywords: cost of enterprise, forming of cost of enterprise, factors of influence on 
the price of enterprise. 

 
Постановка проблеми. Актуальність дослідження ефективності процесів 

формування ринкової ціни підприємства обумовлена, насамперед, основними 
принципами, пов’язаними з проблемами забезпечення ефективної діяльності 
підприємств та досягнення динамічної рівноваги із зовнішнім середовищем, пошуком 
шляхів виживання підприємств в умовах ринку і нових факторів його успіху у 
конкурентному середовищі. Саме тому, серед багатьох завдань, які вирішуються нині 
на підприємствах, особливо необхідно виділити проблему дослідження ефективності 
процесу формування ринкової ціни підприємства, її оптимальної структури та 
розміщення ресурсів. Вирішення цього завдання має призвести до оптимальних 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (10) 2019 

6 

кінцевих результатів діяльності суб’єктів господарювання. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у висвітлення різних 

аспектів ефективного управління ціною підприємства було зроблено в роботах таких 
вітчизняних та зарубіжних вчених: Г. Азаренкової, В. Аранчій, І. Балабанова, 
А. Большакова, П. Буряка, М. Войнаренка, Ю. Воробйова, В. Завгороднього, 
Р. Квасницької, А. Ковальової, Є. Кузнєцової, В. Нижника, О. Орлова, 
С. Покропивного, В. Родіонової, Є. Рясних, В. Тєрьохіна, І. Ткачук, Б. Холода, 
А. Чупіса, А. Шеремета та інших. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення факторів 
впливу на формування ринкової ціни підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження питання сучасної 
теорії структури ціни підприємства, надає нам можливості сформувати методичний 
інструментарій оптимізації цього показника на кожному конкретному підприємстві. 
Основними критеріями такої оптимізації виступають прийнятний рівень 
прибутковості і ризику в діяльності підприємства, мінімізація середньозваженої 
вартості ціни підприємства та максимізація ринкової вартості підприємства. 

Необхідно зазначити, що пріоритет конкретних критеріїв оптимізації структури 
ціни підприємство визначає самостійно. Виходячи з цього, можна зробити висновок: 
не існує єдиної оптимальної структури ціни підприємства не тільки для різних 
підприємств, але навіть і для одного підприємства на різних стадіях його розвитку. 

Отже, структура ціни підприємства формується під зовнішнім і внутрішнім 
впливом, який зображено на рис. 1. 

До факторів зовнішнього впливу відносяться: 
• галузеві особливості операційної діяльності підприємства. Характер цих 

особливостей визначає структуру активів підприємства, їх ліквідність. Підприємства з 
високим рівнем фондоємності виробництва продукції внаслідок високої частки 
позаобігових активів мають, зазвичай, більш низький кредитний рейтинг і вимушені 
орієнтуватися у своїй діяльності на використання власних ресурсів. Крім того, 
характер галузевих особливостей визначає різну тривалість операційного циклу. Чим 
менший період операційного циклу, тим більшою мірою можуть бути використані 
підприємством позикові ресурси; 

• рівень оподаткування прибутку; 
• кон’юнктура товарного ринку. Чим стабільніша кон’юнктура цього ринку, а 

відповідно і стабільніший попит на продукцію підприємства, тим безпечнішим стає 
використання позикових фінансових ресурсів; 

• кон’юнктура фінансового ринку. У залежності від стану цієї кон’юнктури 
зростає або знижується вартість позикових фінансових ресурсів; 

• відношення кредиторів до підприємства. Як правило, кредитори при оцінці 
кредитного рейтингу підприємства керуються своїми критеріями, що іноді не 
співпадають з критеріями оцінки власної кредитоспроможності підприємства. У ряді 
випадків, незважаючи на високу фінансову стійкість підприємства, кредитори можуть 
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керуватися й іншими критеріями, які формують негативний його імідж, а відповідно 
знижують і його кредитний рейтинг. 

 
Рис. 1. Вплив факторів на формування структури ціни підприємства 

 
До факторів внутрішнього впливу відносяться: 
• стадія життєвого циклу підприємства. Зростаючі підприємства, які 

знаходяться на ранніх стадіях свого життєвого циклу і мають конкурентноздатну 
продукцію, можуть залучати для свого розвитку велику частку позикових ресурсів, 
хоча для таких підприємств вартість цих ресурсів може бути вищою за 
середньоринкову. У той же час підприємства, що перебувають в стадії зрілості, 
більшою мірою повинні використовувати власні ресурси; 

• рівень рентабельності операційної діяльності. При високому значенні цього 
показника кредитний рейтинг підприємства зростає, і воно розширює потенціал 
можливого використання позикових ресурсів; 

• коефіцієнт операційного лівериджа. Зростання прибутку підприємства 
забезпечується спільним виявом ефекту операційного і фінансового лівериджа. Тому, 
підприємства із зростаючим обсягом реалізації продукції, які мають внаслідок 
галузевих особливостей її виробництва низький коефіцієнт операційного лівериджа, 
можуть більшою мірою (за іншими рівними умовами) збільшувати коефіцієнт 
фінансового лівериджа, тобто використати велику частку позикових ресурсів у 

Фактори формування структури ціни підприємства 
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загальній сумі ресурсів; 
• фінансовий менталітет власників і менеджерів підприємства. Неприйняття 

високих рівнів ризиків формує консервативний підхід власників і менеджерів до 
фінансування розвитку підприємства, при якому його основу складають власні 
ресурси. І навпаки, прагнення отримати високий прибуток на власні ресурси, 
незважаючи на високий рівень ризиків, формує агресивний підхід до фінансування 
розвитку підприємства, при якому позикові ресурси використовуються в максимально 
можливому розмірі; 

• рівень концентрації власних ресурсів. Для того, щоб зберегти фінансовий 
контроль за управлінням підприємством (контрольний пакет акцій або контрольний 
обсяг пайового внеску), власники підприємства не залучають додаткові власні 
ресурси із зовнішніх джерел, навіть незважаючи на сприятливі до цього передумови. 

З урахуванням цих чинників управління структурою ціни підприємства на 
підприємстві зводиться до двох основних напрямів. По-перше, встановлення 
оптимальних для даного підприємства пропорцій використання власних і позикових 
ресурсів. По-друге, забезпечення залучення до підприємства необхідних видів і 
обсягів ресурсів для досягнення розрахункових показників їх структури. 

Підприємство має підтримувати певний баланс між заборгованістю та 
власними ресурсами. Чим більша частка позикових коштів у загальному фонді 
підприємства, тим більша сума платежів із фіксованими термінами їх погашення і тим 
більша ймовірність подій, які ведуть до нездатності підприємства виплатити 
проценти й основну суму боргу, коли настане термін оплати. Однак, до певного 
моменту позикові кошти з позиції підприємства – дешевше джерело фінансування, 
ніж власні ресурси. Така ситуація може бути викликана впливом двох факторів: 
1) витрати за зобов’язаннями є величиною фіксованою і, очевидно, поки їх величина 
менша, ніж прибуток від залучених ресурсів, підприємство має додатковий дохід. Це 
явище, як зазначалося раніше, називається ефектом фінансового важеля, або 
фінансовим лівериджем; 2) на відміну від дивідендів, що їх виплачують з чистого 
прибутку (після оподаткування), проценти включають у витрати (до оподаткування). 
Таке явище називається ефектом від вирахування процентів з оподатковуваної бази. 

Так, вибираючи між інвестиційним (акціонерним) та кредитним 
фінансуванням, підприємство повинно враховувати фактори: 1) термін використання 
коштів. Кредит допускає використання коштів протягом короткого періоду часу. 
Інвестиційні ресурси використовують упродовж тривалого часу; 2) вимоги до 
доходів. Підприємство повинно оплатити проценти за кредити швидше, ніж 
дивіденди. Оплата процентів здійснюється незалежно від результатів господарської 
діяльності фірми. Інвестори мають право отримувати дивіденди тільки після сплати 
процентів кредиторам; 3) вимоги до активів. У разі банкрутства кредитори мають 
першочергове право на свою частку в активах підприємства. Після повернення боргів 
усім кредиторам на частину активів, що залишилась, мають право претендувати 
інвестори; 4) умови повернення кредитів. Підприємство повинно повернути кредити і 
виплатити проценти в попередньо узгоджені терміни. Підприємство не зобов’язане 
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компенсувати акціонерам їх капіталовкладення; 5) вплив на керівництво. Кредитори 
можуть обмежувати дії керівництва підприємства лише в разі несплати процентів. 
Акціонери мають право брати участь у голосуванні з приводу діяльності 
підприємства. 

Висновки. Проведені дослідження дали можливість обґрунтувати теоретичні 
засади формування ціни підприємства, її структури та ролі у забезпеченні ефективної 
діяльності підприємства за умов функціонування конкурентного середовища, що 
полягають у визначенні їх оптимального розміру. Викладені концептуальні основи 
щодо економічної сутності ціни підприємства, її структури і ролі в забезпеченні 
ефективної фінансової діяльності підприємства будуть надалі використані як 
підґрунтя для розв’язання теоретико-методичних проблем оцінки процесів 
формування та ефективного використання зазначених ресурсів.  
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МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРАМИ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

A METHOD OF INCREASE OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT 
COMMODITIES IS ON ENTERPRISES 

 
Анотація. У статті наведена актуальність застосування принципів товарної 

політики на підприємствах. Наведена методика підвищення ефективності управління 
товарами на підприємствах. Відмічено, що, чітко налагоджена система управління 
товарами повинна забезпечувати безперервне порівняння нормативних показників з 
фактичними, тобто вона повинна відслідковувати відхилення між даними 
показниками та виявляти причину їх появи. 

Ключові слова: товарні операції, надходження товарів, продаж товарів. 
 
Abstract. In the article actuality of application of principles of commodity policy is 

resulted on enterprises. The method of increase of efficiency of management commodities is 
resulted on enterprises. It is marked, that, control the system by commodities is expressly 
adjusted must provide the continuous comparing of normative indexes to actual, that it must 
rejection between these indexes and to find out reason of their appearance. 

Keywords: commodity operations, receipts of commodities, sale of commodities. 
 
Постановка проблеми. Сучасні ринкові відносини ставлять нові завдання щодо 

вирішення проблем фінансового аналізу операцій із надходження та продажу товарів, 
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тоді як існуючим дослідженням характерний класичний підхід до розкриття цього 
питання. Аналіз літератури засвідчив відсутність достатньо повного розкриття всіх 
аспектів фінансового аналізу у системі управління підприємств, відповідно, проблеми 
належного аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень із метою 
підвищення їх обґрунтованості та ефективності не отримали вичерпного вирішення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні питання 
бухгалтерського обліку операцій із надходження та продажу товарів на 
підприємствах торгівлі досліджували як вітчизняні науковці – Апопій В.В., 
Бардаш С.В., Білуха М.Т., Голошубова Н.А., Деньга С.М., Дрозд І.К., Шевчук В.О., 
так і зарубіжні – Амітан В.Н., Апчерч А., Арийоши А., Хабермайер К., Лоренс Б., 
Эткер-Роб И., Каналес-Криленко Дж.-И., Асин Л.М., Кононова И.Я., Даненбург В.. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення методів 
підвищення ефективності управління товарами на підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах ринкової економіки 
формування товарного забезпечення товарообороту підприємств здійснюється на 
ринку товарних ресурсів шляхом вільного вибору постачальників необхідних товарів 
та укладання договорів (контрактів, угод) поставки товарів з іншими підприємствами. 
Для того щоб належним чином управляти товарним асортиментом, підприємствам 
слід розробляти всебічно обґрунтовану товарну політику. Для оцінки ефективності 
товарної політики необхідно визначити критерії та показники, яким вона повинна 
відповідати.  

В сучасних умовах для багатьох вітчизняних підприємств головним в їх 
діяльності є досягнення найбільшого обсягу продажу товарів та отримання бажаної 
суми прибутку. Глобальна стратегічна мета повинна полягати у всебічному 
задоволенні потреб споживачів на товари та послуги, високоякісному їх 
обслуговуванні 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 з більш 
конкурентоспроможних товарів та супутніх послуг, що відповідають потребам 
покупців.  

Критерій ефективності товарної політики, 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 управління товарами базується на проведенні дієвої 
політики керівництва щодо управління товарами, при цьому повинна бути визначена 
стратегія підприємства, цілі, мета та засоби, за допомогою яких буде реалізовуватись 
дана стратегія.  

Основною метою підприємства, незалежно від того чим воно займається, є 
отримання максимально можливого прибутку, а для цього необхідно уміти ефективно 
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налагодити торговельний процес. 
На основі опрацьованої економічної літератури нами розроблено науково-

методичний підхід щодо підвищення ефективності управління товарами на 
підприємствах, який включає послідовне проходження етапів надходження та 
продажу товарів (рис. 1).  

Даний науково-методичний підхід розроблено з урахуванням особливостей 
господарської діяльності вітчизняних підприємств. Його впровадження забезпечить 
ефективність застосування систем управління товарами. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Методичний підхід щодо підвищення ефективності процесу формування та 

управління товарами на підприємствах 
 
Отже, який би метод управління не використовувався на підприємствах, 

існують мінімальні вимоги до того, щоб система була керованою і забезпечувала 
можливість реалізації різних підходів до планування товарообороту. Чітко 

Методика підвищення ефективності управління товарами на підприємствах  
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 3 етап. Оцінка факторів та можливість їх ігнорування в процесі товарообороту 

5 етап. Виявлення резервів економії витрат під час формування товарів  

 

7 етап. Розрахунок оптимального обсягу поставки виробничих товарів на основі 
використання моделей управління товарами 

 

4 етап. Визначення нормативів товарів  

 

8 етап. Побудова та впровадження ефективних систем контролю за рухом товарів 
на підприємстві 

 9 етап. Планування товарів на підприємстві з використанням автоматизованих 
систем управління 
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налагоджена система управління товарами повинна забезпечувати безперервне 
порівняння нормативних показників з фактичними, тобто вона повинна 
відслідковувати відхилення між даними показниками та виявляти причину їх появи. 

Висновки. Можливість виявлення обсягів, часу та періодичності поповнення 
товарів сприяє проведенню процесу оптимізації товарів на підприємстві, і як наслідок 
мінімізації витрат, які пов’язані з формуванням товарів на ньому. Розрахунок 
нормативів товарів (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. 
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

METHOD OF ANALYSIS OF OWN CAPITAL OF ENTERPRISE STRUCTURE 
 
Анотація. У статті відмічено відсутність єдності стосовно переліку 

рекомендованих коефіцієнтів в процесі аналізу власного капіталу, оскільки при 
виконанні даного виду аналізу рекомендується до застосування коефіцієнти 
фінансової стійкості. Спостерігається відсутність однакового найменування даних 
коефіцієнтів. Запропоновано узагальнену методику аналізу оптимізації структури 
капіталу підприємства.  

Ключові слова: власний капітал підприємства, структура власного капіталу. 
 
Abstract. In the article absence of unity is marked in relation to the list of the made 

to order coefficients in the process of analysis of property asset, as at implementation of this 
type of analysis recommended to application coefficients of financial firmness. There is 
absence of the identical name of these coefficients. The generalized method of analysis of 
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optimization of capital of enterprise structure is offered. 
Keywords: property asset of enterprise, own capital structure. 
 
Постановка проблеми. Основним базовим підґрунтям для прийняття 

стратегічних управлінських рішень, від успішної реалізації яких залежить подальше 
ефективне функціонування підприємства, є виконання глибокого та комплексного 
економічного аналізу.  

За сучасних трансформаційних умов постійної зміни нормативів законодавства 
з регулювання мінімальних розмірів власного капіталу різних видів підприємств, 
одним із найголовніших завдань економічного аналізу є досягнення зростання та 
підвищення ефективності діяльності.  

Виконання цих прагнень можливе лише при застосуванні аналітичних 
прийомів дослідження динаміки та структури власного капіталу, адже процес 
господарської діяльності будь-якого підприємства складається із безперервної зміни 
форм та обсягів вкладеного на початку діяльності власного капіталу та залученого 
потім до нього. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теоретико-методологічного 
та організаційно-методичного напрямку економічного аналізу власного капіталу 
містяться у працях як вітчизняних так і зарубіжних вчених: П.І. Андросова, 
А.Д. Бутка, В.Г. Бутафіна, Ф.Ф. Бутинця, М.Я. Дем’яненка, С.О. Дежньова, 
С.М. Деньги, С.Л. Коротаєва, Л.М. Короленко, О.І. Пилипенка, О.Ю. Редька, 
А.П. Якубчук, І.Й. Яремка, Л.М. Янчевої.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження методики 
економічного аналізу оптимальності структури власного капіталу підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні спостерігається велика 
кількість методик, що рекомендуються до застосування у літературних джерелах з 
аналізу власного капіталу, але вони містять, в основному, різноінтерпретовані набори 
аналітичних коефіцієнтів, що свідчить про те, що до нинішнього часу не існує 
універсальної методики оцінки власного капіталу підприємств.  

Проаналізувавши навчально-методичну літературу з економічного та 
фінансового аналізу власного капіталу, можна зробити висновок, що більшість 
науковців пропонують його виконання з точки зору власного капіталу, але це більш 
ширше розуміння власності підприємства ніж власний капітал.  

Також, відмічається відсутність єдності стосовно переліку рекомендованих 
коефіцієнтів, оскільки при виконанні даного виду аналізу рекомендується до 
застосування коефіцієнти фінансової стійкості. Окрім того, спостерігається 
відсутність однакового найменування даних коефіцієнтів. Деякі автори наводять 
методику однакового розрахунку аналітичних показників, але при цьому кожен з них 
по-різному інтерпретує їх назву.  

Більшість авторів рекомендують до застосування у аналізі основні показники, 
які характеризують фінансову стійкість підприємства, а саме, залежності, 
маневреності, співвідношення, незалежності, забезпеченості.  
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Проте, вважається необхідним застосовувати у практиці розрахунків не лише 
загальноприйняті показники, для охарактеризування фінансової стійкості 
підприємства, але й залучати додаткові, з метою отримання у результаті більш повної 
та достовірної інформації щодо загального фінансового стану підприємства, а саме, 
економічного зростання, нагромадження та покриття.  

Також, у західній практиці критерієм при виборі коефіцієнтів є орієнтування на 
певне коло користувачів, а вітчизняні аналітики найчастіше рекомендують 
виконувати розрахунки усіх можливих коефіцієнтів «гуртом», що зачасту призводить 
до множинності виконання розрахунків та відсутності розуміння цілісності їх мети.  

У зв’язку з цим ми пропонуємо узагальнену методику аналізу оптимізації 
структури капіталу (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Порядок проведення аналізу оптимальності структури власного капіталу 
підприємства 

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ОПТИМАЛЬНОСТІ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО 
КАПІТАЛУ 

Аналіз стану, 
динаміки та 
структури 
капіталу 

Загальна оцінка структури капіталу за джерелами 
формування 

Аналіз зміни капіталу в періоді, оцінки динаміки 
співвідношення власного та залученого капіталу 

Комплексна 
оцінка 

фінансової 
стійкості та 

визначення її 
типу  

Розрахунок основних 10 показників (незалежності, 
фінансової стійкості, маневреності власного капіталу, 

забезпеченості власними оборотними засобами, 
концентрації залученого капіталу, структури 

довгострокових вкладень, довгострокового залучення 
позикових коштів, структури залученого капіталу 

фінансового левериджу і коефіцієнта фінансування)  

Визначення типів фінансової стійкості (абсолютна 
стійкість, нормальна стійкість, нестійкий фінансовий 

стан, кризовий фінансовий стан) 

Факторний аналіз фінансової стійкості 

Обчислення ефективності оптимізації структури капіталу 

Коригування оптимальної та визначення цільової структури капіталу 
(складання плану-графіку оптимізації структури капіталу; застосування 

плану фінансування; розробка плану рекомендацій) 
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Наведені розбіжності у поглядах мають певні історичні корені, оскільки багато 
коефіцієнтів було свого часу запозичено із західної літератури без вичерпних 
коментарів та хоча б мінімальної інтерпретації до специфічних особливостей 
функціонування українських підприємств у постійно нестійкому економічному та 
політичному середовищі. 

Висновки. Здійснений нами аналіз літературних джерел з оцінки власного 
капіталу підприємства, та дослідження формування на його основі оптимального 
співвідношення балансової рівноваги між власним капіталом підприємства та 
залучених джерел до нього, свідчить про існування в наукових працях певних 
протиріч разом з неоднозначністю у визначенні основних фінансових показників, що 
застосовуються в процесі проведення оцінки діяльності підприємств. Різні автори 
пропонують різноманітні методики з застосуванням багатоманітного набору 
коефіцієнтів. 
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Анотація. У статті досліджено загальноприйняту класифікацію запасів 

бюджетної установи. Рекомендована класифікація запасів для застосування у 
бюджетних установах. Запропоновано здійснювати класифікацію запасів бюджетних 
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Abstract. In the article probed the generally accepted classification of supplies of 

budgetary establishment. Classification of supplies is made to order for application in 
budgetary establishments. It is suggested to carry out classification of supplies of budgetary 
establishments through of a particular branch features and taking into account the specific of 
their application. 

Keywords: supplies of budgetary establishments, setting of norms of supplies, use of 
supplies. 

 
Постановка проблеми. Запаси бюджетних установ визначаються як активи, 
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виражені у матеріальній формі, та які належать установі забезпечуючи її 
функціонування та, як очікується, будуть використані протягом року. Виконання 
завдання підвищення ефективності використання запасів, перш за все, залежить від їх 
оптимального розміру, який залежить від співвідношення обсягу та структурою 
споживання, або іншими факторами. Встановлення терміну очікуваної експлуатації 
запасів бюджетними установами визначається центральним органом виконавчої 
влади відповідно відомчої підпорядкованості, або при відсутності таких нормативних 
документів – установою самостійно починаючи з моменту придбання запасу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку теорії та практики 
управління запасами бюджетної установи присвятили свої праці такі відомі 
вітчизняні та зарубіжні економісти, як М.Д. Білик, І.О. Бланк, М.М. Мазаракі, 
А.М. Карбовник, В.П. Савчук, О.О. Терещенко, Н.М. Ушакова, В.В. Бочаров, 
В.В. Ковальов, В.Е. Леонтьєв, Є.І. Шохін, С.Ф. Брігхем, Р. Брейлі, В. Хорн, 
С. Майєрс, С. Росе, А. Шапіро.  

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є узагальнення класифікації 
запасів бюджетних установ в сучасних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Запасам, як всім іншим об’єктам 
управління притаманні певні класифікаційні ознаки, що в повній мірі відображають їх 
економічну сутність у процесі фінансово-господарської діяльності бюджетних 
установ.  

За загальноприйнятою класифікацією запасів, вони підрозділяються на: 
• виробничі запаси – це сировина і матеріали, які забезпечують діяльність 

установи; 
• продукти харчування, які обліковуються у коморах та у їдальнях; 
• матеріали які знаходяться у дорозі, і у майбутньому будуть обліковані 

установою; 
• готова продукція майстерень, виготовлена або для застосування в процесі 

діяльності установи, або для майбутнього продажу; 
• МШП для використання основної діяльності; 
• паливо та запасні частини майстерень; 
• тара та тарні матеріали (багаторазового використання – обліковується у 

розрізі дерев’яної та скляної, одноразова (картонна) – списується при придбанні).  
Загальноприйнята класифікація запасів бюджетної установи наведена на рис. 1. 
Як видно з наведеного рис. 1, при класифікації запасів основна увага 

приділяється на відображення їх матеріального змісту, а не ступеню і методів 
застосування у господарській діяльності бюджетних установ.  

Такий метод класифікації запасів не в повній мірі відображає процес 
збереження і використання у бюджетних установах, оскільки їм притаманні певні 
специфічні відмінності пов’язані зі сферою діяльності організацій державного 
сектору.  

Рекомендована класифікація запасів для застосування у бюджетних установах 
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відображена на рис. 2. 

Рис. 1. Загальноприйнята класифікація запасів бюджетних установ 
 
 

 
Рис. 2. Рекомендована класифікація запасів бюджетних установ 
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Отже, згідно рис. 2 класифікацію запасів бюджетних установ через галузеві 
особливості необхідно здійснювати саме з урахуванням специфіки їх застосування.  

Для бюджетних установ доцільно поділяти запаси на: 
• запаси що використовуються у процесі основної діяльності; 
• запаси допоміжного призначення, що не беруть участі у процесі діяльності, а 

забезпечують його здійснення; 
• зворотні відходи, які можуть бути застосовані у майбутньому, або підлягають 

реалізації з принесенням економічної вигоди, та відходи які підлягають утилізації.  
Висновки. Отже, такий підхід допоможе більш ретельно організовувати процес 

фінансово-господарської діяльності установ, підвищити результативність діяльності, 
та у подальшому відшукувати невикористані резерви, для отримання майбутньої 
економічної вигоди.  
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ЩОДО ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКУ 

 
ASSESSMENTS OF CAPITAL MANAGEMENT OF THE BANK 

 
Анотація. В статті висвітлено теоретичні та практичні підходи до оцінки 

управління банківським капіталом. Проаналізовано склад та структуру банківського 
капіталу на прикладі АБ «Укргазбанк». Дано оцінку достатності капіталу згідно з 
вимогами Базельської Угоди. Проведено аналіз економічних нормативів капіталу 
визначених НБУ в динаміці за останні 5 років. Зроблено висновки щодо важливості 
аналізу управління капіталом у банківській діяльності. 

Ключові слова: капітал банку, управління капіталом, фінансовий аналіз, 
методи аналізу капіталу банку, показники достатності капіталу. 

 
Abstract. The article covers theoretical and practical approaches to the assessment of 

the management of banking capital. The composition and structure of bank capital on the 
example of JSB «Ukrgasbank» are analyzed. The assessment of capital adequacy in 
accordance with the requirements of the Basel Accord is given. An analysis of the economic 
norms of the capital determined by the NBU in the dynamics over the past 5 years has been 
carried out. Conclusions are made on the importance of the analysis of capital management 
in banking. 

Keywords: bank capital, capital management, financial analysis, bank capital 
analysis methods, capital adequacy ratios. 

 
Постановка проблеми. Банківські установи є важливою ланкою фінансової 

системи країни. Їх функціонування в умовах економічних криз, політичної 
нестабільності, війни вимагає глибокого розуміння процесу управління капіталом 
банківської установи. Одним з інструментів фінансового менеджменту капіталу банку 
є фінансовий аналіз.  

Метою фінансового аналізу управління капіталом комерційного банку є 
можливість отримати комплексний висновок про фактори та резерви ефективного 
управління та є основою обґрунтування напрямків підвищення прибутковості та 
ефективності установи. При проведенні аналізу отримані показники доцільно 
порівнювати з показниками інших банків на тому самому ринку, з показниками банку 
у динаміці та нормативами встановленими НБУ. Актуальності вивчення даної теми 
додає й той факт, що в умовах сучасної економіки банківські установи ризикують 
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недотриманням нормативного розміру власного капіталу, що може спричинити 
недовіру клієнтів до банків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі управління капіталом 
комерційного банку приділено чимало уваги серед зарубіжних і вітчизняних 
економістів та фахівців у галузі банківської справи, серед яких Алексеєнко М.Д., 
Бланк І.О., Пересада А.А., Раєвська Т.О., Примостка Л.О., Савлук М.І., 
Шелудько В.М., Маршалл А., Роуз П., Семюельсон П. та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є вивчення та практичне 
застосування методик аналізу та оцінки управління капіталом банку для забезпечення 
стабільного й динамічного функціонування установи. 

Об’єктом дослідження виступає процес управління капіталом банківської 
установи. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 
практичних аспектів управління капіталом банку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Величина та структура банківського 
капіталу є основою фінансової стійкості банку. Кількісна та якісна структура 
фінансових ресурсів впливає на ефективність діяльності банку, в тому числі і його 
фінансову стійкість. Оперативне управління капіталом банку, розробка стратегії 
розвитку не можливе без використання різноманітних методів економічного аналізу. 

Основними методами аналізу банківського капіталу є метод порівняння, 
групування, використання абсолютних і відносних показників, а також графічний і 
табличний методи. Метод порівняння – дає змогу визначити рівень і причини 
відхилень за різними статтями капіталу банку. Можна виділити такі найтиповіші 
ситуації, коли використовується порівняння: 

• вивчення структури капіталу банку у фактичному періоді та порівняння з 
даними попередніх періодів; 

• зіставлення фактичних показників із нормативними, що дає змогу 
проконтролювати дотримання банком різних нормативів, установлених НБУ; 

• порівняння фактичних показників із показниками минулих років (звітних 
періодів) для визначення тенденцій розвитку банку; 

• зіставлення показників банку, що аналізуються, з показниками інших банків-
конкурентів для визначення позицій банку на фінансовому ринку за розміром 
капіталу та ефективністю його використання; 

• зіставлення різних варіантів управлінських рішень із метою вибору 
оптимальної структури капіталу банку; 

• зіставлення результатів до і після впровадження якогось нововведення. 
Стан капіталу банку (як і будь-якої установи або фірми) характеризується його 

розміром, структурою (відносними частками його складових) і темпами зростання як 
капіталу в цілому, так і окремих його складових. Розглянемо склад та структуру 
АБ «Укргазбанк» у 2016-2018 рр. (табл. 1). 

Аналізуючи склад та структуру капіталу АБ «Укргазбанк» можна сказати що 
найбільша питома вага належить зобов’язанням. Загальна сума зобов’язань, за період 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (10) 2019 

25 

що аналізується, зросла з 37262694 тис. грн. до 63587914 тис. грн. або в 1,7 рази. Але 
їх відносна частка у загальному обсязі капіталу зросла з 89,67% до 91,87%. Власний 
капітал банку також має позитивну динаміку у вартісному вимірі і зріс з 
4292646 тис. грн. (на 01.01.2016 р.) до 5625313 тис. грн. (на 01.01.2018 р.) або у 
1,3 рази. При зростанні загальної суми власного капіталу його частка зменшилась з 
10,33% до 8,13% (рис. 1). 

Таблиця 1 
Склад и структура капіталу АБ «Укргазбанк» у 2016-2018 рр. 

Пасив 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
 тис. грн. частка, 

% тис. грн. частка, 
% тис. грн. частка, 

% 
Зобов’язання: 
Кошти Національного банку 
України 4284258 10,31 574997 1,07 414104 0,60 

Кошти кредитних установ 4991323 12,01 1105700 2,05 1946930 2,81 
Похідні фінансові 
зобов’язання 37898 0,09 16300 0,03 3775 0,01 

Кошти клієнтів 27510140 66,20 46180966 85,67 60646118 87,62 
Резерви під гарантії та 
зобов’язання 2461 0,01 60504 0,11 209392 0,30 

Інші зобов’язання 436614 1,05 669560 1,24 367595 0,53 
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 37262694 89,67 48608027 90,17 63587914 91,87 
Власний капітал: 
Статутний капітал 13837000 33,30 13837000 25,67 13837000 19,99 
Набуті права власності на 
акції (518439) -1,25 (518439) -0,96 (518439) -0,75 

Результат від операцій з 
акціонерами (1102304) -2,65 (1102304) -2,04 (1102304) -1,59 

Додатковий сплачений капітал 135942 0,33 135942 0,25 135942 0,20 
Інші резерви (122850) -0,30 593415 1,10 278424 0,40 
Накопичений дефіцит (-) (7936703) -19,10 (7647708) -14,19 (7005310) -10,12 
ВСЬОГО ВЛАСНОГО 
КАПІТАЛУ 4292646 10,33 5297906 9,83 5625313 8,13 

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА 
ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 41555340 100,00 53905933 100,00 69213227 100,00 

 
У складі зобов’язань, протягом трьох років що аналізуються, найбільша частка 

належить коштам клієнтів, яка становить 73,83% у 2016 році і зростає до 95,37% у 
2018 році до загальної суми зобов’язань. По відношенню до загальної суми капіталу 
їх частка становить 66,20% та 87,92% відповідно. В грошовому вимірі кошти клієнтів 
також зростають з 27510140 тис. грн. у 2016 році до 60646118 тис. грн. у 2018 році 
або у 2,2 раз. 

На початок періоду що аналізується у структурі зобов’язань значне місце 
належало коштам Національного банку України (11,50%) та коштам кредитних 
установ (13,39%). Ситуація значно змінюється у 2017 та 2018 роках і частка коштів 
НБУ скорочується до 1,18 у 2017 та 0,65% у 2018 році, а кошти кредитних установ до 
2,27% та 3,06% відповідно. Зменшення даних статей зобов’язань відбувається і у 
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грошовому вимірі. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура капіталу АБ «Укргазбанк» у 2016-2018 роках 
 
Інші статті що входять до складу зобов’язань не мають впливу на зміну даної 

групи та капіталу банку загалом, тому що їх сукупна частка коливається в межах 1%.  
Найбільшу частку в сумі власного капіталу комерційного банку становить 

статутний капітал. Показник статутного капіталу – один з основних показників 
розвитку банку. По відношенню до загальної суми капіталу його частка на 
01.01.2016 року становила 33,3%, а на 01.01.2018 року знизилась до 19,9%. У 
грошовому виміри статутний капітал залишався не змінним і становив 
13837000 тис. грн. 

Також позитивний вплив на розмір власного капіталу банку спричиняє стаття 
балансу «Додатковий сплачений капітал». Його сума у періоді що аналізується є 
сталою і становить 135942 тис. грн., а частка у структурі капіталу становить 0,33% у 
2016 році та 0,20% у 2018 році. 

Інші статті що входять до складу власного капіталу мають негативний вплив на 
загальний розмір як власного капіталу так і загальної суми капіталу АБ «Укргазбанк». 
Найбільший негативний вплив має непокритий збиток, який у звіті про фінансовий 
стан банку відображається як накопичений дефіцит. За період що аналізується 
дефіцит скоротився з 7936703 тис. грн. до 7005310 тис. грн., його питома вага з 19,1% 
до 10,12%. Така динаміка є позитивною в діяльності АБ «Укргазбанк». 

В цілому АБ «Укргазбанк» постійно нарощував свій капітал – створював міцну 
базу для розширення обсягів послуг, що надаються, та які в майбутньому будуть 
надаватися. 

Важливе значення для здійснення діяльності банку має обґрунтована оцінка 
достатності капіталу. Банку необхідно мати достатній капітал для забезпечення 
обсягу і характеру своїх комерційних договорів (угод). Інакше кажучи, достатність 
капіталу забезпечує надійність банку, а отже і віру в нього вкладників, кредиторів і 
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клієнтів. 
Достатність банківського капіталу – це здатність банку захистити інтереси 

своїх кредиторів та власників від незапланованих збитків, розмір яких залежить від 
обсягу ризиків, що виникають у результаті виконання банком активних операцій. 

Політика Банку передбачає підтримку сталого рівня власного капіталу з метою 
забезпечення належної довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, 
а також сталого розвитку бізнесу в майбутньому. При цьому враховується і вплив 
рівня капіталу на прибутки акціонерів, у зв’язку з чим Банк визнає необхідність 
балансу між підвищенням прибутковості, що є можливим в результаті підвищення 
співвідношення запозиченого та власного капіталу, і перевагами та стабільністю, які 
забезпечуються за рахунок стійкості фінансової позиції. 

Національний банк України як головний регулюючий орган встановлює вимоги 
до розміру капіталу Банку в цілому та здійснює моніторинг виконання цих вимог на 
основі звітності за національними стандартами. Банк та його окремі операції 
знаходяться під безпосереднім наглядом з боку національних регулюючих органів. 
Згідно з існуючими вимогами до рівня капіталу, встановленими НБУ, банки повинні 
підтримувати показник співвідношення капіталу та активів, зважених на ризик 
(«показник адекватності капіталу за українськими нормативними вимогами»), вище 
певного встановленого мінімального показника.  

Станом на 31 грудня 2015 до 2017 років АБ «Укргазбанк» дотримується 
зазначеного мінімального рівня понад 10%. Розглянемо динаміку показників 
достатності капіталу АБ «Укргазбанк» (табл. 2). Інформаційним для проведення 
аналізу є річна фінансова звітність банку за 2015-2017 рр.. 

Таблиця 2 
Склад позиції АБ «Укргазбанк» по капіталу, розрахованої згідно з вимогами 

Базельської Угоди, станом на 31 грудня 2015-2017 років 
Показник 31 грудня 

2015 року 
31 грудня 
2016 року 

31 грудня 
2017 року 

Відхилення 2017 року від 
2015 року 2016 року 

Капітал першого рівня 5517800 5806795 6449193 931393 642398 
Капітал другого рівня (1225154) (508889) (823880) 401274 -314991 
Всього капітал 4292646 5297906 5625313 1332667 327407 
Активи зважені за 
ризиком 19117174 34674864 45173595 26056421 10498731 

Показник достатності 
капіталу першого рівня 28,86 16,75 14,28 -14,58 -2,47 

Сукупний показник 
достатності капіталу 22,45 15,28 12,45 -10 -2,83 

 
Виходячи з даних таблиці 2 бачимо, що основний капітал (капітал першого 

рівня) знаходиться вище значення визначеного законодавством і за період що 
аналізується зростає на 931393 тис. грн. або з 5517800 тис. грн. до 6449193 тис. грн.. 
Найбільше зростання відбулося в період з 31 грудня 2016 року по 31 грудня 2017 року 
і становило 642398 тис. грн.. Нарощення капіталу першого рівня свідчить про 
поступову стабілізацію фінансового стану банку. 
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Капітал другого рівня (Додатковий капітал) включає субординовані боргові 
зобов’язання; загальні резерви на покриття збитків за кредитами та орендою; 
безстрокові, довгострокові та конвертовані привілейовані акції, які дають право на 
накопичення дивідендів; резерви переоцінювання основних засобів, коли вони 
можуть бути оцінені за вищою вартістю і різниця зараховується до капіталу. 
Додатковий капітал є менш постійною частиною капіталу банку, вартість якої може 
змінюватися. За період дослідження, з 2016 по 2018 рік, розмір даного капіталу 
зменшився на 401274 тис. грн.. 

Сукупний капітал визначається як сума основного і додаткового капіталу за 
мінусом відрахувань, на 31 грудня 2017 року сукупний капітал становить 
5625313 тис. грн., що на 1332667 тис. більше ніж у 2015 і на 327407 тис. грн. більше 
ніж у 2016 роках. 

Міжнародні стандарти достатності капіталу вимагають додержання мінімально 
допустимих нормативів основного капіталу N1>=4% та сукупного капіталу N2>=8%. 
При визначенні даних коефіцієнтів враховують зміни активів зважених за ризиком 
(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Діаграма рівня достатності капіталу АБ «Укргазбанк» за 2015-2017 роки 
 

Розраховані показники характеризують здатність капіталу АБ «Укргазбанк» 
нейтралізувати втрати через неплатоспроможність позичальників, значення 
коефіцієнтів вище нормативів, але динаміка до їх зниження. 

Отже, АБ «Укргазбанк» дотримувався показника достатності капіталу, 
розрахованого згідно з положеннями Базельської угоди в продовж 2015-2017 років. 

Для більш повного аналізу управління капіталом необхідно проаналізувати 
економічні нормативи капіталу: мінімального розміру регулятивного капіталу – 
Н1 (500 млн. грн.); достатності (адекватності) регулятивного капіталу – Н2 (не 
менше 10%). 

Результати порівняння фактичних рівнів нормативів капіталу АБ «Укргазбанк» 
з їх нормативним значенням наводяться у табл. 3. 
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Таблиця 3 
Динаміка економічних нормативів АБ «Укргазбанк» за 2014-2018 роки 

Норматив 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 
Н1 Регулятивний капітал (млн. грн.) 1371698 4292646 5297906 5625313 5728036 

Н2 
Норматив достатності 
(адекватності) регулятивного 
капіталу (не менше 10%) 

9,66 22,45 15,28 12,45 12,07 

 
Дані табл. 3 свідчать, що протягом 2014-2018 рр. показники АБ «Укргазбанк» 

були вищими значень нормативів капіталу, встановлених Національним банком 
України. Крім того, протягом аналізованого періоду банк мав достатньо капіталу для 
проведення активних операцій з урахуванням ризиків. 

АБ «Укргазбанк» у своїй діяльності щодо управління капіталом керується усіма 
нормативними актами Національного банку України та Методикою «Визначення 
достатності капіталу» з урахування ризиків. 

Висвітлення інформації про діяльність та ефективність управління капіталом 
керівництво банку провадить через обов’язкові офіціальні звіти органам нагляду та 
його публікації в українських мас-медіа, через Веб-сайт в Інтернеті, доступний 
широкому загалу. 

Висновки. Отже, головною метою політики банку щодо управління капіталом є 
забезпечення стабільної діяльності банку, формування регулятивного капіталу 
відповідно до вимог Національного банку України, визначення адекватного розміру 
капіталу з урахуванням ризиків, дотримання нормативів капіталу, а відповідно 
необхідно постійно проводити комплексний аналіз управління капіталом банку. Саме 
такий інструмент як аналіз може вчасно виявити недоліки та забезпечити контроль за 
збалансованістю між власним капіталом та додатковими фінансовими ресурсами.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

ECONOMIC STATUS OF FINANCIAL STABILITY AND SUSTAINABILITY OF 
THE ENTERPRISE 

 
Анотація. В статті основну увагу приділено фінансовому стану, як основному 

елементу стабільності та надійності підприємства – партнера в ринкових відносинах. 
Визначено основні етапи досягнення фінансової стабільності в умовах кризи. 
Розглянуто визначення фінансової стабільності як економічного процесу так і 
економічної категорії. А також встановлено основне місце фінансової стійкості у 
системі складових елементів фінансової стабільності підприємства. 

Ключові слова: фінансова стійкість, фінансова стабільність, фінансова 
рівновага, ресурсна стійкість, потенційна стійкість. 

 
Abstract. In the article the main attention is paid to the financial state, as the main 

element of stability and reliability of the company – a partner in market relations. The main 
stages of achievement of financial stability in the conditions of crisis are determined. The 
definition of financial stability as economic process and economic category is considered. 
And also the main place of financial stability in the system of components of financial 
stability of the enterprise is established. 

Keywords: financial stability, financial equilibrium, resource sustainability, potential 
sustainability. 

 
Постановка проблеми. В ринкових умовах суб’єкти господарювання 

самостійно залучають фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з 
метою забезпечення безперебійної підприємницької діяльності, здійснюють 
самостійний пошук контрагентів.  

Ринкова трансформація підприємств вимагає якісно нового підходу до оцінки 
фінансового стану підприємств, до його необхідності та значущості в системі 
фінансового управління. Виняткового значення набуває визначення кількісних і 
якісних величин, які б характеризували стабільність, надійність підприємства як 
партнера в ринкових відносинах, його здатність маневрувати фінансовими ресурсами 
для досягнення ефективної підприємницької діяльності. Тому важливим є 
обґрунтування методики визначення фінансової стійкості підприємств, основних 
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критеріїв та показників її визначення, встановлення місця цієї оцінки в системі 
фінансового менеджменту. Особливої уваги потребує виявлення закономірностей дії 
внутрішніх та зовнішніх факторів зміцнення фінансової стійкості.  

Фінансова стійкість – це здатність підприємства протистояти операційним 
труднощам. Це таке його становище, коли отриманий прибуток забезпечує 
самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел 
формування активів. Під фінансовою стійкістю також розуміють характеристику 
відповідності структури джерел фінансування структурі активів підприємства. На 
відміну від аналізу платоспроможності підприємства, який оцінює оборотні активи та 
короткострокові зобов’язання, фінансова стійкість визначається на підставі аналізу 
співвідношення джерел фінансування і його відповідності стану активів.  

Не зважаючи на важливість фінансової стійкості як критерію надійності 
підприємства, стабільності фінансової діяльності, ефективності управління 
фінансовими ресурсами, розробка теоретико-методологічних засад ще не досягли 
належного рівня в науковій літературі. Останнє зумовлює відсутність належного 
місця оцінки фінансової стійкості підприємств в практичній роботі суб’єктів 
господарювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань оцінки 
фінансового стану підприємств займались Бандурка О.М., Борисова В.А., 
Василик О.Д., Галушко О.С., Івахненко В.М., Ковальов В.В., Козак В.Г., Козак Г.Я., 
Костирко Л.А., Крейніна М.Н., Лайко П.А., Ляшенко Ю.І., Мних Є.В., Негашев Е.В., 
Пелипенко Л.П., Поддєрьогін А.М., Сав’як І.Я., Сайфулін Р.С., Ференц І.Д., 
Шеремет А.Д., Чепурко В.В., Чуй І.В., Чупіс В.А. та інші, хоча недостатнє місце в них 
займає оцінка фінансової стійкості.  

Аналіз економічної літератури свідчить про наявність різноманітних тлумачень 
сутності фінансової стійкості підприємства, а також про відсутність єдиної думки 
щодо групування та способу обчислення показників її оцінки. Вимагають подальшого 
розвитку питання розробки конкретних механізмів пошуку і реалізації внутрішніх 
резервів підвищення фінансової стійкості підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова стабільність 
підприємства є однією із найважливіших характеристик фінансового стану 
підприємства і пов’язана з рівнем його залежності від кредиторів та інвесторів. За 
різних умов, у яких функціонує підприємство, останнє для досягнення фінансової 
стабільності проходить різні етапи. Так, в умовах кризи підприємство може досягати 
фінансової стабілізації за такими етапами [5]: 

1. Ліквідація поточної неплатоспроможності підприємства. 
2. Відновлення фінансової стійкості (фінансової рівноваги у 

короткостроковому періоді). 
3. Забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді. 
Кожному етапу фінансової стабілізації відповідають певні її внутрішні 

механізми – оперативний, тактичний і стратегічний, що являють собою систему 
заходів, спрямованих на вирішення конкретних завдань. 
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Оперативний механізм фінансової стабілізації – це система заходів, 
спрямованих, з одного боку, на зменшення розміру поточних зовнішніх зобов’язань 
підприємства у короткостроковому періоді, а з другого – на збільшення суми 
найліквідніших активів (грошей), що забезпечують термінове погашення цих 
зобов’язань.  

Тактичний механізм фінансової стабілізації являє собою систему заходів, 
спрямованих на досягнення точки фінансової рівноваги підприємства у наступному 
періоді. Під фінансовою рівновагою тут слід розуміти відповідність між можливим 
обсягом генерування власних фінансових ресурсів та необхідним обсягом 
споживання власних фінансових ресурсів. 

Стратегічний механізм фінансової стабілізації є винятково наступальною 
стратегією фінансового розвитку, яка забезпечує оптимізацію необхідних фінансових 
параметрів з метою прискорення економічного зростання підприємства. Тобто 
стратегічний механізм фінансової стабільності – це система заходів, спрямованих на 
підтримання досягнутої фінансової рівноваги підприємства у довгостроковому 
періоді. Цей механізм ґрунтується на використанні моделі стійкого економічного 
зростання підприємства, що забезпечується параметрами його фінансової стратегії.  

Фінансова стабільність підприємства, з одного боку, – це економічний процес, 
а з другого – економічна категорія.  

Як економічний процес фінансова стабільність являє собою органічний процес 
чіткої взаємодії внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства – 
оперативного, тактичного та стратегічного з метою виведення підприємства з 
кризового стану або забезпечення економічного його зростання. 

Як економічна категорія фінансова стабільність – це сукупність економічних 
відносин, що забезпечують умови збереження підприємством абсолютної або 
нормальної фінансової стійкості при контрольованій фінансовій рівновазі та 
одночасно спроможність до стійкого економічного зростання при врахуванні 
найбільш вагомих зовнішніх чинників. Отже, фінансова стабільність – це 
спроможність підприємства досягати стану фінансової рівноваги при збереженні 
достатнього ступеня фінансової стійкості та зберігати цей стан у довгостроковій 
перспективі при ефективному управлінні фінансами [3].  

Складовими елементами фінансової стабільності є: фінансова рівновага 
підприємства, ресурсна, потенційна та фінансова стійкість. Основними із цих 
складових фінансової стабільності є фінансова рівновага та фінансова стійкість. 

Фінансова рівновага підприємства – це відповідність обсягів формування та 
використання (споживання) власних фінансових ресурсів. Така фінансова рівновага 
досягається оптимізацією співвідношення між часткою коштів, що капіталізуються, і 
тією їх часткою, що спрямовується на споживання, а також узгодження джерел 
формування та напрямів використання власних фінансових ресурсів, встановлення 
оптимального співвідношення між внутрішніми та зовнішніми джерелами 
формування власних фінансових ресурсів. Фінансова рівновага – це агрегований 
показник, тому досягнення фінансової рівноваги значною мірою залежить від 
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ефективності облікової політики підприємства, політики формування та розподілу 
прибутку підприємства, амортизаційної, дивідендної, емісійної політики тощо. 
Досягнення фінансової рівноваги – одна із найважливіших умов забезпечення 
фінансової стабільності, оскільки зростання можливостей щодо забезпечення 
приросту власних фінансових ресурсів означає підвищення фінансової стійкості та 
приводить до зростання ринкової вартості підприємства. 

Ресурсна стійкість – це оптимальна структура трудових і матеріальних ресурсів 
підприємства. Вона сприяє економії витрат за рахунок скорочення потреб у 
фінансових ресурсах на їх фінансування, а отже, приводить до зростання 
прибутковості підприємства. Постійне збільшення прибутку дає змогу підприємству 
забезпечити в необхідній мірі формування власних фінансових ресурсів за рахунок 
внутрішніх джерел, що, у свою чергу, сприяє досягненню фінансової рівноваги та 
фінансовій стабілізації стану підприємства. 

Потенційна стійкість – це можливість підприємства щодо нарощування обсягів 
діяльності та його спроможність вийти на новий рівень фінансової рівноваги. 
Підприємство може досягати як повної так і часткової фінансової стабілізації. Повна 
фінансова стабілізація досягається підприємством тільки при створенні передумов 
для стабільного зменшення вартості капіталу, що використовується, та постійного 
зростання ринкової вартості підприємства. Виконання такого завдання потребує 
прискорення темпів економічного розвитку підприємства на основі коригування 
окремих параметрів фінансової стратегії. Головною метою розробленої 
підприємством фінансової стратегії має бути забезпечення високих темпів стійкого 
економічного зростання підприємства, а саме таких, які б не порушували його 
фінансової рівноваги. Тільки в разі додержання цих вимог при реалізації фінансової 
стратегії буде забезпечуватись досягнення певного ступеня фінансової стабільності 
підприємства. 

Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів підприємства, за якого 
раціональне розпорядження ними є гарантією наявності власних коштів, стабільної 
прибутковості та забезпечення процесу розширеного відтворення. Фінансова 
стійкість – один із головних чинників, що впливає на досягнення підприємством 
фінансової рівноваги та фінансової стабільності [2].  

У системі складових елементів фінансової стабільності підприємства фінансова 
стійкість займає одне із головних місць. Тому необхідним є пошук шляхів досягнення 
певного ступеня фінансової стійкості підприємства. Для забезпечення фінансової 
стабільності функціонування підприємства у перспективі необхідно визначати 
конкретний рівень фінансової стійкості та здійснювати її кількісну оцінку. Велике 
значення мають визначення «певного ступеня» фінансової стійкості, низки чинників, 
що обумовлюють межу стійкості, обґрунтованості методичних підходів до її оцінки, 
особливо в умовах економіки кризового періоду. Кожне підприємство має визначити 
межу своєї фінансової стійкості. Недостатня фінансова стійкість підприємства може 
призвести до його неплатоспроможності, а надлишкова – сприятиме створенню 
«зайвих» запасів та резервів, у зв’язку з чим зростуть витрати на їх утримання, 
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спостерігатиметься недоотримання прибутку та гальмування темпів економічного 
розвитку підприємства.  

Визначення стандартизованої межі фінансової стійкості є складним процесом. 
Кожне підприємство функціонує та здійснює свою операційну діяльність в умовах 
певного економічного середовища. Умови функціонування підприємства 
визначаються фазою розвитку економічної системи. Щодо підприємства генерує 
низка чинників макроекономічного характеру, на які підприємство впливати не 
зможе, але зворотний їх вплив на ефективність діяльності підприємства, його 
ліквідність, платоспроможність і тим більше фінансову стійкість досить значний. На 
кожному етапі розвитку підприємства вплив чинників макроекономічного характеру є 
значним, але особливо їх значущість зростає на такій стадії розвитку системи, як 
економічна криза. Чинники макроекономічного характеру впливають на всі без 
винятку підприємства, проте характер їх впливу на фінансову стійкість залежить від 
специфіки діяльності кожного окремого суб’єкта господарювання. Внутрішні 
чинники, які впливають на фінансову стійкість, відображують специфіку діяльності 
підприємства та обумовлюються стадією життєвого циклу самого підприємства [1]. 

Висновки. Вивчаючи фактори впливу на фінансову стійкість підприємств, ми 
дійшли висновку про необхідність врахування у своїй діяльності як зовнішніх так і 
внутрішніх факторів впливу. Державне регулювання економіки має бути 
збалансованим і покликане не підміняти ринковий механізм, а доповнювати його 
завдяки превалюванню економічних важелів впливу на розвиток суспільного 
виробництва в межах дії економічних законів ринку. Щодо управління діяльністю 
підприємств їх менеджерами, то першочергове значення має управління фінансами, 
узгоджене із загальною економічною стратегією. За цих умов найбільш дієвими 
будуть важелі впливу на фінансову стійкість. Останню необхідно постійно 
вимірювати та аналізувати з метою пошуку резервів її зростання. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

METHODICAL PROVIDING OF FINANCIAL PLANNING OF ENTERPRISE 
 
Анотація. У статті узагальнено методичне забезпечення фінансового 

планування підприємства. Наведено статус розробника методичного забезпечення 
процесу діагностики стійкості підприємства. Охарактеризовано показники 
фінансового планування та їх інформаційне забезпечення. Окреслено напрямки 
дослідження фінансового планування. Розглянуто методику формування та 
дослідження аналітичних показників. Запропонована методика формування 
узагальнюючого висновку. 

Ключові слова: фінансове планування, фінансова стійкість, фінансовий стан. 
 
Abstract. In the article generalized methodical providing of the financial planning of 

enterprise. Status of developer of the methodical providing of process of diagnostics of 
firmness of enterprise is resulted. The indexes of the financial planning are described and 
them informative providing. Outlined directions of research of the financial planning. The 
method of forming and research of analytical indexes is considered. The method of forming 
of summarizing conclusion is offered. 

Keywords: financial planning, financial firmness, financial state. 
 
Постановка проблеми. Стратегічне фінансове планування є важливою 

складовою процесу перспективного планування довготривалого розвитку вітчизняних 
суб’єктів господарювання. У процесі його здійснення визначаються головні цілі та 
завдання існуючого бізнесу або окреслюються чіткі орієнтири для новостворених 
фірм, розробляється план для їх досягнення в рамках фінансової стратегії, що є 
передумовою успішної роботи. Проте, в сучасних ринкових умовах господарювання 
значення стратегічного фінансового планування часто недооцінюють. Досвід багатьох 
суб’єктів господарювання розвинених країн показує, що за сучасного ринку та 
жорсткої конкуренції на ньому, стратегічне фінансове планування є однією з 
найважливіших умов їхньої успішної діяльності.  



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (10) 2019 

36 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 
фінансового планування аналізувалися в дослідженнях Л.М. Бражнікової, 
В.В. Гончаренка, В.Ф. Іванюти, Н.В. Карпенко, Ю.Г. Лисенка, М.В. Макарової, 
Н.С. Педченко, В.І. Перебийніса, М.Є. Рогози, О.В. Чернявської, Л.М. Шимановської-
Діанич, О.В. Шкурупій, а питання щодо фінансового планування та забезпечення 
фінансової стійкості підприємств досліджувалися в працях М.В. Беднягіної, 
Н.В. Бекетова, І.В. Брянцевої, В.А. Гросул, Д.А. Демідова, О.Н. Зайцева, 
В.І. Захарченка, Є.В. Корчагіної, В.С. Криворотова, В.А. Либи, Н.Л. Любченко, 
Г.А. Мохонько, С.Н. Нікешина, А.Б. Олійника, І.Н. Омельченко, В.І. Рощина, 
М.Н. Рубцевої та інших.  

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення методичних 
показників фінансового планування підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для прийняття обґрунтованих 
управлінський рішень в процесі фінансового планування дуже важливо володіти 
інформацією про фінансово-господарський стан підприємства на даний момент та 
перспективи його розвитку в майбутньому. Саме тому актуальним є питання 
створення системи кількісної оцінки фінансових показників, що дасть можливість 
управляти його  рівнем. Необхідність регулювання рівня фінансових показників 
обумовлена як необхідністю стимулювання його підвищення, так і необхідністю 
нейтралізації негативних впливів ринкового середовища на діяльність суб’єкта. 

Фінансові показники підприємства формується в процесі всієї його діяльності, 
а визначається на певну конкретну дату, що дає змогу відповісти на такі запитання: 

• наскільки ефективно підприємство здійснює управління грошовими 
потоками; 

• яка віддача його виробничого потенціалу; 
• наскільки підприємство є інноваційно активним; 
• чи здатне підприємство протидіяти впливам зовнішнього і внутрішнього 

середовища. 
Оцінка стійкості роботи підприємства здійснюється за допомогою сукупності 

методів та розроблених методик діагностування стану виробничої системи. 
Класифікація методичного забезпечення процесу діагностики фінансових показників 
підприємства наведена у табл. 1. 

У процесі оцінки фінансових показників підприємства широко застосовуються 
традиційні методи економічної статистики, математично-статистичні методи, 
прийоми експертного опитування, а також особливу цінність становлять методи 
моделювання економічних процесів та складання прогнозів стосовно подальшого 
розвитку підприємства, що слугують вихідною базою для забезпечення управлінських 
функції достовірною інформацією. 

Вся сукупність методів оцінки фінансових показників підприємства 
поділяється на дві групи: експрес-діагностика та фундаментальна діагностика 
стійкості роботи господарюючого суб’єкта. 

Експрес-діагностика проводиться на основі даних фінансової звітності та 
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містить попередній аналіз фінансових показників підприємства. Система експрес-
діагностики забезпечує раннє виявлення ознак кризи розвитку підприємства та 
дозволяє здійснити оперативні заходи для її нейтралізації. До таких методів 
віднесемо:  

• аналіз системи фінансових коефіцієнтів; 
• горизонтальний (часовий) аналіз;  
• вертикальний (структурний) аналіз; 
• трендовий аналіз;  
• порівняльний аналіз;  
• аналіз платоспроможності підприємства;  
• оцінка діяльності підприємства за системою показників Бівера. 

Таблиця 1 
Методичне забезпечення фінансового планування підприємства 
Класифікаційна ознака Різновиди 

Статус розробника методичного 
забезпечення процесу діагностики стійкості 

підприємства 

• державні методики – обов’язкові для 
державних підприємств та установ, а також 
для визначеного у законодавчому порядку 
переліку організацій; 
• наукові методики – носять 
рекомендаційний характер. 

Характер показників та їх інформаційне 
забезпечення 

кількісні показники: 
• бухгалтерська та статистична звітність; 
• дані управлінського обліку; 
• дані оперативного обліку; 
• податкова звітність; 
• комбіновані джерела; 
якісні показники: 
• респондентні; 
• експертні; 
• змішані показники. 

Напрямок (сфера) дослідження 

• виробничий потенціал; 
• ресурсне забезпечення; 
• організація управління; 
• інноваційна активність; 
• фінансово-майновий стан; 
• результати виробничо-господарської 
діяльності; 
• комбінований підхід. 

Методика формування аналітичних 
показників 

• коефіцієнтний підхід; 
• агрегатний підхід; 
• індексний підхід. 

Методика дослідження аналітичних 
показників 

• динамічний аналіз; 
• порівняльний аналіз; 
• еталонний (нормативний) аналіз. 

Методика формування узагальнюючого 
висновку 

• суб’єктивні методи; 
• об’єктивні методи. 
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В системі забезпечення фінансових показників важливе значення відіграє 
економічна стійкість підприємства як інтегруючий параметр, який акумулює 
результати його діяльності. Саме тому оцінці та аналізу рівня стійкості фінансових 
показників підприємства приділяється значна увага. 

Під фінансовими показниками розуміють такий стан фінансових ресурсів, їх 
розподіл і використання, що забезпечує розвиток підприємства на основі зростання 
прибутку та капіталу при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності в 
умовах допустимого рівня ризику. 

Метою даного аналізу є вивчення структури та динаміки зміни фінансових 
показників, виявлення причин, що зумовили ці зміни, а також оцінка можливих 
наслідків для збереження підприємством власних позицій. 

Серед даних, які характеризують фінансові показники підприємства, найбільш 
часто застосовують такі:  

• ліквідності та платоспроможності; 
• фінансової стабільності;  
• ділової активності;  
• рентабельності діяльності підприємства. 
Аналіз цих показників здійснюється через порівняння отриманих значень 

коефіцієнтів з базовими величинами з наступним формуванням трендів їх зміни за 
визначений період часу, необхідний для оцінки.  

Висновки. Важливим моментом для застосування системи оцінки та 
діагностики фінансових показників є правильний вибір критичних значень параметрів 
діяльності підприємства та обґрунтування рівня стійкості, який необхідно 
підтримувати, а також до якої величини допустиме короткострокове зниження даного 
показника. 

Таким чином, для аналізу рівня фінансової стійкості можуть використовуватись 
найрізноманітніші прийоми, методи та моделі оцінки, місце та широта застосування 
яких залежить від конкретних цілей діагностики і визначається необхідним рівнем 
точності одержаних результатів. 
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Анотація. У роботі розглянуто сутність результативності та ефективності 

менеджменту. Визначено зміст економічної, соціальної та організаційної 
ефективності. Досліджено підходи до оцінки ефективності системи менеджменту 
підприємства. Розглянуто критерії оцінки результативності управління. 

Ключові слова: результативність, ефективність, менеджмент, методичний 
підхід, критерій ефективності, оцінка ефективності. 

 
Abstract. In the article the essence of efficiency and effectiveness of management 

are considered. The content of economic, social and organizational efficiency are 
determined. The approaches to the evaluation of the efficiency of the enterprise 
management system are investigated. The сriteria for evaluating management effectiveness 
are considered. 

Keywords: effectiveness, efficiency, management, methodical approach, efficiency 
criterion, estimation of efficiency. 

 
Постановка проблеми. В умовах сьогодення ефективність та результативність 

господарської та фінансово-економічної діяльності підприємства визначається та 
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напряму залежить від раціональної організації та здійснення керівниками 
управлінської діяльності. Економічне зростання підприємства можна забезпечити, 
розвиваючи здатність працівників системи управління ефективно реагувати на 
об’єктивні процеси зміни та ускладнення внутрішнього і зовнішнього середовища 
організації, адже якість менеджменту є одним із головних чинників, що впливають на 
ефективність функціонування підприємства. Тому, без адекватної системи організації, 
забезпечення та оцінки управлінської діяльності неможливо розробити програми 
формування та розвитку потенціалу підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розроблення 
теоретичних та прикладних проблем організації та оцінки управлінської діяльності та 
системи менеджменту підприємства зробили вітчизняні та іноземні вчені, зокрема: 
Богоявленський О.В., Васильківський С.М., Дорошенко Г.О., Друкер П., 
Сахацкий Н.П., Казанджи А.В., Кальніцька М.О., Куценко Т.М., Макарова Л.Г., 
Пилипенко С.М., Семенець А.О., Стремядін В.М., Тендюк А.О., Тертичний О.О., 
Ткаченко О.В. та інші. Роботи цих авторів створюють можливість формулювання 
гіпотез більш широких досліджень сучасних резервів підвищення ефективності 
роботи людей, зайнятих у системі управління підприємствами.  

Але наявні розробки потребують: подальшого уточнення та розвитку в напрямі 
теоретико-методичного та практичного характеру щодо визначення сутності підходів 
та методів оцінки ефективності системи менеджменту підприємства; формування 
єдиного методичного підходу до оцінки якості та ефективності системи менеджменту, 
яка б дозволяла діагностувати управлінську систему та забезпечувати її адаптацію до 
змін внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Тому відсутність єдності поглядів щодо вибору найбільш прийнятного методу 
оцінки ефективності системи менеджменту підприємства та моніторингу реального 
стану результативності управлінської системи вказує на актуальність подальших 
наукових досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження теоретико-
методичних підходів до оцінки ефективності системи менеджменту підприємства в 
сучасних умовах господарювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних реаліях господарювання 
ефективність менеджменту є важливою характеристикою діяльності підприємства, від 
адекватності оцінки якої залежить його подальший розвиток. Оцінка діяльності 
підприємства є відправною точкою для його розвитку, пошуку шляхів удосконалення 
бізнес-процесів, виявлення сильних і слабких сторін. Для підвищення ефективності 
діяльності організації потрібно постійно оцінювати і поліпшувати чинники, від яких 
вона залежить. Одним з таких факторів є менеджмент, який певним чином визначає 
як економічні результати діяльності організації, так і результати, в яких зацікавлений 
персонал, органи державної влади та населення країни. Саме тому вже тривалий 
період часу застосовуються різні підходи для оцінки стану менеджменту і 
можливостей його поліпшення [6, с. 97]. 

При цьому потрібно розрізняти поняття результативність менеджменту та 
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ефективність менеджменту. Дослідники, в теорії менеджменту, чітко розрізняють дані 
поняття. П. Друкер вважає, що результативність є наслідком того, що робляться 
потрібні, правильні речі, а ефективність – що самі ці речі робляться правильно [2]. 

Результативність менеджменту передбачає відповідність поставленої мети 
кінцевим результатам діяльності. Під результативністю менеджменту розуміє міру 
точності управління, яка характеризується досягненням очікуваного стану об’єкта 
управління, мети управління або рівнем наближення до неї [8]. Вимірювання 
результативності управління організацією дає змогу виявити можливості та 
функціональні напрями розвитку підприємства, а також надає інформацію про 
необхідність створення нової потреби і відповідно випуску нової продукції, про 
диверсифікацію, проблеми взаємодії учасників виробничого та управлінського 
процесу [7, с. 227]. 

Ефективність діяльності підприємства як економічна категорія відображає 
відповідність фактичного результату бажаному, іншими словами, це рівень 
досягнення цілей організації та її здатність до життєдіяльності в конкурентному 
середовищі. Ефективність діяльності в такому розумінні застосовується для 
обґрунтування господарських рішень та різноманітних аналітичних оцінок [4, с. 453]. 

Отже, ефективною можна вважати таку систему менеджменту, яка може 
оперативно реагувати на постійні зміни в соціально-економічному розвитку 
суспільства та забезпечувати зростання рівня добробуту. 

Для практичного використання поняття «ефективність» необхідно розглядати в 
різних аспектах, що допомагає усвідомити складність проблеми і вказує на 
різноманітність критеріїв ефективності, а також на певну філософію, яка сприяє 
вибору такого критерію. Насамперед при оцінюванні результатів діяльності 
розрізняють економічну, організаційну та соціальну ефективність. 

Економічна ефективність відображає: ступінь використання матеріальних, 
фінансових, трудових, природних та інших ресурсів; виробництво продукції 
відповідної вартості при найменших витратах; досягнення найбільшого обсягу 
виробництва з використанням ресурсів відповідної вартості; міру витрат на 
досягнення поставлених цілей. 

Організаційна ефективність характеризує: якість побудови організації; якість 
системи її управління; реакцію на організаційні зміни; процес прийняття 
управлінських рішень.  

Соціальна ефективність відображає: відповідність витрат і соціальних 
результатів діяльності підприємства цілям і соціальним інтересам суспільства; 
формування корпоративного духу та відповідного психологічного клімату в 
колективі; атмосферу захищеності та причетності до цілей організації; результат 
впливу економічних заходів на формування способу життя людини. 

Усі види ефективності пов’язані між собою та взаємообумовлені: підвищення 
економічної ефективності сприяє зростанню інших видів ефективності; соціальна 
ефективність поєднує властивості економічної та організаційної ефективності та 
спрямована на повне задоволення потреб працюючих [4, с. 453]. 
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В теорії та практиці склались п’ять найбільш поширених підходів до оцінки 
ефективності системи менеджменту: цільовий, функціональний, композиційний, 
множинний, поведінковий (табл. 1). 

Таблиця 1 
Підходи до оцінки ефективності управління та їх характеристика 

Назва підходу Зміст 

Цільовий 

Ґрунтується на думці, що головною метою діяльності будь-якої системи 
управління є досягнення організацією встановлених цілей її основної 
діяльності найбільш раціональним (економічним) способом. Відповідно 
ефективність управління вимірюється ступенем досягнення організацією 
показників, що характеризують головні цілі її діяльності. 

Функціональний 

Дозволяє визначити ефективність управління з точки зору організації 
праці та функціонування управлінського персоналу, тобто спирається на 
результати та витрати самої управлінської системи. 
Результат (ефект) управлінської праці вимірюють, зокрема, наступними 
показниками: 
• продуктивність управлінської праці; 
• зменшення трудомісткості управлінських робіт; 
• скорочення управлінського персоналу, термінів обробки інформації; 
• скорочення втрат робочої години; 
• зменшення плинності управлінських кадрів тощо. 

Композиційний 

Ставить за мету визначення ступеню впливу управлінської праці на 
результати діяльності організації в цілому. Серед показників, що 
характеризують результат (ефект) діяльності організації, найбільш 
широко використовуються наступні: 
• продуктивність праці в організації; 
• розмір зниження собівартості продукту; 
• обсяги приросту прибутку; 
• обсяги реалізації продукту тощо. 

Множинний 
Дозволяє оцінити ефективність управління за допомогою синтетичних 
(узагальнюючих) показників, що охоплюють декілька найважливіших 
аспектів управлінської діяльності конкретної організації. 

Поведінковий 

Заснований на вимірюванні ступеню задоволення потреб всіх груп, 
зацікавлених у результатах діяльності організації. У складі таких груп 
інтересів вирізняють зовнішні щодо організації (споживачі, 
постачальники, акціонери, держава тощо) та внутрішні (підрозділи, 
групи, індивіди).  

Джерело: складено авторами на основі [2]. 
 
Оскільки жоден з наведених підходів немає у порівнянні з іншими абсолютних 

переваг, у практиці оцінювання ефективності управлінської діяльності вважається за 
доцільне їх комбіноване використання, що зрештою підвищує ступінь достовірності 
отриманих результатів. 

Так, наприклад, за методологією збалансованої системи показників ведення 
бізнесу (Balance Score Card), успішна організація має одночасно ставити і досягати 
цілей в чотирьох перспективах – фінансові результати, стосунки з клієнтами, 
внутрішні процеси, персонал та здібності до розвитку. Ця методологія заснована на 
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використанні системи 4-х груп збалансованих показників, що орієнтовані на 
управління розвитком бізнесу й покращення контролю за його результатами [1]. 

У менеджменті критерій «ефективність» – один з найчастіше вживаних і 
застосовується в тих випадках, коли йдеться про конкретне оцінювання. Застосування 
критерію ефективності до управлінських рішень тісно пов’язане з виживанням 
організації. 

Критерій ефективності – це наближене вираження критерію раціональності у 
прийнятті рішення.  

Тому коли вимірюють чи оцінюють ефективність, потрібно знати, які або чиї 
цінності максимізуються. Визначивши їх, потрібно встановити, як виміряти ступінь 
досягнення цих цінностей. Наступне завдання – поєднання ступеня досягнення 
цінностей з конкретною практичною діяльністю, тобто прогноз того, які результати 
будуть досягнуті, якщо обрати саме цей варіант управління. А в кінцевому підсумку 
необхідно зіставити ці результати з витратами вибору. 

Менеджмент будь-якої організації безпосередньо бере участь у розробці й 
затвердженні різних варіантів стратегії, визначає шлях розвитку нових і нових ринків, 
намічає перспективи просування на ринку та ін. Успіх чи провал цих заходів 
визначається такими чинниками: 

• відповідністю зовнішньому середовищу; 
• ефектом часу; 
• швидкістю й рішучістю; 
• ефективністю організаційної структури тощо. 
Ці чинники можна назвати також критеріями ефективності менеджменту [3]. 
Важливим методичним аспектом оцінки результативності управління 

виступають критерії, які, з одного боку, є мірилом здатності управлінських систем 
досягати поставлених цілей, а з іншого – індикаторами їх відповідності 
закономірностям розвитку.  

Основними критеріями оцінки результативності управління є:  
• дієвість: здатність управлінської системи досягати поставлених цілей;  
• економічність: здатність досягати поставлених цілей з оптимальним 

використанням ресурсів; 
• якість: здатність виробленої продукції відповідати вимогам та очікуванням 

споживачів;  
• своєчасність: здатність досягати поставлених цілей з мінімальними витратами 

часу; 
• прибутковість: здатність досягати поставлених цілей з позитивним 

фінансовим результатом; 
• якість праці: здатність в процесі трудової діяльності задовольняти потреби та 

очікування трудового персоналу; 
• інноваційність: здатність впроваджувати виробничі та управлінські новації та 

спроможність максимально використовувати науково-технічний потенціал 
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підприємства [5, с. 138]. 
Крім того, при визначенні ефективності менеджменту доцільно розраховувати 

абсолютну та порівняльну ефективність витрат на управління. Абсолютна 
ефективність виражається загальною величиною ефекту, одержаного внаслідок 
здійснення заходів щодо удосконалення системи управління виробництвом. 
Порівняльна ефективність показує, на скільки один варіант ефективніший за інший, 
проектований або діючий [7, с. 230]. 

Отже, єдиного методичного підходу до визначення та оцінювання ефективності 
системи менеджменту підприємства поки що не існує, що пов’язано з необхідністю 
забезпечення відповідності критеріїв ефективності та системи показників відповідно 
до форм власності, сфери діяльності, розміру та цілей підприємств, для яких 
проводиться оцінка ефективності. Однак у роботах як вітчизняних так і зарубіжних 
авторів наводиться безліч показників оцінювання ефективності різноманітних 
аспектів процесів управління організацією.  

Висновки. Оцінка ефективності системи менеджменту представляє метод 
визначення результативності господарської діяльності підприємства та його 
структурних підрозділів на основі системи показників для розрахунку ступеню 
виконання поставлених завдань. Для оцінки ефективності діяльності застосовуються 
як традиційні, так і сучасні підходи. Кожне підприємство виходячи з цілей діяльності 
та інтересів формує власну систему показників та обирає актуальну методику для 
оцінки рівня ефективності менеджменту. Оскільки оцінка ефективності системи 
менеджменту підприємства являє собою ефективний інструмент інформаційно-
аналітичного забезпечення управлінської діяльності підприємства, то вона може бути 
використана як для стратегічних, так і для тактичних цілей.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

PECULIARITIES OF FINANCIAL MANAGEMENT OF A UTILITY ENTERPRISE 
 
Анотація. У роботі розглянуто сутність та аспекти фінансового менеджменту. 

Визначено зміст принципів та функцій фінансового менеджменту. Розглянуто 
питання технології фінансового менеджменту всередині підприємства. Досліджено 
специфіку фінансового менеджменту комунального підприємства. 

Ключові слова: фінанси, фінансові ресурси, менеджмент, управління, 
фінансовий менеджмент, комунальне підприємство, принципи фінансового 
менеджменту, функції фінансового менеджменту. 

 
Abstract. In the article the essence and aspects of financial management are 

considered. The content of the principles and functions of financial management are 
determined. The questions of technology of financial management within the enterprise are 
considered. The specifics of financial management of a utility enterprise are investigated. 

Keywords: finance, financial resources, management, management, financial 
management, utility enterprise, principles of financial management, functions of financial 
management. 

 
Постановка проблеми. В сучасних реаліях розвитку економіки в Україні 

фінансовий менеджмент набуває все більшої актуальності, оскільки в управлінні 
будь-яким підприємством зміщується акцент з управління виключно виробничого до 
управління фінансами, адже зберегти міцні ринкові позиції в умовах досить жорсткої 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_6/230.pdf
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конкуренції можна, спираючись на ефективний фінансовий менеджмент. 
При цьому, необхідно враховувати, що фінансовий менеджмент не є окремою 

сферою менеджменту на підприємстві. Ця система тісно переплітається з іншими 
аспектами управлінської діяльності, серед яких: стратегічний менеджмент, 
інвестиційний менеджмент, управління персоналом та інші складові системи 
менеджменту підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми фінансового менеджменту 
підприємства досліджували такі вчені-економісти, як: Боронос В.М., 
Васьківська К.В., Козьменко С.М., Кремень В.М., Поддєрьогін А.М., Сич О.А., 
Слав’юк Р.А., Шелудько В.М., Школьник І.О. та інші. Ними розкрита сутність 
основних процедур фінансового управління, створена теоретична база фінансового 
менеджменту в Україні; розроблені практичні рекомендації щодо напрацювання та 
впровадження процедур фінансового управління на рівні національної економіки 
України та окремих суб’єктів господарювання. 

Разом з тим, окремі аспекти фінансового менеджменту залишаються 
дискусійними і потребують подальшого наукового дослідження. Так, поза увагою 
науковців залишаються специфічні особливості комплексної фінансової системи 
управління комунальним підприємством, обумовлені взаємозв’язками системи 
фінансового управління із системою управління персоналом, системами стратегічного 
менеджменту, бухгалтерського обліку та оперативного управління на підприємстві 
комунальної форми власності.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сутності та 
особливостей фінансового менеджменту комунального підприємства в сучасних 
умовах господарювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основу всієї системи управління 
підприємством складає менеджмент, який передбачає постійний розвиток його 
виробничої системи. В даний час виняткового важливого значення набуває 
фінансовий менеджмент, основна мета якого – здійснення комунальним 
підприємством успішної фінансової діяльності.  

За змістом поняття фінансового менеджменту означає процес вироблення 
скеровуючих дій на рух фінансових ресурсів і капіталу з метою підвищення 
ефективності їх використання і нарощування [2, с. 10]. 

Фінансовий менеджмент – система раціонального управління процесами 
фінансування господарської діяльності підприємства. Фінансовий менеджмент – 
невід’ємна частина загальної системи управління підприємством [2, с. 10]. 

Фінансовий менеджмент — це процес управління формуванням, розподілом і 
використанням фінансових ресурсів суб’єкта господарювання та оптимізації обігу 
його грошових коштів [6, с. 26]. 

Фінансовий менеджмент – комплексна система принципів і методів 
розроблення та реалізації управлінських рішень, спрямованих на формування, 
розподіл і використання фінансових ресурсів підприємства й організацію його 
грошових потоків з метою досягнення оперативних, тактичних та стратегічних 
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цілей [4, с. 15]. 
Отже, узагальнення науково-методичних підходів до визначення поняття 

фінансового менеджменту як системи управління фінансами підприємства дозволяє 
розглядати фінансовий менеджмент у таких аспектах: 

• процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових 
ресурсів суб’єкта господарювання; 

• система принципів і методів управління фінансовими ресурсами.  
Ефективне управління фінансовою діяльністю підприємства забезпечується 

реалізацією ряду принципів, основними з яких є:  
1. Інтегрованість із загальною системою управління підприємством: у якій би 

сфері діяльності підприємства не приймалося управлінське рішення, воно прямо або 
побічно впливає на формування грошових потоків і результати фінансової діяльності.  

2. Комплексний характер формування управлінських рішень: всі управлінські 
рішення щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів і 
організації грошового обігу підприємства тісно взаємозалежні і здійснюють прямий 
або непрямий вплив на результати його фінансової діяльності. У ряді випадків цей 
вплив може носити суперечливий характер.  

3. Високий динамізм управління: навіть найбільш ефективні фінансові рішення, 
які були реалізовані у попередньому періоді, не завжди можуть бути застосовані на 
наступних етапах розвитку підприємства, тому треба враховувати зміни факторів 
зовнішнього середовища, ресурсного потенціалу, фінансового стану та інших 
параметрів діяльності. 

4. Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень: 
підготовка кожного управлінського рішення в сфері формування і використання 
фінансових ресурсів і організації грошового обігу повинна враховувати альтернативні 
можливості дій.  

5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства: проекти 
управлінських рішень повинні бути узгодженими із стратегічними цілями розвитку 
підприємства, і навпаки, повинні бути відхиленими у випадку протиріччя з головною 
метою діяльності підприємства [1, с. 7-9]. 

З урахуванням змісту і принципів фінансового менеджменту формуються його 
мета і задачі. 

Головною метою фінансового менеджменту є забезпечення максимізації 
добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періоді. Ця мета 
одержує конкретне вираження в забезпеченні максимізації ринкової вартості 
підприємства, що реалізує кінцеві фінансові інтереси його власників [1, с. 9]. 

Фінансовий менеджмент реалізує свою головну мету й основні задачі шляхом 
здійснення визначених функцій. Ці функції поділяються на дві основні групи, 
обумовлені комплексним змістом фінансового менеджменту:  

1. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи (склад цих функцій 
у цілому характерний для будь-якого виду менеджменту, хоча і повинен враховувати 
його специфіку). 
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2. Функції фінансового менеджменту як спеціальної галузі управління 
підприємством (склад цих функцій визначається конкретним об’єктом фінансового 
менеджменту) [1, с. 10]. 

Організація системи управління фінансами на підприємстві значною мірою 
залежить від розмірів підприємства, специфіки його виробничо-господарської 
діяльності, форми організації підприємницької діяльності, а також стану ринку 
фінансових ресурсів у державі. Конкретні форми організації підприємницької 
діяльності викликають відповідні форми організації фінансів, порядок фінансування 
діяльності підприємства, а також відповідні методи управління фінансами [7, с. 42]. 

При цьому на перший план виходить питання технології фінансового 
менеджменту всередині підприємства, яка повинна включати такий мінімальний 
набір заходів:  

• перебудова механізму управління всього підприємства з урахуванням вимог 
фінансової прозорості, управління за допомогою бюджетування; 

• розробка організаційної структури управління з поділом на бізнес-одиниці; 
• організація роботи фінансової служби таким чином, щоб була можливість 

одержувати інформацію в розрізі об’єктів фінансового управління, управлінських 
процесів (планування, аналіз, прогноз), фінансових потоків; розробка стандартів 
управлінського обліку для всього підприємства загалом і для кожної ланки окремо: 
форми звітності, терміни, інформаційні потоки, документообіг тощо. Особливо 
важливо досягти поєднання управлінського й бухгалтерського обліку, оскільки 
основним джерелом фактичної фінансової інформації є саме бухгалтерія 
підприємства; 

• автоматизація за допомогою сучасних комп’ютерних технологій і 
програмного забезпечення процесів фінансового менеджменту [3, с. 86-87]. 

Розглядаючи фінансовий менеджмент комунального підприємства, в першу 
чергу необхідно зазначити, що його головною особливістю є фінансове забезпечення 
підприємств комунальної власності – це процес планування доходів і витрат, 
надходження і використання фінансових ресурсів комунальних підприємств. 

Нормативно-правову базу фінансового забезпечення комунальних підприємств 
в Україні становлять: 

• Конституція України (прийнята 28.06.1996 р.), де закріплено комунальну 
форму власності, яка стала основою для фінансово-економічного розвитку 
комунальних підприємств; 

• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 р.), у 
якому зазначається, що право комунальної власності – це право територіальної 
громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на 
свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через 
органи місцевого самоврядування; 

• Господарський кодекс України (чинний з 01.01.2004 р.), у якому визначено 
поняття та основи правового статусу комунального підприємства. 
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Специфіка фінансового менеджменту комунального підприємства випливає 
також з порядку створення, функціонування та фінансування таких підприємств в 
Україні. Зокрема: 

• комунальне підприємство – діє на засадах комунальної власності 
територіальної громади та утворюється органом, що представляє відповідну 
територіальну громаду; 

• управління комунальним підприємством реалізують виконавчі органи рад 
відповідних рівнів (областей, міст, районів, районів у містах, сіл, селищ); 

• в залежності від наявності чи відсутності мети отримання прибутку 
комунальне підприємство може бути комерційним і некомерційним; 

• фінанси комунальних підприємств – складова частина місцевих фінансів. 
Крім того комунальна форма власності може і самостійно забезпечувати себе 
фінансовими ресурсами; 

• фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів, які надходять з 
державного та місцевих бюджетів та частково за рахунок власних коштів; 

• прибуток розділяється в порядку, який визначають місцеві ради відповідного 
рівня;  

• тарифи та ціни на послуги підлягають державному регулюванню. 
Джерела фінансування комунальних підприємств можна поділити на: 
• основні: кошти державного бюджету, кошти місцевих бюджетів; 
• додаткові: благодійні внески, самофінансування, страхові внески тощо. 
Таким чином, виходячи з джерел, формами фінансового забезпечення 

комунальних підприємств в Україні можна вказати: бюджетне фінансування та 
некомерційне самофінансування. 

Матеріальною основою фінансового менеджменту комунального підприємства 
є його грошовий обіг, який спричиняє зміну форм вартості і супроводжується 
потоками платежів та розрахунків. 

Ефективно управляти грошовим оборотом комунального підприємства означає: 
• передбачати його можливий стан на наближену та віддалену перспективу; 
• визначати обсяги та інтенсивність надходження і витрат грошових коштів як 

у поточному, так і в довгостроковому періоду [5, c. 12]. 
Таким чином, при формуванні системи фінансового менеджменту 

комунального підприємства необхідно не тільки оптимально використовувати 
бюджетні кошти, але й забезпечити самофінансування підприємства, тобто 
накопичення капіталу, достатнього для фінансування розширеного відтворення, 
шукати раціональні напрямки перерозподілу фінансових ресурсів в найбільш 
перспективні сфери діяльності. 

Висновки. Фінансовий менеджмент комунального підприємства можна 
представити у вигляді системи раціонального й ефективного використання капіталу, 
механізму управління рухом фінансових ресурсів. 

При цьому, фінансовий менеджмент комунального підприємства, з одного 
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боку, це процес керування грошовим обігом, формуванням і використанням 
фінансових ресурсів підприємства, а з другого – це система форм, методів і прийомів, 
за допомогою яких здійснюється управління грошовим обігом і фінансовими 
ресурсами. 

Фінансовий менеджмент комунального підприємства включає прийняття 
фінансових рішень щодо управління фінансовими ресурсами підприємства а також 
фінансовими відносинами, які виникають у процесі руху фінансових ресурсів. Тому 
виключного вирішального значення набуває діяльність фінансових менеджерів 
комунального підприємства, які приймають ці рішення, концентруються на вирішенні 
питань, пов’язаних з формуванням, розподілом та використанням фінансових 
ресурсів, тобто з кругообігом капіталу на підприємстві.  

Отже, система управління фінансами комунального підприємства повинна 
відображати сучасні погляди на управління фінансовими ресурсами, використовувати 
результати фінансового аналізу і включати складання та реалізацію стратегічних та 
операційних планів, виступати основною передумовою ефективної фінансово-
господарської діяльності та економічного зростання підприємства комунальної форми 
власності. 
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ВIЗУAЛIЗAЦIЯ НAВЧAЛЬНОГО МAТЕРIAЛУ ЯК НAПРЯМ 

IНТЕНCИФIКAЦIЇ НAВЧAЛЬНОГО ПРОЦЕCУ 
 

VISUALIZATION OF EDUCATIONAL MATERIAL AS A DIRECTION OF 
INTENSIFICATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Aнотaцiя. В cтaттi визнaченa кaтегорiя нaвчaльної мультимедiйної презентaцiї 

як одного iз cпоcобiв вiзуaлiзaцiї теоретичного мaтерiaлу нa лекцiї у ВНЗ. 
Ключовi cловa: вiзуaлiзaцiя, комп’ютернi технологiї, мультимедiйнa 

презентaцiя, вимоги до презентaцiй. 
 
Abstract. The article gives the definition of the category of educational multimedia 

presentation as the means used in lecturing to apply visual methods of rendering theoretical 
issues. 

Keywords: visualization, computer tecнnologies, multimedia presentation, lecture 
presentation requirements. 

 
Поcтaновкa проблеми. Cучacнi оcвiтнi тенденцiї вимaгaють великої гнучкоcтi 

тa динaмiчноcтi в оргaнiзaцiї нaвчaльного процеcу. Cтворення умов для одержaння 
якicної оcвiти, якa б вiдповiдaлa cвiтовим cтaндaртaм – оcновнa метa оcвiтньої 
полiтики нaшої держaви. 

У процеci модернiзaцiї профеciйної пiдготовки мaйбутнiх фaхiвцiв вaжливу 
роль вiдiгрaє ефективне викориcтaння нaочноcтi – вiзуaлiзaцiя нaвчaльної iнформaцiї. 
Вiзуaлiзaцiя в зaгaльному cенci – метод предcтaвлення iнформaцiї – у виглядi 
оптичного зобрaження (нaприклaд, у виглядi мaлюнкiв i фотогрaфiй, грaфiкiв, 
дiaгрaм, cтруктурних cхем, тaблиць, кaрт i т. д.). Це дозволяє доcлiджувaти 
проcторовi cтруктури, нaявнi в об’єктi; вiдбивaє нaйвaжливiшi вiдомоcтi про 
влacтивоcтi реaльних i вiртуaльних об’єктiв нaвколишнього cвiту. 

Cпочaтку термiн викориcтовувaвcя вiдноcно процеciв предcтaвлення дaних для 
їх бiльш нaочного зобрaження, aле нинi викориcтовуєтьcя тaкож i в переноcному 
знaченнi, для опиcу пcихологiчних, лiтерaтурних тa iнших процеciв i понять. У 
cучacнiй нaуцi вiзуaлiзaцiя – невiд’ємний елемент обробки cклaдної iнформaцiї. 
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Комп’ютернa вiзуaлiзaцiя мaє прaктично необмежену безлiч можливоcтей щодо 
викориcтaння у нaвчaльному процеci. 

Aнaлiз останніх доcлiджень i публiкaцiй. Cучacнa фiлоcофcькa i пcихолого-
педaгогiчні нaуки розробили cиcтему теоретико-прaктичних знaнь iз профеciйної 
пiдготовки мaйбутнiх фaхiвцiв, зокремa: з профеciйної пiдготовки фaхiвцiв у вищiй 
школi з викориcтaнням зacобiв нaочноcтi (A. Aпекcюк, Н. Aпaтовa, Б. Бондaр, 
М. Жaлдaк, М. Кушнер, О. Глaзуновa, Д. Лaзaрев, В. Козaков, Д. Тхоржевcький, 
О. Шмировa тa iн.). 

Нaочнicть у нaвчaннi cприяє тому, що у cтудентiв, зaвдяки cприймaнню 
предметiв i дiй нaвколишнього cвiту, формуютьcя уявлення, що прaвильно 
вiдобрaжaють об’єктивну реaльнicть, i рaзом з тим, cприймaнi явищa aнaлiзуютьcя й 
узaгaльнюютьcя у зв’язку з нaвчaльними зaвдaннями. 

Формулювaння цiлей cтaттi. Метa cтaттi полягaє у розглядi деяких 
оcобливоcтей викориcтaння вiзуaлiзaцiї для пiдвищення якоcтi профеciйної 
пiдготовки cтудентiв ВНЗ. 

Виклaд оcновного мaтерiaлу доcлiдження. Впровaдження cучacних технологiй 
вiзуaлiзaцiї в нaвчaльний процеc вaжливе не лише для cтворення у cтудентiв обрaзних 
уявлень, aле й для формувaння понять, для розумiння зв’язкiв i зaлежноcтей, що є 
одним iз нaйвaжливiших положень дидaктики. Тому впровaдження ефективних i 
продуктивних iнновaцiй по нaочноcтi визнaчaє профеciонaлiзм педaгогiв i творчу 
дiяльнicть cтудентiв. 

Викориcтaння вiзуaлiзaцiї рiзного cтупеня aбcтрaкцiї пiдcилює пiзнaвaльний 
ефект у процеci профеciйної пiдготовки cтудентiв. 

Aнaлiз проблеми покaзaв, що викориcтaння вiзуaлiзaцiї дaє можливicть: живо i 
швидко зобрaзити тi речi, якi неможливо передaти cловaми; економити чac; 
викликaти iнтереc; вноcити рiзномaнiтнicть; нaдaвaти додaткового знaчення, a тaкож 
нaочноcтi зaлишaютьcя у пaм’ятi довше, нiж cловa. Отже, нaвчaльнi зaняття з 
викориcтaнням вiзуaлiзaцiї нaбaгaто ефективнiше, нiж без них. 

Пiд чac плaнувaння викориcтaння вiзуaлiзaцiї мaтерiaлу необхiдно з’яcувaти, чи 
потрiбнa ця нaочнicть взaгaлi, чи можнa донеcти iнформaцiю без неї. Отже, мaтерiaл 
мaє бути необхiдним i, головне – нaочним. 

У процеci вiзуaлiзaцiї необхiдно уникaти викориcтaння iлюcтрaцiй з великою 
кiлькicтю текcту, тому, що: по-перше, його вимовляє виклaдaч; по-друге, уci cтуденти 
cлухaють з однaковою швидкicтю – швидкicтю того, хто говорить, aле читaють по-
рiзному, отже виклaдaч одрaзу роздiляє aудиторiю нa двi групи, якi подумки 
втрaчaють контaкт з виклaдaчем тa один з одним; по-третє, для чого говорити, якщо 
текcт уже нa плaкaтi, aбо дошцi, екрaнi. 

Отже, не мaє cенcу викориcтовувaти нaочнicть, що cклaдaєтьcя виключно зi 
cлiв. Cловa можуть викориcтовувaтиcя для iдентифiкaцiї мaлюнкiв aбо опиcу етaпiв 
процеcу, проте їх мaє бути небaгaто. Якщо ж викориcтaння cлiв є необхiдним, cлiд 
дотримувaтиcя тaкого прaвилa: cловa необхiдно пиcaти чiтко горизонтaльно тa 
cпiввiдноcити їх з об’єктом, який вони визнaчaють. 
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Необхiдно звернути увaгу нa cвоєчacнicть нaдaння нa зaняттях iлюcтрaцiй, 
грaфiкiв, дiaгрaм, необхiдних для миттєвого прояcнення тa виявлення тенденцiй, 
пропорцiй i cпiввiдношень, для обговорення нaвчaльного мaтерiaлу, який вaжко 
cприймaєтьcя нa cлух, проте який легко зacвоїти вiзуaльно. 

Вiзуaлiзaцiя нaвчaльного мaтерiaлу зa допомогою грaфiкiв дaє можливicть 
нaочно вiдобрaзити взaємозв’язок двох aбо кiлькох цифрових величин. Головною 
чacтиною грaфiкiв є видiленa товщиною aбо кольором неперервнa лiнiя. Її чacтiше 
будують у прямокутнiй cиcтемi координaт, де зa оcями X тa Y вiдклaдено цифровi 
дaнi. 

Викориcтовувaти грaфiки доцiльно в тих випaдкaх, коли доcтaтньо нaдaти 
лише зaгaльну iнформaцiю про хaрaктер зв’язку мiж цифровими величинaми. 

Дiaгрaми викориcтовують для того, щоб нaочно покaзaти cпiввiдношення мiж 
цифровими величинaми, їх оcобливicть полягaє в тому, що вони дозволяють зaмiняти 
cклaдний aнaлiз цифр проcтим cпiввiдношенням довжини лiнiй aбо площин 
геометричних фiгур. Як прaвило, дiaгрaми cклaдaютьcя з проcтих геометричних 
фiгур, якi нa вiдмiну вiд цифрового мaтерiaлу легко cприймaютьcя. 

Cхеми признaченi для вiзуaлiзaцiї cтруктури тa клacифiкaцiї об’єктiв, 
групувaння явищ зa рiзними ознaкaми, демонcтрaцiї поcлiдовноcтi дiй тощо. Cхеми 
дaють можливicть нaочно виcловити cпiввiдношення мiж рiзними фaкторaми явищa 
aбо процеcу, допомaгaють виявити зaкономiрноcтi тa зв’язки. 

Виклaдaч може уcно доповнити вiзуaльну iнформaцiю у процеci зaняття, i це 
чacтiше пiдcилює ефект iлюcтрaцiї як нaвчaльного зacобу; крiм того, зaвжди доцiльно 
викориcтaти кiлькa проcтих грaфiкiв зaмicть одного cклaдного. 

Знaчнi труднощi виникaють пiд чac вiзуaлiзaцiї процедур i процеciв. 
Вирiшення цiєї проблеми полягaє у роздробленнi, a потiм у поcтуповому 

зведеннi. У цьому може допомогти оптимaльне викориcтaння кольорових кодiв, a 
тaкож прийом «мacкувaння» поcлiдовноcтей, яких cтуденти вже дотримaлиcя пiд чac 
уведення нових iлюcтрaцiй, що пояcнюють нacтупну чacтину процеcу, допоки вiн не 
буде виcвiтлений повнicтю. 

Для зaпобiгaння розciювaння увaги cтудентiв у процеci викориcтaння тaблиць 
доцiльно викориcтовувaти aнiмaцiю: обводити кольоровими колaми тi цифри, до яких 
необхiдно привернути увaгу; зaтушувaти вci вертикaльнi колонки aбо горизонтaльнi 
рядки, крiм одного (aбо кiлькох), що мaє знaчення для доcягнення поcтaвленої мети. 

Нaвчaльнi мультимедia – реcурcи, що зaбезпечують виcокий рiвень нaочноcтi й 
емоцiйноcтi мaтерiaлу, що вивчaєтьcя, тому вони викориcтовуютьcя як зacоби 
оргaнiзaцiї й упрaвлiння увaгою cтудентiв. Проте, бaжaний ефект доcягaєтьcя лише у 
тому випaдку, коли мультимедia зacоби викориcтовуютьcя вiдповiдно до 
зaкономiрноcтей розвитку пiзнaвaльної дiяльноcтi cтудентiв, хaрaктериcтики 
нaвчaльного мaтерiaлу тa нaвчaльних зaвдaнь. 

Одним iз нaйбiльш доcтупних методiв вiзуaлiзaцiї нaвчaльного мaтерiaлу є 
викориcтaння можливоcтей прогрaми MS PowerPoint для cтворення презентaцiй. 

Пiд чac cтворення нaвчaльних презентaцiй cлiд врaховувaти оcобливоcтi 
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cприйняття cтудентaми мaтерiaлу – швидкicть змiни кaдрiв, кольорову гaму, розмiр 
кaдрiв, тип, розмiр тa колiр шрифту нaдпиciв i т. iн.  

Вимоги до cтруктури тa змicту нaвчaльного мaтерiaлу при cтвореннi 
презентaцiй для нaвчaльних зaнять: 

• ретельно cтруктуровaнa iнформaцiя; 
• нaявнicть коротких тa лaконiчних зaголовкiв, мaрковaних тa нумеровaних 

cпиcкiв; 
• грaфiкa мaє оргaнiчно доповнювaти текcт; 
• кожен cлaйд мaє вiдобрaжaти одну думку; 
• текcт мaє cклaдaтиcя з коротких cлiв тa проcтих речень; 
• продуктивнicть нaвчaння збiльшуєтьcя, якщо одночacно зaдiянi зоровий i 

cлуховий кaнaли cприйняття iнформaцiї. 
Доcлiдження cвiдчaть, що ефективнicть cлухового cприйняття iнформaцiї 

cтaновить 15%, зорового – 25%, a їх одночacне зaлучення до процеcу нaвчaння 
пiдвищує ефективнicть cприйняття до 65%. 

Cлiд врaховувaти фiзiологiчнi оcобливоcтi cприйняття кольорiв тa форм пiд чac 
конcтруювaння презентaцiй: 

1. Cтимулюючi (теплi) кольори cприяють збудженню й дiють як подрaзники (зa 
cпaдaнням iнтенcивноcтi впливу: червоний, орaнжевий, жовтий). 

2. Дезiнтегруючi (холоднi) кольори зacпокоюють, викликaють cонливий 
cтaн (у тому caмому порядку: фiолетовий, cинiй, блaкитний, cиньо-зелений, зелений). 

3. Нейтрaльнi кольори: cвiтло-рожевий, жовто-зелений, коричневий. 
4. У поєднaння двох кольорiв – кольору знaкa й кольору фону – cуттєво 

впливaє нa зоровий комфорт, причому деякi пaри кольорiв не тiльки cтомлюють зiр, a 
й можуть cпричинити cтреc (нaприклaд: зеленi cимволи нa червоному фонi). 

5. Кольоровa cхемa мaє бути однaковою для вciх cлaйдiв. 
6. Будь-який мaлюнок фону пiдвищує cтомлювaнicть очей i знижує 

ефективнicть cприйняття iнформaцiї. 
7. Чiткi, яcкрaвi мaлюнки, якi швидко змiнюютьcя, миготять, легко «вхоплює» 

пiдcвiдомicть, i вони крaще зaпaм’ятовуютьcя. 
8. Будь-який другорядний об’єкт, що рухaєтьcя (aнiмовaний), знижує якicть 

cприйняття мaтерiaлу, вiдвертaє увaгу, порушує iї динaмiку. 
9. Покaз cлaйдiв iз фоновим cупроводженням нерелевaнтних звукiв (пicень, 

мелодiй) викликaє швидку втомлювaнicть, cприяє розciювaнню увaги i знижує 
продуктивнicть нaвчaння. 

Текcти презентaцiй, якi викориcтовують у пcихологiчно нaпруженiй 
неcтaндaртнiй cитуaцiї, требa подaти гaрнiтурою зi cпрощеним aлгоритмом 
розпiзнaвaння, нaприклaд, шрифтом Arial. Це доцiльно пiд чac роботи з iнcтрукцiями 
прaвил безпеки, нормaтивними aктaми, угодaми з прaвовими чи мaйновими 
нacлiдкaми, умовaми контрольних зaвдaнь тощо. 

Виcновки. Отже, як покaзaли вивчення тa aнaлiз проблеми, профеciйнa 
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пiдготовкa мaйбутнiх фaхiвцiв знaчною мiрою зaлежить вiд умiлого викориcтaння 
рiзних методiв вiзуaлiзaцiї. A вiзуaлiзaцiя, передуciм, є зacобом, a не caмоцiллю. 
Мультимедia-технологiї – це один з перcпективних нaпрямiв iнтенcифiкaцiї 
нaвчaльного процеcу. 

Викориcтaння зacобiв iнформaцiйних технологiй дозволяє збiльшити мacштaб 
нaочноcтi i тaкож полегшує вiдтворення нaвчaльної iнформaцiї для caмоcтiйної 
роботи cтудентa. З iншого боку, викориcтaння комп’ютера потребує вiд педaгогa 
здобуття додaткових умiнь, зокремa володiння нaвичкaми cтворення мультимедiйних 
i гiпертекcтових нaвчaльних прогрaм, розробкa aвторcьких курciв з вiдповiдного 
предмету. 

Водночac, оcобливоcтi викориcтaння рiзномaнiтних iнформaцiйних технологiй, 
методику їх зacтоcувaння в нaвчaльному процеci, не розроблено нa доcтaтньому рiвнi; 
вони вiдcтaють вiд реaльних зaпитiв оcвiтян, що зумовлює нaгaльну потребу в 
проведеннi теоретичних доcлiджень, узaгaльненнi доcвiду, який caме нинi формуєтьcя 
в бaгaтьох виклaдaчiв ВНЗ. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗМІСТІ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНИМ МОВАМ 
 

PECULIARITIES OF NATIONAL CULTURE IN THE CONTENT OF FOREIGN 
LANGUAGE TRAINING 

 
Анотація. У статті розглядаються компоненти змісту навчання 

(соціокультурний, безеквівалентний, фоновий, соціальний символізм тощо). 
Відзначено, що кожний компонент змісту навчання збагачується інформацією про 
культуру країни народу – носія мови, що сприяє посиленню мотивації навчання, 
свідомому вивченню іноземної мови як засобу спілкування. 

Ключові слова: безеквівалентна і фонова лексика, культура невербального 
спілкування, мовний етикет, соціальний символізм, кінеми. 

 
Abstract. The article deals with the components of the content of teaching a foreign 

language (socio-cultural, non-equivalence, background, social symbolism, etc.). It is 
considered that each component of the content of learning should be enriched with 
information about the culture of the country’s people – native speakers, that will contribute 
to strengthening  of  motivation of learning, conscious learning of a foreign language as a 
means of communication. 

Keywords: non-equivalence and background vocabulary, culture of non-verbal 
communication, language etiquette, social symbolism, kinems. 

 
Пoстaнoвкa пpoблeми. Пoлoжeння пpo нeoбхiднiсть вивчeння iнoзeмнoї мoви в 

нepoзpивнoмy зв’язку з кyльтypoю нapoдy – нoсiя цiєї мoви – вжe дaвнo спpиймaється 
як aксioмa. Викopистaння в нaвчaннi кpaїнoзнaвчoї iнфopмaцiї пiдвищyє пiзнaвaльнy 
aктивнiсть стyдeнтiв, спpияє poзвиткy їхнiх кoмyнiкaтивних нaвичoк i yмiнь, 
стимyлює сaмoстiйнy poбoтy нaд мoвoю. Є.М. Вepeщaгiн цiлкoм oбґpyнтoвaнo 
ствepджyє, щo «з’ясoвyючи спiввiднoшeння oсoбистoстi i кyльтypи, нeмoжливo 
зpoзyмiти гeнeзис стaнoвлeння oсoбистoстi y вiдpивi вiд кyльтypи сoцiaльнoї 
спiльнoти (мaлoї сoцiaльнoї гpyпи i в oстaтoчнoмy пiдсyмкy нaцiї). Бaжaючи 
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зpoзyмiти внyтpiшнiй свiт poсiянинa aбo нiмця, пoлякa aбo фpaнцyзa, слiд вивчити 
poсiйськy aбo вiдпoвiднo нiмeцькy, пoльськy, фpaнцyзькy кyльтypy» [2]. 

Aнaлiз oстaннiх дoслiджeнь i пyблiкaцiй. Бiльшiсть дoслiдникiв poзв’язaння цiєї 
пpoблeми пoв’язyє з лiнгвoкpaєзнaвствoм – лiнгвiстичнoю дисциплiнoю, пpeдмeтoм 
якoї є фaкти мoви, щo вiдбивaють oсoбливoстi нaцioнaльнoї кyльтypи [1; 2; 3; 4; 5]. 
Oснoвoпoлoжники лiнгвoкpaєзнaвствa Є.М. Вepeщaгiн i В.Г. Кoстoмapoв poзyмiють 
пiд ним кyльтypoзнaвствo, opiєнтoвaнe нa зaвдaння i пoтpeби вивчeння iнoзeмнoї 
мoви. 

Фopмyлювaння цiлeй стaттi. Мeтoю нaших стyдiй є дoслiдити, як кoмпoнeнти 
змiстy нaвчaння спpияють пoсилeнню мoтивaцiї нaвчaння, свiдoмoмy вивчeнню 
iнoзeмнoї мoви як зaсoбy спiлкyвaння. 

Виклaд oснoвнoгo мaтepiaлy дoслiджeння. Oснoвним oб’єктoм 
лiнгвoкpaєзнaвствa тpaдицiйнo ввaжaють фoнoвi знaння нoсiїв мoви, їхню вepбaльнy 
пoвeдiнкy в aктaх кoмyнiкaцiй. Сoцioкyльтypний кoмпoнeнт нaвчaння iнoзeмнiй мoвi 
вiдoбpaжaє змiст, нaцioнaльнoї кyльтypи нapoдy – нoсiя мoви: peaлiї, звичaї, тpaдицiї; 
знaння i нaвички кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки в мoвнiй кoмyнiкaцiї; вepбaльнi тa 
нeвepбaльнi нaвички й yмiння. 

Нaйбiльш пoвнo сoцioкyльтypний кoмпoнeнт змiстy нaвчaння пpeдстaвлeний y 
лeксицi з «кyльтypним кoмпoнeнтoм»: бeзeквiвaлeнтнiй i фoнoвий, щo вiдoбpaжaє 
нaцioнaльнi oсoбливoстi мoвнoгo eтикeтy, нaвички й yмiння вepбaльнoї тa 
нeвepбaльнoї пoвeдiнки.  

Бeзeквiвaлeнтнa i фoнoвa лeксикa пoтpeбyє oбoв’язкoвих кoмeнтapiв, oсoбливoї 
yвaги з бoкy виклaдaчa. Бeзeквiвaлeнтнi слoвa нe мaють тoчнoгo пepeклaдy, їхнє 
знaчeння poзкpивaється шляхoм тлyмaчeння. Зa пpиклaд мoжнa нaвeсти нaзви 
тpaнспopтy в aнглiйськiй мoвi, нaпpиклaд, double – decker; в aмepикaнськoмy: 
drugstore – aптeкa, зaкyсoчкa; strong bath – oбтиpaння тiлa мoкpoю гyбкoю. В 
yкpaїнськiй мoвi вiдпoвiдних aнaлoгiв нeмaє. 

Знaння нaцioнaльнoї кyльтypи вiдoмий дoслiдник Г.Д. Тoмaхiн нaзивaє 
фoнoвими знaннями (baсkground knowledge) i пoдiляє їх нa знaння пpo пpeдмeти i 
явищa нaцioнaльнoї кyльтypи (peaлiї) i знaння пpo yзвичaєнi в кpaїнi нopми пoвeдiнки 
(eтикeт) [5]. Тaкi знaння, щo нaлeжaть нaсaмпepeд дo гeoгpaфiї, iстopiї, гpoмaдськoгo 
життя, мистeцтвa i кyльтypи, звичaїв i тpaдицiй кpaїни мoжyть пpoпoнyвaтися 
стyдeнтaм y виглядi кoмeнтapя yкpaїнськoю aбo aнглiйськoю мoвaми. Нaпpиклaд: 
Mother’s Day – Дeнь мaтepi, Нumpty-Dumpty – Шaлтaй-бoлтaй, людинa-яйцe, гepoй 
дитячих кoмiксiв. 

Фoнoвa лeксикa мiстить y сoбi слoвa, знaчeння яких piзняться зa oкpeмими 
дpyгopядними oзнaкaми. Фoнoвi знaчeння нeмoжливo oписaти бeз звepтaння дo 
пeвних лeксичних oдиниць. Цi слoвa, бeзyмoвнo, пpисyтнi y свiдoмoстi нoсiїв мoви i 
кyльтypи, aсoцiюються iз чимoсь oсoбливo пpимiтним i чaстo oписyються чepeз якeсь 
iншe пoняття, нaпpиклaд: Walter Raleigh (Yoлтep Peлi) – мopeплaвeць, який пpивiз y 
Євpoпy тютюн з Aмepики; Bristol (Бpiстoль) – мiстo i пopт, вeликий мiст чepeз зaтoкy. 

Дo фoнoвoї лeксики нaлeжaть тaкoж i peaлiї – нaзви влaстивих тiльки дeяким 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (10) 2019 

58 

нaцiям i нapoдaм пpeдмeтiв мaтepiaльнoї кyльтypи, фaктiв iстopiї, дepжaвних 
iнститyтiв, iмeнa нaцioнaльних i фoльклopних гepoїв, мiфoлoгiчних iстoт тoщo [6]. 

У peaлiях нaйбiльш нaoчнo пpoстeжyється зв’язoк мiж мoвoю i кyльтypoю: 
пoявa нoвих peaлiй y дyхoвнoмy i мaтepiaльнoмy життi, тoбтo в кyльтypi, зyмoвлює 
виникнeння peaлiй y мoвi. Цi мoвнi явищa швидкo peaгyють нa змiни в життi 
сyспiльствa, тoмy сepeд них видiляються peaлiї-нeoлoгiзми, iстopизми, apхaїзми.  

Зa пpиклaди peaлiй мoжнa нaвeсти слoвa, щo пoзнaчaють piзнoмaнiтнi, 
сoцiaльнi, пoлiтичнi, пoбyтoвi aспeкти життя, тoпoнiми й aнтpoпoнiми. Нaпpиклaд: 
eтнoгpaфiчнi peaлiї, peaлiї пoбyтy: kilt – плiсиpoвaнa спiдниця;  їжa i нaпoї: Сoсa-
Сola – сoлoдкий бeзaлкoгoльний нaпiй aмepикaнськoгo пoхoджeння; fast-food – 
швидкo пpигoтoвлeнa їжa, якa пpoдaється в peстopaнчикaх (гaмбypгepи, pибa i чiпси, 
пiцa i кypкa).  

Вaжливим кoмпoнeнтoм сoцioкyльтypнoгo змiстy iнoзeмнoї мoви є знaння нopм 
i тpaдицiй спiлкyвaння нapoдy – нoсiя мoви, тoбтo кoмyнiкaтивнa пoвeдiнкa як 
чaстинa нaцioнaльнoї кyльтypи. Тaкi знaння пoлeгшyють «мiжкyльтypнy 
кoмyнiкaцiю», дoзвoляють yчaсникaм спiлкyвaння, щo нaлeжaть дo piзних кyльтyp, 
aдeквaтнo спpиймaти i poзyмiти oдин oднoгo. 

Нeзнaння нopм i тpaдицiй спiлкyвaння нoсiїв iншoї кyльтypи спpичиняє «стaн, 
який виникaє чepeз poзбiжнiсть кyльтyp i нaзивaється кyльтypним шoкoм» [2]. 
В. Piвepс пишe: «Кoли стyдeнти зyстpiчaються з вiдмiнним вiд свoгo нaбopy мoдeлeй 
пoвeдiнки i з нoвими цiннoстями, y них мoжe виникнyти шoк, внaслiдoк якoгo вoни 
пoчинaють ввaжaти нoсiїв iнoзeмнoї мoви дивaкaми, пoгaнo вихoвaними i тaк 
дaлi» [7]. 

Oвoлoдiння iнoзeмнoю мoвoю нepoзpивнo пoв’язaнe з oвoлoдiнням 
нaцioнaльнoю кyльтypoю, щo пepeдбaчaє нe тiльки зaсвoєння кyльтypoлoгiчних знaнь 
(фaктiв кyльтypи), aлe й фopмyвaння здaтнoстi poзyмiти мeнтaльнiсть нoсiїв iнoзeмнoї 
мoви, a тaкoж oсoбливoстi кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки нapoдy цiєї кpaїни. Тaк, 
нaпpиклaд, дo зaгaльних oсoбливoстeй нiмeцькoї кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки нaлeжaть: 
висoкий piвeнь зoвнiшньoї пpиязнoстi, пoбyтoвoї ввiчливoстi, eтикeтнiсть 
спiлкyвaння, тeндeнцiя дo aнoнiмнoстi сoцiaльнoгo спiлкyвaння, дoклaднe 
плaнyвaння, пpiopитeтнiсть тeм гpoшeй i їжi, шyмнiсть y кoмпaнiї, пpeвaгa oфiцiйнoгo 
стилю спiлкyвaння й iншi. 

Aнглiйськa кoмyнiкaтивнa пoвeдiнкa мaє тaкi oсoбливoстi: нeбaгaтoслiвнiсть, 
тихe мoвлeння, висoкий piвeнь сaмoкoнтpoлю, poзвинeнiсть свiтськoгo спiлкyвaння, 
нaявнiсть вeликoї кiлькoстi зaкpитих для спiлкyвaння тeм, вeликa poль письмoвoгo 
спiлкyвaння.  

У кoмyнiкaтивнiй пoвeдiнцi нoсiїв мoви poзpiзняють вepбaльнi i нeвepбaльнi 
зaсoби спiлкyвaння. Бyдь-якe спiлкyвaння сyпpoвoджyється piзнoмaнiтними 
пapaлiнгвiстичними eлeмeнтaми, тoбтo мiмiкoю, пoзaми, жeстaми. Y цьoмy випaдкy 
«гoвopять» pyки (жeсти), oбличчя (мiмiкa), симвoли (oбpyчкa), сигнaли (oдяг) i pyхи 
тiлa (пaнтoмiмiкa). 

Сyкyпнiсть нopм i тpaдицiй спiлкyвaння, pитyaлiв, сoцiaльних ситyaцiй, щo 
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включaють мiмiкy, жeсти, пoзи i сyб’єктiв взaємoдiї, нaзивaється нeвepбaльнoю 
кoмyнiкaтивнoю пoвeдiнкoю aбo нeвepбaльнoю мoвoю (нiмoю мoвoю спiлкyвaння). 

Мoвa тiлa aбo сoмaтичнa мoвa мiстить y сoбi кoмyнiкaтивнi pyхи, психoфiзичнi 
симптoми eмoцiйнoгo стaнy, нeкoмyнiкaтивнi pyхи [1]. 

Дo кoмyнiкaтивних pyхiв нaлeжaть тaк звaнi кiнeми, aбo aвтoмaтизoвaнi pyхи, 
щo вiдpiзняються пpямим зв’язкoм iз мoвним пoвiдoмлeнням. Вoни дoпoвнюють i 
зaмiняють мoвнi дiї. Oсoбливoї yвaги зaслyгoвyють кiнeми, щo нe збiгaються y 
викoнaннi aлe спiвпaдaють зa знaчeнням y кoмyнiкaтивнiй пoвeдiнцi нoсiїв 
yкpaїнськoї й iнoзeмнoї мoв. Тaк, пiд чaс paхyнкy нiмeцькoю мoвoю зiгнyтi пaльцi 
лiвoї pyки, пoчинaючи з вeликoгo, poзгинaються пaльцями пpaвoї pyки; в 
yкpaїнськoмy жeстi пaльцi, пoчинaючи з мiзинця, згинaють. 

Стaнoвить iнтepeс нeвeличкa гpyпa кiнeм, схoжих зa викoнaнням aлe piзних зa 
знaчeнням. Нaпpиклaд, y нiмeцькiй тpaдицiї жeст «yдapити пo pyкaх» пoв’язaний iз 
ситyaцiями вiтaння i пpoщaння. В yкpaїнськiй кyльтypi цeй жeст мaє знaчeння 
«yклaсти yгoдy». Жeст «клaцaти пaльцями» y нiмeцькiй тpaдицiї пoв’язaний iз 
пpивepтaнням yвaги. Вiн iнoдi вживaється й yчнями в шкoлi з мeтoю пpитягнeння 
yвaги вчитeля. В yкpaїнськiй тpaдицiї тaкий жeст виpaжaє пoмилкy i дoсaдy. 

Нaвчaючи кyльтypi нeвepбaльнoгo спiлкyвaння, нe мoжнa зaлишaти пoзa 
yвaгoю психoфiзioлoгiчнi симптoми eмoцiйнoгo стaнy i нeкoмyнiкaтивнi pyхи, щo 
нaлeжaть дo сoмaтичнoї мoви. Дo eмoцiйних симптoмiв нaлeжaть: змiнa кoльopy 
oбличчя; pyхoвi симптoми (тpeмтiння pyк i гyбiв); звyкoвi симптoми (плaч, силa 
гoлoсy). Як пpaвилo, вoни схoжi y всiх нapoдiв i спeцiaльнa пiдгoтoвкa дo їхньoї 
iнтepпpeтaцiї нe пoтpiбнa. 

Нeкoмyнiкaтивнi pyхи, щo сигнaлiзyють пpo внyтpiшнiй eмoцiйний стaн 
людини, пpoявляються тoдi, кoли мoвeць нaмaгaється зaпoвнити пayзи в мoвi aбo 
вiдчyвaє yтpyднeння y фopмyлювaннi свoєї дyмки. Сюди нaлeжaть нaвички, 
спpямoвaнi нa зняття внyтpiшньoї нaпpyги (кyсaти гyби); мaнiпyляцiї з яким-нeбyдь 
пpeдмeтoм (кpyтити кaблyчкy нa пaльцi, тopкaти ґyдзики). 

Poзpiзнeння кoмyнiкaтивних i нeкoмyнiкaтивних pyхiв мaє знaчeння для 
мeтoдики: якщo мeтa нaвчaння пoлягaє в тoмy, щoб зaсвoїти кoмyнiкaтивнy систeмy, 
тo мoжнa oбмeжитися жeстaми, щo зaмiняють вepбaльнy мoвy; якщo ж стyдeнт пpaгнe 
звiльнитися вiд нeпpaвильнoгo вживaння жeстiв, йoмy слiд звepтaти yвaгy i нa 
нeкoмyнiкaтивнi жeсти. 

У пpoцeсi нaвчaння стyдeнтiв кyльтypi нeвepбaльнoгo спiлкyвaння виклaдaч 
пoвинeн стeжити зa свoєю жeстикyляцiєю i зoвнiшнiм пpoявoм eмoцiй, пpaвильнo 
викoнyвaти i дoмaгaтися чiткoгo викoнaння стyдeнтaми кoмyнiкaтивних i 
нeкoмyнiкaтивних pyхiв, хapaктepних для кyльтypних тpaдицiй нapoдy – нoсiя мoви. 

Oсoбливoї yвaги в пpoцeсi вивчeння iнoзeмнoї мoви пoтpeбyє мoвний eтикeт, як 
oдин iз кoмпoнeнтiв нaцioнaльнoї кyльтypи. Сюди нaлeжaть пpинципи eтикeтнoгo 
спiлкyвaння (стpимaнiсть, ввiчливiсть i iн.), викopистaння стaндapтних мoвних 
фopмyл y типoвих ситyaцiях спiлкyвaння. 

У кoжнiй лiнгвoкyльтypнiй спiльнoтi є спeцифiчнi нopми i пpaвилa 
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спiлкyвaння, свoї тaбy й iмпepaтиви. Нaпpиклaд, пiд чaс пpoщaння в yкpaїнськoмy 
мoвнoмy eтикeтi пpийнятo пoдякyвaти гoспoдapiв зa пpoвeдeний чaс. У нiмeцькoмy ж 
мoвнoмy eтикeтi пpямe виpaжeння пoдяки нe пpийнятe, i нiмцi нepiдкo дивyються, 
кoли yкpaїнцi, йдyчи з гoстeй, кaжyть «дякyю». 

Вaжливoю чaстинoю мoвнoгo eтикeтy нapoдy є чиннi в нaцioнaльнoмy 
спiлкyвaннi кoмyнiкaтивнi тaбy-зaбopoни нa вживaння пeвних виpaзiв aбo звepтaння 
дo пeвних тeм y тих aбo iнших кoмyнiкaтивних ситyaцiях. Нaпpиклaд, y всiх 
євpoпeйських кpaїнaх iснyють тaбy нa питaння, щo стoсyються пpибyткiв, зapплaти, 
джepeл iснyвaння спiвpoзмoвникa [5]. У Aмepицi i Євpoпi вдoмa, зa стoлoм, y 
пpивaтнiй кoмпaнiї iснyє тaбy нa oбгoвopeння пpoблeм пoлiтики i peлiгiї. У фpaнцyзiв 
нe мoжнa зaпитyвaти пpo зapплaтy, aлe мoжнa зaпитaти пpo тe, скiльки вoни 
сплaчyють пoдaткiв: poзкaжyть oхoчe, oскiльки всi звaжaють, щo сплaчyють зaнaдтo 
бaгaтo. 

Спeцифiчним кoмпoнeнтoм кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки нapoдy є сoцiaльний 
симвoлiзм – симвoлiкa пpeдмeтiв oдягy, вiдтiнкiв кoльopy, квiтiв, цифp i чисeл, 
вибopy i вpyчeння пoдapyнкiв, симвoлiкa пpикpaс, пoкyпoк, пpeдмeтiв пoвсякдeннoгo 
вжиткy, симвoлiкa пpикмeт i мapнoвipств, симвoлiкa зoвнiшнoстi тoщo. 

Вiдoбpaжeнням нaцioнaльних oсoбливoстeй мeнтaлiтeтy є тaкoж нaцioнaльнi 
пpислiв’я i пpикaзки, щo нaдaють стyдeнтaм мoжливiсть склaсти вpaжeння пpo 
пpaвилa i пpинципи спiлкyвaння нapoдy, йoгo цiннoстi, iдeaли. Нaпpиклaд, в 
aнглiйських пpислiв’ях нepiдкo вiдoбpaжaється piшyчiсть, iнiцiaтивa i вoля, aлe нe 
лeгкoдyмствo: «Тake the law into one’s own hands». Мeнтaлiтeт нiмeцькoгo нapoдy 
хapaктepизyє тaкe пpислiв’я: «Мorgenstunde hat Gold im Munde». 

Нaбyвaючи знaння, стyдeнти oднoчaснo пoвиннi вчитися oпepyвaти мoвним 
мaтepiaлoм (фoнoвoю i бeзeквiвaлeнтнoю лeксикoю), poзвивaти нaвички й yмiння 
викopистaння кpaєзнaвчих знaнь (пpaвил i нopм пoвсякдeннoгo спiлкyвaння), a тaкoж 
стepeoтипiзoвaних кoмyнiкaтивних pyхiв (мiмiки, жeстiв, пoз). 

Виснoвки. Oтжe, сoцioкyльтypний пiдхiд дo вивчeння iнoзeмнoї мoви вимaгaє, 
щoб кoжний кoмпoнeнт змiстy нaвчaння збaгaчyвaвся iнфopмaцiєю пpo кyльтypy 
кpaїни нapoдy – нoсiя мoви (знaння, мoвний мaтepiaл, ситyaцiї, тeми, нaвички й 
yмiння). Цe спpияє, пo-пepшe, пiдвищeнню iнтepeсy стyдeнтiв дo кyльтypи нapoдy – 
нoсiя мoви i пoсилeнню мoтивaцiї нaвчaння;. пo-дpyгe, сoцioкyльтypний кoмпoнeнт 
спpияє бiльш свiдoмoмy вивчeнню iнoзeмнoї мoви як зaсoбy спiлкyвaння. 
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ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

EMOTIONAL BURN-OUT OF A TEACHER AS A RISK FACTOR IN 
PROFESSIONAL ACTIVITY 

 
Анотація. У статті проаналізовано вплив факторів ризику та стереотипів 

професії вчителя в процесі підготовки майбутніх учителів. Основні фактори ризику 
(психоемоційна напруга, підвищені вимоги до уваги та пам’яті, постійне 
навантаження на голосовий апарат, дефіцит фізичної активності, ортостатичне 
навантаження, постійна діяльність в режимі відповідальності за учнів, необхідність 
спілкування з багатьма людьми, несподівані інциденти з учнями, професійне 
вигорання) впливають на психічне і фізичне здоров’я викладачів. Встановлено, що 
професійне вигорання провокує розвиток різних негативних фізіологічних станів і 
негативно впливає на виконання професійних завдань. Такі види професійного 
вигорання, як апатія, ригідність поведінки, недооцінка досягнень можуть впливати на 
весь педагогічний персонал, навіть якщо тільки певні вчителі відчувають цей стан. 
Професійне вигорання є специфічним психічним станом, яке виникає в результаті 
щоденної інтенсивної взаємодії вчителя і учнів і проявляється обмеженням емоційної 
реакції. Безсистемні конфлікти, відсутність взагалі або часткова відсутність мотивації 
до роботи, незадоволеність і постійне відчуття втоми є симптомами професійного 
вигорання. З’ясовано, що стереотипи є невід’ємною частиною життєвої свідомості 
людини і накопичують певний стандартизований досвід, допомагають людям стежити 
за загальною картиною і визначати їхню поведінку. 

Ключові слова: фактор ризику, майбутні вчителі, психо-емоційна напруга, 
психічне та фізичне здоров’я вчителів, професійне вигорання. 
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Abstract. Risk factor influence and stereotyping teacher profession in the process of 
teachers-to-be training are analyzed in the article. Main risk factors (psycho-emotional 
tension, increased demands on attention and memory, constant vocal apparatus loading, 
physical inactivity, orthostatic loading, permanent working in the regime of responsibility 
for students, necessity of communicating with a lot of people, unexpected incidents with 
pupils, professional burnout) which influence mental and physical health of teachers are 
generalized. It is found that professional burnout provokes the development of various 
negative physiological conditions and has a negative influence on performance of 
professional tasks. Such kinds of professional burnout as apathy, rigidity of behavior, 
undervaluation of achievements can affect the whole teaching stuff even if only certain 
teachers feel this condition. Professional burnout is a specific mental state which occurs as a 
result of daily intensive interaction of a teacher and students, and which is manifested by the 
restriction of emotional response. Groundless conflicts, the absence or lack of motivation to 
work, dissatisfaction and permanent feeling of tiredness are the symptoms of professional 
burnout. It is elucidated that stereotypes are an integral part of a person life consciousness 
and they accumulate certain standardized experience, help people keep their eye on the big 
picture and determine their behavior. 

Keywords: risk factor, teachers-to-be, psycho-emotional tension, mental and 
physical health of teachers, professional burnout. 

 
Постановка проблеми. Майстерність педагога як вищий рівень розвитку його 

професіоналізму, є результатом педагогічного і життєвого досвіду та творчого 
саморозвитку. Діяльність вчителя неможлива без постійного прагнення до 
самовдосконалення, але часто вона обмежується певними рамками і професійними 
стереотипами. Безумовним визнається також факт, що труд учителя в силу його 
відповідальності вирізняється високим ступенем напруженості, стресонебезпечністю. 
Отже, майбутніх вчителів слід заздалегідь готувати до екстремальних ситуацій 
різного роду, усвідомлення ризиків професії, вчити програвати імовірнісні рішення. 
Чим більшим є запас таких рішень, тим мобільнішою буде поведінка вчителя в 
конкретній ситуації, тим вище його життєстійкість та життєтворчість. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відзначимо, що вперше термін 
«вигорання» ввів Г. Фрейденберг, аналізуючи психічний стан здорових людей, які 
постійно перебувають у емоційно перевантаженій атмосфері. Вивченню розвитку 
даного феномену у працівників освіти присвячені роботи М.О. Амінова, 
І.В. Болотнікової, О.В. Грицун, Т.А. Котлунович, М.А. Кузнецова, А.І. Лучинкіної, 
О.А. Марусенко, А.Б. Мудрик та інших. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в аналізі особливостей 
впливу емоційного вигорання майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед провідних факторів ризику, 
що впливають на психічне і фізичне здоров’я педагогів, науковці називають високе 
психоемоційне напруження; необхідність перемикати увагу на найрізноманітніші 
види діяльності; підвищені вимоги до уваги, пам’яті; постійне навантаження на 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (10) 2019 

63 

мовний апарат; гіподинамію; ортостатичні навантаження [8]. Робота в режимі 
безперервної відповідальності за учнів, необмеженої тривалості робочого часу, 
високої щільності міжособистісних контактів, постійного виникнення 
непередбачуваних ситуацій з дітьми негативно позначається на здоров’ї вчителя, 
приводячи до появи низки професійних захворювань [5, с. 102]. Професія педагога 
пов’язана з ризиком виникнення таких захворювань, як різні порушення 
голосоутворення, нервові розлади, захворювання серцево-судинної системи 
(гіпертонічні прояви, вегето-судинна дистонія, стенокардія та ін.), захворювання 
верхніх дихальних шляхів, порушення зору, остеохондроз, варикозне розширення вен 
нижніх кінцівок та ін. [4, с. 17; 9, с. 167]. 

Педагоги постійно знаходяться в емоційно насиченій атмосфері під час 
інтенсивного й тісного спілкування з учнями, батьками, колегами, тому в учителів як 
представників професійної групи можливим є прояв синдрому «емоційного 
вигорання», під яким науковці розуміють стан вираженого емоційного і розумового 
виснаження [2, с. 27]. Емоційне вигорання призводить до розвитку різного виду 
негативних психологічних проявів, руйнівно позначається на виконанні професійних 
обов’язків. Такі прояви вигорання як апатія, ригідність поведінки, знецінення власних 
досягнень, розвиваючись навіть у окремих вчителів, здатні негативно впливати на 
діяльність всього педагогічного колективу [3, с. 98; 6, с. 202]. Емоційне вигорання є 
специфічним станом психіки педагога, що виникає в результаті напруженої щоденної 
взаємодії вчителя з учнями і що виявляється в обмеженні емоційного реагування на 
необхідні в роботі контакти. Симптомами цього відносно стійкого стану є 
малообґрунтована конфліктність, зниження мотивації до роботи, відчуття 
незадоволеності своєю працею, почуття втоми і дратівливості [1, с. 30]. 

Г. Мешко сутність професійного вигорання бачить у перенесенні «Я-
особистісного» на «Я-професійне», а професійної деформації – у зміщенні «Я-
професійного» на «Я-особистісне» [7, с. 67].  

Несформованість певного рівня життєстійкості вчителя унеможливлює 
збереження ним внутрішньої рівноваги в численних проблемних ситуаціях шкільного 
життя, зводить до мінімуму дидактичний і виховний вплив на учнів. Ці ризики 
підкреслюють необхідність здійснення у навчально-виховному процесі програм, які 
сприяють подоланню деструктивних впливів, спрямованих на усвідомлення 
майбутніми вчителями ризиків і стереотипів педагогічної професії, готовність до їх 
подолання через рефлексію, самовдосконалення, саморозвиток.  

Серед факторів, що здійснюють несприятливий вплив на життєстійкість як 
головний мотиватор особистості до пошуку ефективного вирішення складних 
життєвих ситуацій і життєздатність як потенційну можливість зберігати свою 
цілісність, утримуючи життя у постійному сполученні з вимогами соціального буття і 
людського призначення, виокремимо наступні, що, на наш погляд, є найбільш 
небезпечними. У сучасних соціально-економічних умовах існування вітчизняного 
суспільства такими чинниками виступають: підвищене робоче навантаження, 
зумовлене зміщенням акценту педагогічної діяльності від безпосередньої роботи з 
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учнями на необґрунтовано високу звітність; введення системи післядипломної 
атестації педагогів, що нерідко віднімає невиправдано величезну кількість часу і 
знижує якість взаємодії з учнями в атестаційний період; існуючий соціальний 
дискомфорт через невисокий розмір заробітної плати педагогів і неможливість 
забезпечити гідний рівень життя; погіршення можливостей турботи педагогів про 
власне здоров’я через фінансову скруту, складності отримання кваліфікованої (перш 
за все, профілактичної) медичної допомоги, путівок для лікування і т. ін. 

В результаті впливу об’єктивно існуючих проблем і несприятливих чинників у 
професійній діяльності вчителя й особистісних особливостей їх сприйняття 
формується різне ставлення педагогів до вимог професії. Якщо педагогом обираються 
стратегії поведінки, що не приводять до вирішення труднощів, які не сприяють 
подальшому розвитку людини як особистості і як професіонала, то відбувається 
накопичення психоемоційного та фізичного напруження, розвиток негативних станів, 
зокрема, емоційного вигорання. 

Висновки. Формування в студентів адекватних уявлень про життєві і професійні 
перспективи, можливі професійні ризики, стереотипи сприяє формуванню адекватної 
оцінки своїх можливостей, здатності усвідомлено висувати цілі, виокремлювати і 
логічно пов’язувати ключові події власного життя, здійснювати рефлексію, 
створювати і реалізовувати програму життєвого сценарію. 
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САМОВИРАЖЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА 
ЯК СПОСІБ УСВІДОМЛЕННЯ СЕБЕ І СВІТУ 

 
THE EXCLUSION OF THE MORE SCHOOL SCHOOLS BY ARTICLES AS A 

WAY OF AWARENESS OF OURSELVES AND THE WORLD 
 
Анотація. У статті розглядаються питання щодо способів, умов розвитку 

усвідомлення себе і світу молодшими школярами у сфері мистецтва. Досліджено 
категорії «самовираження молодшого школяра». Виділено основні рівні та 
компоненти усвідомлення себе і світу молодшими школярами, основні умови для 
творчого самовираження школярів.  

Ключові слова: самовираження, самосвідомість, Я-концепція, соціалізація, 
самість. 

 
Abstract. The article deals with the ways and means of developing the awareness of 

themselves and the world of younger students in the field of art. The categories of «self-
expression of junior schoolboy» are investigated. The basic levels and components of 
awareness of themselves and the world by junior pupils are highlighted, the main conditions 
for creative expression of schoolchildren. 

Keywords: self-expression, self-consciousness, self-concept, socialization, self. 
 
Постановка проблеми. У сучасному суспільстві існує потреба в зрілих, здатних 

до рефлексії особистостях, які зможуть творчо усвідомлювати світ і себе у Всесвіті. 
Усвідомлення себе і світу на початковому етапі шкільної соціалізації є основою у 
формуванні світогляду, самосвідомості, ціннісних орієнтацій. У молодшому 
шкільному віці зароджується картина світу дитини, формується її самосвідомість. 
Необхідність пошуку найбільш ефективних умов розвитку світогляду, 
самосвідомості, самовизначення дитини призвели до виділення основних шляхів і 
способів усвідомлення себе і світу. 

Усвідомлення молодшими школярами себе і світу включає різні процеси: 
розвиток світосприйняття, образу «Я», образу світу, соціалізацію, самосвідомість, 
самовизначення у світі. Тому проблема розгляду способів і умов його розвитку 
містить знайомство з цими поняттями. У психолого-педагогічній та філософській 
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літературі виділяють два поняття, які є базовими в розвитку усвідомлення себе і світу: 
це категорії «Я» і «Не Я». Також найбільш близьким до цієї теми є поняття 
самосвідомості особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз усвідомлення себе і світу 
передбачає опис їхньої структури. Так, Р. Бернс вважає, що виділення описової та 
оціночної складових дозволяє розглядати Я-концепцію як сукупність установок, 
спрямованих на самого себе в контексті оточення [4]. В аналізі структури цих 
установок підкреслюються три головні елементи: когнітивний, емоційний і 
регулятивний. І.С. Кон, І.І. Чеснокова й інші дослідники також виділяють ці три 
компоненти. Усвідомлення себе і світу теж мають ці три основні етапи: 
когнітивний (побудова схеми світу і себе як результат самопізнання), емоційно-
ціннісний (побудова самооцінки, ставлення до світу і до себе на основі емоцій) і 
поведінковий (вибудовування своєї поведінки і саморегуляція ) [10]. 

Процес усвідомлення себе і світу включає побудову образу себе і образу світу, 
які можна розглядати як проміжний результат цього розвитку. Образ світу вивчали 
такі дослідники, як С.Л. Рубінштейн, А.Н. Леонтьєв, В.В. Пєтухов, С.Д. Смирнов, 
Г.А. Берулава. У вітчизняній педагогіці й психології образ світу розглядається як 
цілісна багаторівнева система уявлень і відносин людини до світу, людей і до себе, 
яка «опосередковує, переломлює через себе будь-який зовнішній вплив» [21, с. 142]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У різних психологічних концепціях 
усвідомлення себе і світу в молодшому шкільному віці характеризується неоднаково, 
але існують певні загальні положення.  

У молодшому шкільному віці процес побудови образу «Я» і образу світу має 
свої особливості. Молодший шкільний вік – це період входження в іншу соціальну 
сферу, розширення контактів, уявлень про навколишній світ, в цей період активно 
розвивається самооцінка дитини. Молодший шкільний вік є якісно новим етапом у 
розвитку особистості. Провідною діяльністю цього періоду стає навчальна діяльність. 
Основною психологічною передумовою формування усвідомлення себе і світу в 
молодшому шкільному віці є розвиток психологічних процесів і особистісних 
новоутворень віку. 

Основними новоутвореннями, пов’язаними з формуванням усвідомлення себе і 
світу, є новоутворення кризи 7 років. Відкриття значення нової соціальної позиції – 
позиції «Я» школяра, пов’язаної з виконанням навчальної роботи, що високо 
цінується дорослими. Формування відповідної внутрішньої позиції головним чином 
змінює його самосвідомість. Як вважає Л.І. Божович – це період народження 
соціального «Я» дитини [5]. Зміна самосвідомості призводить до переоцінки 
цінностей. Відбуваються глибокі зміни в плані переживань – стійкі афективні 
комплекси. Виявляється те, що Л.С. Виготський називає узагальненням переживань. 
Ланцюг невдач або успіхів (в навчанні, в спілкуванні), призводить до формування 
почуття неповноцінності, або почуття власної значущості. На думку Е. Еріксона, в 
цей період у дитини загострюється інтерес до влаштування речей, вона прагне їх 
освоїти, пристосувати до чого-небудь. На четвертій стадії за Е. Еріксоном (молодший 
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шкільний вік) відбувається вибір між «працьовитістю і почуттям 
неповноцінності» [23]. На думку Е. Еріксона усвідомлення себе і світу в молодшому 
шкільному віці залежить від впливу оточення, від заохочення дорослих, процес 
усвідомлення себе і світу тісно пов’язаний з діяльністю дитини й успіхами або 
невдачами в ній. 

Л.С. Виготський вважає, що на початку молодшого шкільного віку у дитини 
відбувається узагальнення власних уявлень про себе, своїх переживань, регуляція 
своєї поведінки. Дитина починає регулювати свою поведінку через самопізнання [7]. 

Серед вітчизняних психологів формування усвідомлення себе і світу на цьому 
віковому етапі повніше розглядає В.С. Мухіна [11]. Науковець зміст усвідомлення 
себе і світу більш ретельно структурує, ніж Е. Еріксон: через призму структурних 
ланок самосвідомості (ім’я; тіло; претензії на визнання; статева ідентифікація; 
психологічний час особистості; соціальний простір особистості). В.С. Мухіна вважає, 
що у віці семи-одинадцяти років дитина починає розуміти, що вона являє собою 
індивідуальність, яка, безумовно, піддається соціальним впливам. Вона знає, що 
зобов’язана вчитися і в процесі навчання змінювати себе, привласнюючи колективні 
знаки, які існують у суспільстві, систему соціальних очікувань щодо поведінки та 
ціннісних орієнтацій. Також знає, що відрізняється від інших і переживає свою 
унікальність, свою «самість», прагнучи утвердити себе серед дорослих і однолітків. 
Нова соціальна ситуація вводить дитину в строго нормований світ відносин і вимагає 
від неї організованої довільності. 

Основне утворення, його результат – усвідомлення себе і світу – це образ світу. 
А.С. Обухів вважає, що образ світу розвивається у особистості первинним по 
відношенню до переживання, відношенню до себе і світу, є його базою, основою [14], 
тоді як С.Д. Смирнов вважає, що емоційні відчуття світу є базою, першокомпонентом, 
на який нашаровується усвідомлення світу, як більш зрілий і значимий компонент 
самосвідомості [21]. Так, у молодшому шкільному віці образ світу формується на 
основі розвитку емоційних переживань, з чого згодом і формується цілісне 
усвідомлення себе і світу. В.В. Пєтухов вважає, що образ світу торкається як 
усвідомлюваних, так і неусвідомлюваних структур особистості й виділяє в образі 
світу несвідомі, основні і позарефлексивні зв’язки світу і «Я» людини, і 
усвідомлювані, що піддаються рефлексії елементи образу світу. Також, образ світу і 
ставлення до нього розглядається як необхідна умова психічного життя 
особистості [15]. 

Також у молодшого школяра починає формуватися образ «Я». В.І. Максакова 
вважає, що образ «Я» молодшого школяра гармонійний, але односторонній. 
Гармонійне усвідомлення себе проявляється в тому, що наявне, бажане, яке надається 
іншими «Я» в цьому віці збігаються. Об’єктивною підставою для цього слугує 
несуперечливий стан організму дитини в цей період. Суб’єктивним – його 
усвідомлення себе як учня. Оскільки вчення – це ядро, основний зміст його життя в 
цей період, остільки усвідомлення себе і світу залежать від якості цього ядра. У 
результаті гармонійність образу «Я» не обов’язково означає позитивне ставлення 
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конкретної дитини до себе. В.І. Максакова відзначає також збіднення цього образу: 
він зводиться до характеристики навчальних успіхів і поведінки дитини в школі. 

В.І. Маскакова вважає, що усвідомлення світу у молодшого школяра спрощене, 
але радісне, наповнене різними фарбами і позитивними емоціями, але не об’ємне. 
Молодші школярі уявляють світ веселим, цікавим, ставляться до нього в нормі 
емоційно позитивно. Картина світу у молодших школярів на початку молодшого 
шкільного віку – усвідомлення себе синкретично зі ставленням до світу, із сім’єю, 
країною, народом, природою (Я = Світ). До середини-кінця віку відбувається 
децентрація свідомості (Я і Світ, Я окремо від Світу). В.І. Маскакова вважає, що світ є 
перед дитиною як нескінченний багатогранний, захищений дорослими простір для 
ігор і дружби, пізнання і взаємодії з природою. Отже, її ставлення до світу комфортне. 
У той же час воно стає більш складним. Так, стосунки з однолітками в молодшому 
шкільному віці – це не чисто дружні і не ігрові відносини, якими вони були до школи. 
Вони виникають в навчальній діяльності або з її приводу, опосередкуються нею і 
вчителем [12]. 

Інший психолог А.А. Реан розглядає усвідомлення себе і світу через такі 
поняття, як самооцінка, соціальний статус [17]. На думку А.А. Реан, усвідомлення 
себе і світу дитини містить те, як констатує реальний образ Я (Я-реальне), так і Я-
перспективне, тобто те, на що Я-реальне орієнтоване. Так, у дітей на початку етапу 
середнього дитинства можна констатувати наявність не тільки очікування і 
спрямованості на майбутні особистісні перетворення (наприклад, стати школярем), 
але і усвідомлення себе (яким школярем я буду). Це дозволяє включити в образ 
власного Я дитини різні якості особистості, необхідні для успішного виконання 
шкільних навчальних і організаційних обов’язків. 

Важливу роль у становленні усвідомлення себе і світу є формування у 
молодшого школяра картини світу, світогляду. Світогляд вибудовується на основі 
різних джерел – фольклору (казки, ігри, лічилки), за допомогою дорослих, літератури, 
ЗМІ, шкільного навчання. Власний досвід школяра, як вважає Ю.А Аксьонова, менш 
значущий, він швидше за все покладається на думку дорослих [2]. 

Формування усвідомлення себе і світу починається в дитинстві, коли 
з’являється недиференційоване усвідомлення світу. На основі ставлення до світу 
дитина класифікує і маніпулює з об’єктами. За М.Л. Раусте фон Вріхт, усвідомлення 
світу дитини формується на основі взаємодії з навколишнім середовищем, і істотну 
роль тут відіграє зворотний зв’язок, який отримує дитина від світу. У міру розвитку 
мислення й мови усвідомлення світу диференціюється, і стає більш об’єктивним. 
Формуються поняття і очікування щодо світу. Відбувається відділення «Я» і 
зовнішнього світу. Усвідомлення себе стає частиною ставлення до світу [18]. 

Образи світу і до себе, як перші ступені в пізнанні дійсності, є основою для 
подальшого формування світогляду і самосвідомості дитини, яке відбувається в 
наступні етапи отногенеза. С.Л. Рубінштейн, Б.Г. Ананьєв розглядають образ світу як 
побудову власного життєвого шляху особистості, як розвиток її «Я». Розвиток образу 
світу формується через ставлення до себе, через рефлексію власного життя [20]. 
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Образ світу будується в контексті становлення усвідомлення себе особистістю. 
М. Воловікова, А. Трофимов відзначають, що в слові «образ» корінь «аз», тобто «я». 
«Образ Я», отже, це набуття «Я», повернення до себе [8]. 

Тож молодший шкільний вік є періодом народження нового етапу 
усвідомлення себе і світу. Виходячи з розглянутих психолого-педагогічних концепцій 
з цього питання можна виділити такі рівні усвідомлення молодшим школярем себе і 
світу: 

1. Початковий (самопочуття, самовідчуття, емоційне ставлення до себе і світу з 
опорою на думку дорослих і співвідношення з однолітками, егоцентризм). 

2. Рефлексивний (усвідомлення окремих своїх якостей на основі порівняння з 
іншими). 

3. Креативний (розуміння себе і здатність до перетворення себе і світу на 
основі рефлексії, децентрації). 

Також можна виділити наступні компоненти усвідомлення себе і світу. 
Відносно усвідомлення себе можна виділити три компоненти: 
1. Самопізнання. 
2. Емоційно-ціннісне самоставлення: самоповага, самооцінка, самоприймання. 
3. Саморегуляція, саморозвиток, самовиховання, самоідентифікація і 

відокремлення. 
Щодо усвідомлення світу дотримуємось схожої структури: 
1. Пізнання світу щодо свого «Я». 
2. Ціннісне ставлення до світу. 
3. Перетворення світу, творчість, самореалізація у світі. 
Отже, під усвідомленням себе і світу розуміємо цілісний компонент 

особистості, що включає когнітивну і емоційну сторону, розвивається в процесі 
формування самосвідомості, самоставлення і світогляду особистості, і проміжними 
результатами якого є формування образів себе і світу. Можна виділити основну ланку 
ставлення до себе і світу. Такою ланкою є «Я» особистості. Усвідомлення себе і світу 
молодшим школярем відбувається в процесі самосвідомості людини. Базою ставлення 
до себе і світу є образи «Я» і світу. Формування усвідомлення себе і світу в 
молодшому шкільному віці пов’язане із впливом соціуму, дорослих, школи. Також на 
нього впливають багато об’єктивних чинників, наприклад, фізичні характеристики, 
тіло дитини, і сприйняття його дорослими і однолітками. Багато авторів сходяться на 
тому, що в цьому віці ставлення до себе і світу залежать від успіху або невдач в 
діяльності, в навчанні. Усвідомлення себе і світу у молодшого школяра рухливе і 
тісно пов’язане із теперішнім часом дитини. 

Молодший школяр сприймає себе як індивідуальність, щоразу більше 
розуміючи, чим він відрізняється від інших, прагнучи самоствердитися, 
самовиразитися. Самовираження в молодшому шкільному віці – основа побудови 
позитивного і гармонійного образу «Я» і образу світу. Найбільш ефективними для 
усвідомлення себе і світу молодших школярів є методи творчого самовираження. На 
сьогодні творче самовираження і саморозвиток є актуальною проблемою сучасності й 
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основним напрямком у розвитку особистості дитини. Поняття «самовираження» тісно 
пов’язане з поняттями «Я» і «самосвідомість». Здатність «Я» дитини пізнавати світ 
носить творчий характер. 

У молодшому шкільному віці розвивається емоційно-ціннісна сфера 
особистості, дитина сензитивна до творчості. Художньо-творча діяльність для 
дитини – ефективний спосіб розвитку у неї позитивної самооцінки, світосприйняття, 
емоційно-ціннісного ставлення до себе і навколишнього світу. Самовираження в 
творчості молодший школяр «привласнює» усвідомлення ним в процесі діяльності 
уявлення про світ, про інших людей і про себе. Тому в молодшому шкільному віці 
стає важливим залучення педагогом і батьками дитини в художньо-творчу діяльність 
у всіх сферах життя школяра. В умовах шкільного виховання формуються основні 
базові поняття молодшого школяра про навколишній світ, інших людей, про себе. У 
сучасній початковій школі, незважаючи на існуючі предмети художньо-естетичного 
циклу, гуманістичні психологи (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт) вважали, що 
основа художньої творчості – потреба в самоактуалізації, самореалізації власного 
«Я». Для розвитку психологічно здорового усвідомлення себе і світу необхідно 
самовираження. Основа розвитку образу «Я» – з’єднання різних видів творчої 
діяльності, що є природним для дитини. У процесі творчого самовираження 
проявляється суть людини. У процесі творчого самовираження дитина знаходить 
свою «нішу», свою роль в житті, власне «Я». А. Маслоу писав про зв’язок 
самовираження і «Я»: «Самовираження практично неможливе для невротика, у якого 
немає почуття власного Я, який постійно відчуває себе актором, вимушеним 
вибирати роль з якогось нав’язаного йому репертуару ролей» [13]. 

Діти не просто переносять на папір щось з навколишнього світу, а живуть у 
цьому світі, входять у нього, як творці краси, насолоджуються цією красою », – писав 
В.А. Сухомлинський [22, с. 79].  

Школяр, котрий самореалізується в творчості, творить світ сам. Так, 
Н.А. Бердяєв розумів творчість як трансцендентний процес, процес виходу 
особистості за межі свого «Я», і вважав, що творчий акт зближує людину з 
божественним початком, виходячи з постулату твірності всього буття. Основна ідея, 
яка пронизує роздуми Миколи Бердяєва про творчість, полягає в тому, що творчість 
людини є продовженням і завершенням світотворення, розпочатого Богом [3]. 

Самовираження – основний механізм усвідомлення себе і світу, особливо в 
дитячому віці. А.А. Потебня вважав, що людина прагне до самовираження, 
самовдосконалення, і тому займається творчістю. Також А.А. Потебня визнавав за 
художньою творчістю функцію пізнання світу і себе у ньому [16]. Художня творчість 
допомагає людям розуміти один одного, життя, ідеали моральності. Одним із 
важливих психолого-педагогічних умов успішного самовизначення дитини у творчій 
діяльності на уроках мистецтва є оволодіння ним «культурою втілення 
образів» (Л.С. Виготський). Л.С. Виготський вказав, що одним з найважливіших 
відкриттів письменника є закон «культивування дитячої творчості». Суть цього 
закону полягає, на його думку, в тому, як вважає К.А. Абульханова-Славська, що 
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самовираження – саме той спосіб, яким особистість проявляє, регулює власну 
активність у процесі об’єктивації. Особистість може об’єктивувати себе в якій-небудь 
справі, вчинкові, стосунках. Однак характер подальшої активності залежить від того, 
наскільки повно, адекватно, своєчасно, індивідуально і т.п. особистості вдалося 
об’єктивувати власне «Я», тобто від способу самовираження [1]. 

Отже, самовираження молодшого школяра – це «запуск механізму» 
самопізнання, що активізує рефлексивні процеси. Дитяча творчість – спосіб пізнання 
світу і себе в ньому. 

Ю.А. Грибов вважає, що творче самовираження це «здатність людини до 
побудови власного образу світу, власного світовідчуття (у слові, зображенні, музиці, 
дії тощо і самого себе в цьому світі» і виділяє основні умови для творчого 
самовираження школярів [9, с. 52]: 

• окрема людина не творча, самовизначається, активна і вільна особистість, чия 
здатність до розвитку і неповторна індивідуальність є вихідною цінністю; 

• активний діалог, багатовимірний, такий що розвивається через рівноправний 
міжособистісний обмін діяльностями, світобаченнями і світовідчуття; 

• надзвичайно важливої ролі предметно-чуттєвої основи мислення, 
сенсомоторного досвіду, творчої уяви, здібностей, цілісного й інтуїтивного розуміння 
навколишнього; 

• виховання і навчання творчістю. 
Л.П. Печко, розглядаючи культурно-естетичну свідомість і самосвідомість 

особистості, вважає, що для її розвитку необхідні наступні умови, де 
дотримуються [19]: 

• умови формування здатності рефлексії, створення уявлень про себе; 
• умови розвитку свідомості особистості, вибір і усвідомлення своїх ідеалів, 

почуттів, захоплень; 
• розвиток творчого «Я» через спілкування з мистецтвом як перша ступінь 

творчості; 
• створення педагогами культурно-естетичного середовища. 
Необхідно створити такі умови самовираження, коли дитина НЕ буде 

репродуктивно виконувати якесь завдання, але ставити за мету розвиток її 
рефлексивного ставлення до творчості, саме формування усвідомлення себе і світу. 

Ця необхідність породжує будову структури виховання особистості молодшого 
школяра засобами художньо-творчої діяльності. 

Для цього необхідно розуміти, які основні грані самого себе і світу при цьому 
будуть усвідомлюватися молодшим школярем. Відомі вчені-педагоги (Р.М. Рогова, 
Г.Н. Філонов) розглядають проблему формування усвідомлення себе і світу засобами 
мистецтва в контексті розвитку самосвідомості особистості школярів, і виділяють такі 
значимі компоненти цього усвідомлення [19]: 

• якісно змінюється розвиток учня з урахуванням віку, запасу наукових знань, 
життєвого досвіду, статева, соціальна ідентифікація, співвіднесення з іншими 
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людьми, усвідомлення свого інтелекту, моральності, естетичного почуття, емоційно-
вольових процесів і мотивів особистої поведінки; 

• усвідомлене, ціннісне, гуманне ставлення до природного і соціального 
середовища, суспільно значимих цілей, до оточуючих людей, до себе, прояв свого 
«Я» в спілкуванні з людьми, в активній діяльності; 

• власні почуття, настрій, інтерес, потреби, самооцінка, домагання, подолання 
суперечливих уявлень, вироблення стійких переконань; 

• цілі й мотиви особистої поведінки, діяльності (інтелектуально-пізнавальної, 
художньо-естетичної, спортивної, трудової та ін.), самовизначення. 

Ми виділяємо наступні компоненти, які усвідомлює молодший школяр: 
1. Природний (ставлення до навколишньої природи, а також до свого 

особистого природи-тіла, зовнішнього вигляду, здоров’ю, самопочуттю). 
2. Предметний (уявлення про предметний світ в цілому і про той, який 

«належить» особистості – захоплення, речі, імена). 
3. Особистісний (відношення до індивідуальних особливостей щодо себе та 

інших людей: розумове, вольове, емоційне, саморозвитку та діяльності). 
4. Соціальний (відношення до суспільства, шкільного колективу, вчителя, сім’ї 

тощо; до себе як учня, члена сім’ї, товариша, до майбутнього професійного «Я», 
співвідношення «Я» з «Ми», гендерне «Я»). 

5. Ціннісний (відношення до існуючих моральних і етичних цінностей, понять, 
норм, прав і обов’язків і своїй особистій системі цінностей). 

6. Культурний (відношення до себе як суб’єкта культурного простору, до світу 
в цілому, політичне, громадянське, етнічне та конфесійне «Я»). 

Так кожен із компонентів розвивається в процесі самовираження молодшого 
школяра засобами мистецтва. Слід виділити основні форми художньої діяльності і 
механізми їх впливу на розвиток усвідомлення себе і світу. 

Художньо-творча діяльність молодших школярів синкретична, і для молодшого 
школяра є нормальним поєднувати різні види діяльності. За Б.П. Юсовим, в 1 класі 
самовираження носить процесуально-діяльний характер і проявляється в танці, 
театральних постановках, лицедійстві, грі з масками. В усвідомленні свого «Я» і світу 
в динаміці з 2-го і 3-го класу домінуючим стає образотворче мистецтво, образотворча 
діяльність. З третього класу актуальними для самовираження є зображальність в 
літературі, інтонаційність в музиці [24]. Основними формами є використання всіх 
видів мистецтв, доступних молодшому школяреві: образотворча діяльність; ліплення 
(пластилін і глина); декоративно-прикладні мистецтва, колажі та аплікації, міні-
інсталяції; танцювальна та хореографічна діяльність; робота з ляльками і ігрові 
елементи художньої творчості; віршування, казки і оповідання, словотворчість, 
каламбур; дитячий театр і психодрама з дітьми; інтегративний підхід (синтез 
мистецтв). 

Під час дослідження було виявлено, що усвідомлення себе і світу залежить від 
змісту художньої діяльності, в яку дитина втягується. Проведена дослідно-
експериментальна робота доводить, що основними факторами формування ставлення 
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до себе і світу молодших школярів є такі змістові моменти і чинники. Кожна з форм 
мистецтва має особливий зміст, по-своєму забезпечує розкриття образу «Я» і світу 
для дитини. Так, театральні елементи сприяють усвідомленню себе і світу за 
допомогою розширення рольового репертуару, внутрішній досвід проживання 
життєвих ситуацій, формування емпатії. У образотворчій діяльності у малюнку 
дитиною віддзеркалюється ставлення до власної особистості і до навколишнього 
світу, усвідомлюється зміст образу «Я»-світу пластичними засобами, а шляхом зміни 
малюнка і розвитку координації руху при засвоєнні методу образотворчої діяльності 
формується регулятивний бік усвідомлення себе і світу, розуміння і прийняття себе і 
світу. У літературній творчості за допомогою підбору жанру, що цікавить кожного 
учня, в процесі самовираження, написання сюжету і вибору героїв, формується 
поступове усвідомлення себе і світу. 

Проте, не зважаючи на різницю способів впливу на усвідомлення себе і світу 
кожного з видів мистецтв, можна виділити загальні умови та положення. У кожній з 
форм мистецтва створюється художній образ, в якому закладено усвідомлення себе і 
світу (через вибудовування образу себе і образу світу). Усвідомлення «Я» і світу 
відбувається за допомогою дотику молодшого школяра до художнього образу, а в 
творчості дитини – за допомогою наступних механізмів: 

1. Ідентифікація (з героєм, з художнім образом, з учасниками творчого 
процесу, а через процес творчості – з цілим світом). 

2. Відокремлення (усвідомлення своїх відмінностей від інших на основі 
неповторності своєї творчості, вибору художніх засобів, розототожнення з героєм на 
визначеному етапі творчості). 

3. Самосприйняття (сприйняття свого «Я» за допомогою вибору кольору, 
форми творчості). 

4. Рефлексивні механізми (осмислення своєї творчості). 
5. Децентрації (вихід за межі «Я» шляхом відсторонення від своєї творчості). 
Висновки. Отже, можна зробити наступні висновки. З метою усвідомлення себе 

і світу молодшими школярами в художньо-творчій діяльності повинні бути 
присутніми наступні елементи: 

1. Необхідне поєднання педагогічних, соціальних, культурологічних, 
психологічних технологій художньої творчості. Художньо-творча діяльність дозволяє 
формувати цілісний образ «Я» і образ світу, сприяє усвідомленню власного 
духовного, соціального, психологічного, фізичного аспектів. Також необхідно 
спиратися на деякі значущі в цьому аспекті функції мистецтва: 

виховна функція мистецтва розвиває рефлексивне ставлення до себе і світу, 
сприяє формуванню орієнтацій щодо себе та світу, формує самосвідомість і світогляд; 

естетична функція охоплює всі три аспекти формування усвідомлення «Я» і 
світу: але найбільш сильно розвивається естетичне ставлення до себе і світу, його 
емоційні аспекти, ціннісні орієнтації; 

пізнавальна функція мистецтва впливає на когнітивний бік усвідомлення себе 
і світу, на формування знань про себе і світ, як пізнання світу і себе в ньому через 
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його художній образ; 
соціальна (комунікативна) функція дозволяє шляхом створення діалогу (в 

широкому сенсі) сформувати орієнтацію молодшого школяра в світі. 
2. Важливим є спрямованість художньо-творчої діяльності школяра на 

самопізнання особистості дитини, розвиток її особистісної та інтелектуальної 
рефлексії, розвиток її індивідуальності. З метою формування рефлексії необхідно 
затримувати увагу школяра на процесі творчості, підключати обговорення творчості, 
пов’язане з вербальною активністю дитини.  

3. Ігрова, «чарівна» атмосфера художньої творчості як спосіб забезпечення 
метафоричності самовираження. Одним з важливих методів є гра. Молодші школярі 
ще не можуть повністю контролювати свої дії. Тому головним завданням занять стає 
сприяння розвитку рефлексії учнів у процесі гри, допомога в усвідомленні ними своїх 
емоційних станів. 

4. Істотною умовою є участь у процесі формування ставлення до себе і світу 
молодших школярів всіх суб’єктів освітнього середовища, застосування їх у творчому 
процесі. Основна роль тут належить педагогу. 

5. Рівноцінний розвиток як пізнавального аспекту у відношенні до себе і світу, 
так і емоційного, і поведінкового. 

Отже, для того, щоб дитині усвідомити себе, необхідно також усвідомлювати 
навколишній світ. Це особливо важливо молодшим школярам, для яких усвідомлення 
себе і світу розвивається в контексті розвитку соціального «Я» і пізнання 
навколишнього світу в умовах початкової школи. Основним способом усвідомлення 
себе і світу є творче самовираження, яке відбувається при залученні молодших 
школярів у сферу мистецтва. У процесі самовираження, під дією механізмів 
(ідентифікації, відокремлення і ін.) відбувається поступовий розвиток образу «Я» і 
образу світу кожного школяра. Тож, умови розвитку усвідомлення молодшими 
школярами себе і світу слід розуміти як систему, де основною ланкою є педагогічна 
організація художньо-творчої діяльності. 
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ЗВИЧАЄВІ НОРМИ ЕТИКЕТУ, ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОЇ 
ТРАДИЦІЙНО-ПОБУТОВОЇ КУЛЬТУРИ 

 
RELATED NATURE OF THE ETHICS AS A LITERATURE PART OF 

UKRAINIAN TRADITIONAL-DOMESTIC CULTURE 
 

Анотація. В статті розглядається особливість формування звичаєвих норм 
етикету в контексті української традиційної культури. Де етнічна культура українців, 
котра у ХІХ – на початку ХХ ст. постала як цілісна, динамічна, саморегулююча 
система, що відіграла вирішальну роль у збережені етносу. В умовах бездержавного 
існування, коли політика домінуючих імперій була спрямована на денаціоналізацію 
українців, гальмуючи зростання національної свідомості, саме етнічна культура стала 
важливим національно-інтеграційним чинником, що стимулювала процеси 
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національної самоідентифікації.  
Ключові слова: етикет, традиційна культура, етикетна поведінка, традиційна 

культура, менталітет, звичаєві норми етикету. 
 
Abstract. The article deals with the peculiarity of the formation of customary 

etiquette standards in the context of Ukrainian traditional culture. Where is the ethnic 
culture of Ukrainians, who in the XIX – early XX century emerged as a holistic, dynamic, 
self-regulating system that played a decisive role in the surviving ethnic group. In 
conditions of stateless existence, when the policy of dominant empires was aimed at 
denationalizing Ukrainians, inhibiting the growth of national consciousness, it was ethnic 
culture that became an important national-integration factor that stimulated the processes of 
national self-identification. 

Keywords: etiquette, traditional culture, etiquette behavior, traditional culture, 
mentality, and customary etiquette standards. 

 
Постановка проблеми. У статті представлено українську традиційну культуру в 

формуванні звичаєвих норм етикету, що відбивають національний характер, тобто 
ментальність українців. 

Саме звичаєві норми етикету відбивають національний характер, ментальність 
українців, характерними рисами яких є домінування гуманістичної складової, якими 
являються моральність, доброзичливість, толерантність, естетизм, індивідуалізм. 

Формулювання цілей статті. Мета роботи – проаналізувати та розкрити 
українську традиційну культуру у формуванні звичаєвих норм етикету, який 
ґрунтувався на внутрішніх механізмах самоорганізації та на домінантах української 
ментальності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Етнічна культура українців, котра у 
ХІХ – на початку ХХ ст. постала як цілісна, динамічна, саморегулююча система, 
відіграла вирішальну роль у збережені етносу. В умовах бездержавного існування, 
коли політика домінуючих імперій була спрямована на денаціоналізацію українців, 
гальмуючи зростання національної свідомості, саме етнічна культура стала важливим 
національно-інтеграційним чинником, що стимулював процеси національної 
самоідентифікації. Як відзначає Г. Скрипник, її вплив суттєво посилювався 
прихованими самоорганізаційними факторами, котрі «виконували національно-
інтеграційні функції» [10, с. 241]. Ці приховані психологічні фактори осмислювались 
в означений історичний період як феномен народної душі, тобто, тієї глибинно-
психологічної самобутності етносу, що згодом стала називатися поняттям 
«ментальність» [10, с. 241]. 

Складність і неоднозначність поняття «ментальність» відзначає і 
О. Стражний – автор праці «Український металіст. Ілюзії. Міфи. Реальність». 
«Ментальність – поняття, яке важко збагнути. Воно майже не піддається 
раціональному тлумаченню, – стверджує дослідник… Це щось таке, що відчувається, 
але не усвідомлюється. Однак включає в себе й загальноприйняті правила та звичаї, й 
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традиції, й мову, й світогляд» [12, с. 4]. Це певна сукупність цінностей, звичок, не 
завжди усвідомлена система координат, психологічних алгоритмів, які формують 
погляд людини або групи осіб на навколишню дійсність і, відповідно, визначають її 
поведінку» [12, с. 4]. За визначенням Л. Матвєєвої «ментальність» це світовідчуття, 
світосприйняття; склад розуму, спосіб мислення особистості або суспільної групи; 
глибинний психологічний рівень індивідуальної або колективної свідомості…, а 
також це сукупність психологічних та поведінкових установок індивіда чи соціальної 
групи» [2, с. 494]. Ментальність етносу формується й еволіціонує в ході історичного 
розвитку під впливом природного середовища, соціальних інституцій і традицій, 
інтегруючи ціннісні форми свідомості, як от: релігія, мораль, філософія, зі світом 
несвідомих психічних станів. Таким чином, ментальність визначає цілісний спосіб 
життя людини й народу [6, с. 49]. 

Формування «більш-менш єдиного типу української ментальності», котра, 
маючи традиційну основу, вбирала все розмаїття регіональних відмінностей і часових 
нашарувань, відбулося із середини ХVІІ ст. Саме в цей час загальнонаціональна 
свідомість поступово витісняє регіональну, що засвідчує поширення в означений 
період етноніма «українці» й етнополітоніма «Україна» [7, с. 1161]. 

Традиційна основа української ментальності виявлялася у хліборобській 
сутності, котра визначила відповідний – землеробський тип національного характеру. 
Ключовим поняттям традиційної основи етнокультури було поняття «земля» й «культ 
землі»; етнічної ментальності – магічне мислення, а національного характеру – 
обережність, розважливість, ґрунтовність [1, с. 34-36]. А також на прадавню 
традиційну основу етнічної культури згодом нашарувався потужний пласт козацької 
культури, сформувавши відмінний від хліборобського тип ментальності та своєрідний 
тип національного характеру. Традиційний тип землеробської ментальності 
ґрунтувався на ідеї осілості, прив’язаності до землі й рідної оселі, його головною 
цінністю був хліб, головним началом жінка, мати, в постаті котрої уособлювалась 
міфологічна сутність Матері-Землі, Праматері роду. Відмінним від землеробського 
був тип козацької ментальності: в його основі лежала ідея не осілості, а дороги, 
цінності чоловічого начала [4, с. 27-30]. 

Двовимірність ментальності українців як пізнання землеробської та козацької 
ментальності визначила засадні принципи організації українського суспільства як 
такі, що базувалися на внутрішніх механізмах самоорганізації. «Саме тому в ньому 
набули довершеного розвитку системи родинної спорідненості, свояцтва, кумівства, 
побратимства, посестринства, громади, цехових організацій тощо. Така спрямованість 
ситеми з відповідною комунікацією етнічних стереотипів характеризує українське 
суспільство як стабільне, здатне протистояти зовнішнім змінам» [7, с. 1163]. 

Події кінця ХVІІІ ст., зокрема, знищення Запорізької Січі, ліквідація решток 
автономного устрою України та козацтва як провідної суспільної верстви, поширення 
на території «під російської» України загальноросійських законів негативно 
позначилося на збалансованій двовимірності етнічної ментальності. Обмеження 
національних і соціальних прав, закріпачення селянства, відсутність будь-яких 
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легальних механізмів захисту людської та національної гідності, системні 
антиукраїнські заходи асиміляторського та уніфікованого характеру, всі ці негативні 
політико-історичні й соціально-правові трансформації українського соціуму кінця 
ХVІІ-ХІХ ст. спричинили «переакцентування етнопсихологічних, світоглядних та 
морально-етичних якостей загалу українства: міліарні настанови і хоробрість, носіями 
яких була козацька верства, народжена переважно з селянського середовища, 
поступились усталенню пасивізму в суспільному житті, примиренню з національним 
гнітом та соціальною неволею» [5, с. 250]. Українська ментальність цього часу постає 
переважно як інтроверсійна. 

Характеризуючи поняття «інтроверсія» психолог Я. Ярема, зокрема, відзначає, 
що це – «…повернення суб’єкта до себе, на світ внутрішніх переживань. 
Суб’єктивний світ отримує перевагу над світом об’єктів… Увага зупиняється 
переважно на фактах і проблемах внутрішнього характеру… Думка має нахил 
підтягати об’єктивні фактори до вимог ідеї або й на них не зважати. Об’єктивне 
суб’єктивізується. Інтенсивніше внутрішнє життя розвивається коштом активності 
назовні» [13, с. 41]. Інтроверсійність ментальності виявляється в домінуванні 
гуманістичної складової, – моральності, доброзичливості, толерантності, естетизму, 
філософського ставлення до життя [7, с. 251]. 

Домінантами української ментальності є найтісніший зв’язок із природою, 
котра усвідомлюється життєдайне материнське начало; перевага емоційного й 
естетичного над раціонально-логічним, кордо центризм («філософія серця»), 
індивідуалізм, естетизм; пріоритетність жіночого начала, що зумовило м’якість, 
ліризм. Всі ці риси, знайшли своє адекватне відображення у сфері спілкування, 
надали неповторного колориту побутовому етикету українців. 

Для культури спілкування українців загалом не характерне протиставлення 
«свого» й «чужого», якщо «чуже», звичайно, не виявляється в формах агресивної 
поведінки. У стосунках з представниками інших народів і віросповідань українці, як 
правило, виявляють толерантність, навіть схильність до запозичень, що не раз 
відзначалося етнографічній літературі. Так, К. Мельник у «Путевых очерках 
Подолия», які друкувалися в 1884-1885 роках у «Киевской старине», пише, що на 
Придніпров’ї в побуті, вбранні й навіть зовнішності подолян і молдаван було багато 
спільного. Добросусідським стосункам різноетнічних громад значною мірою сприяло 
взаємне знання мов «багато жителів лівого берега Дністра добре розмовляє 
молдавською, а молдавани – українською» [3, с. 4-5]. У тих населених пунктах 
України, де проживали українці і поляки, представники українських і польських 
молодіжних громад «при обходах ніколи не обмежувались відвіданням дворів своїх 
одновірців» [6, с. 367]. Коментуючи цей вияв добросусідства, О. Курочкін відзначав, 
що віротерпимість, добросусідське ставлення до представників іншої національності 
чи релігії взагалі були характерними рисами українців і подолян, зокрема. «Про це 
свідчать і результати опитування інформаторів старшого покоління, які завжди 
підкреслюють той момент, що національні і конфесійні відмінності в народному 
середовищі не служили бар’єром для спілкування, зокрема, молодь, не ділячись на 
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«своїх» і «чужих» разом справляла як католицькі, так і православні свята» [11, с. 367].  
Мистецтво добросусідського спілкування українців із представниками різних 

етнічних і конфесійних груп основувалось на знанні й толерантному, тактовному 
ставленні до норм і форм їхньої етикетної поведінки. 

Культуру спілкування, специфіку етикетних норм і правил українства другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. значною мірою визначав принцип корпоративності, 
тоюто приналежності людини до певного класу, стану, верстви громади. 
«Представники різних соціальних груп – дворяни, купці, духовенство, чиновники, 
ремісники, робітники, селяни та інші – мали свої характерні особлвості життя, свої 
традиції, звичаї, свята й розваги, свій власний кодекс поведінки» [11, с. 298]. 

Основну масу населення України в означений період складало селянство, яке 
продовжувало бути основним носієм культурної пам’яті народу. Надзвичайно 
важливу роль у житті селян відігравала громада, котра й на початку ХХ ст. зберігала 
деякі дані, від доби раннього середньовіччя, норми й форми громадського життя. 
Громада впливала на всі сторони селянського життя, впродовж віків формуючи і 
зберігаючи в колективній пам’яті норми комунікативної поведінки. «Традиційні 
форми регуляції й саморегуляції життєдіяльності сільської громади відображались у 
виробленні нею системи етикету – стеретипізованих правил поведінки й нормах 
взаємовідносин людей» [8, с. 304]. Ця система формувалася поступово, відбиваючи 
особливості національних традицій та соціально-психологічні риси сільського 
способу життя, регіональні та й місцеві особливості етикетної культури. 

Громада мала статевовікову стуктуру, котра підтримала стабільність її 
патріархальних засад. Відбиттям внутрішнього устрою ієрархічності громади було 
розташування парафіян у храмі під час служби Божої: у храмі «майже кожний 
приблизно знав своє місце» [8, с. 304]. Зокрема, в селах Покуття біля входу (в 
«бабнику») зазвичай рядами стояли старі жінки, перед ними, дедалі ближче до 
вівтаря – господині середнього віку, молодиці, дівчата, перед дівчатами – парубки, 
молоді одружені господарі, чоловіки середнього і старшого віку, а найближче до 
вівтаря – старі діди, що свідчило про повагу до старійшин» [8, с. 304-305]. 

Характерною рисою етикету є ситуативність, тому в інших комунікативних 
ситуаціях, наприклад під час весільних церемоній, на перше місце висувалися не старі 
діди й господарі, взагалі не чоловіки, а жінки, передовсім матері молодої і молодого, 
потім – одружені молодиці – коровайниці, котрі виконували головні ролі в ряді 
важливих епізодів весільної драми. 

Статевовікова диференціація регламентувала взаємовідносини в селянському 
середовищі, встановлюючи правила субординації та визначаючи місце кожного в 
розподілі праці, регулюючи норми поведінки у повсякденному житті під час 
святкового дозвілля. 

Попри те, що державна й церковна влада (як православна, так і католицька) 
прагнули обмежити час святкового дозвілля сільського населення, забороняючи 
свята, які не вписувалися в церковний календар і мали міфологічне коріння, народна 
святкова система продовжувала діяти і в ХІХ – на початку ХХ ст. Так, на середину 
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ХІХ ст. загальний обсяг річного святкового часу сягав 140-150 днів [9, с. 383]. В 
подальші десятиліття кількість святкових днів зменшувалась, але все ж залишалась 
досить значною. 

Під час свят актуалізувалися базові цінності традиційної культури. У святкові 
дні краще всього можна було розгледіти «фізіономію» «руського» населення на 
Поділлі – зранку в церкві, після церковних урочистостей – у корчмі, на вечірніх 
забавах, на недільних музиках [9, с. 383]. «Тут у відкритій формі спостерігалися 
стереотипи індивідуальної і групової поведінки в громадських місцях, специфічні 
ознаки статевовікової поваги чи зневаги, пошани до старших, уваги до дітей 
тощо» [9, с. 383]. 

Свято вносило значні корективи в формі буденного спілкування, відносини між 
людьми відзначалися підкресленою люб’язністю, ґречністю, виявлялася більша увага 
й повага до гостей, сусідів, родичів – у формах вербальних привітань і побажань, 
невербальних знаках уваги (подарунках), святковому вбранні. Саме під час свят 
розкривалося в усій повноті і красі народне мистецтво спілкування, дістаючи 
довершеного вигляду. Буденний і святковий етикет відрізняються, як буденний і 
святковий одяг. Важливою функцією свята є функція об’єднання людей на основі 
спільних цінностей. При цьому етикет є інструмент консолідації на традиційній 
основі, забезпечуючи кожному учаснику місце, визначене його статевовіковим і 
соціальним статусом, а також певну роль у сценарії святкування.  

Права жінки у громадському житті українського села були регламентовані 
рядом заборон, характерних для патріархального суспільства, зокрема, жінка не могла 
посідати виборні посади (окрім шанованих удів, які після смерті чоловіків ставали на 
чолі родини й успішно вели господарство). Однак гендерна асиметрія порушувалась 
під час святкового дозвілля, котре жінки й чоловіки, як правило проводили разом. 

Засадничі принципи організації українського суспільства як такі, що базувалися 
на внутрішніх механізмах самоорганізації, спосіб життя і домінанти української 
ментальності – найтісніший зв’язок із благодатною природою, індивідуалізм, корди 
центризм, пріоритетність жіночого начала, м’якість, ліризм, естетизм – знайшли 
адекватне відбиття у сфері спілкування, надавши неповторного колориту і 
специфічних рис етикетові українців. 

Культуру спілкування, специфіку етикетних норм і правил українства другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. значною мірою визначав принцип корпоративності – 
приналежності людини до певного класу, стану, верстви, громади. Надзвичайно 
важливу роль в житті селянства, – основного носія культурної пам’яті народу 
відігравала громада, котра зберігала давні норми й форми громадського співжиття. 
Станово-вікова диференціація регламентувала взаємовідносини в селянському 
середовищі, визначаючи правила субординації, визначаючи місце кожного в розподілі 
праці та регулюючи норми поведінки в повсякденному житті й під час святкового 
дозвілля. 

Свято вносило значні корективи в форми буденного спілкування. Відносини 
між людьми відзначалися підкресленою люб’язністю, ґречністю, виявлялася більша 
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увага й повага до гостей, сусідів, родичів, друзів – у формах вербальних привітань і 
побажань, невербальних знаках уваги (подарунках, святковому вбранні). Саме під час 
свят розкривалося в усій повноті і красі народне мистецтво спілкування. Важливою 
функцією свята є функція об’єднання людей на основі спільних цінностей. При цьому 
етикет служить інструментом консолідації, забезпечуючи кожному учаснику місце, 
визначене його статевовіковим і соціальним статусом, а також певну роль у сценарії 
святкування. Права жінки у громадському житті українського села були 
регламентовані рядом заборон, характерних для патріархального суспільства. Однак 
гендерна асиметрія порушувалася під час святкового дозвілля, котре чоловіки і жінки, 
як правило проводили разом. 
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УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 
THE ACCOUNTING OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF STUDENTS IN THE ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL 
COMMUNICATION 

 
Аннотация. В статье идет речь о роли процесса общения, как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной педагогической деятельности. Рассмотрено 
раскрытие функций общения в различных педагогических ситуациях, связанных с 
деятельностью педагога и как транслятора знаний, и как исследователя, познающего 
другого человека, и как организатора коллективной деятельности. При реализации всех 
перечисленных граней деятельности педагога важен учет индивидуальных 
психологических особенностей учащихся, тем более в подростковом возрасте, когда 
складываться и активно проявляться акцентуации характера. В статье сравниваются 
различные классификации акцентуаций и рассмотрены результаты эксперимента по 
их выявлению у десятиклассников, приведены рекомендации по организации занятий 
в исследуемых группах и предпочтительному типу заданий для всех видов 
акцентуаций по А.Е. Личко. 

Ключевые слова: общение, педагогическое общение, педагогические 
ситуации, акцентуации характера, дифференцированное обучение.  

 
Abstract. The article is about the role of communication process both in everyday 

life and in professional pedagogical activity. The article deals with the disclosure of 
communication functions in various pedagogical situations related to the teacher’s activities 
as a source of knowledge, as a researcher of students and as an organizer of collective 
activity. The importance of taking into account the individual psychological characteristics 
of the pupils, especially adolescents noted. The article compares the different classifications 
of accentuations and considers the results of the experiment to identify them in the tenth 
graders, the authors provides recommendations on the organization of classes in the study 
groups and the preferred type of tasks for all types of accentuations described by 
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A.E. Lichko. 
Keywords: сommunication, pedagogical communication, pedagogical situations, 

accentuation of character, differentiated training. 
 
Постановка проблемы. Любая деятельность человека не может осуществляться 

без реализации коммуникаций, однако в деятельности педагога она из 
второстепенного, опосредованного фактора перерастает в функциональную 
категорию, становясь главным инструментом педагогического воздействия. Поэтому 
грамотно организованное педагогическое общение позволяет реализовать на практике 
не только образовательную и воспитательную функции обучения, но и решить 
фактически все педагогические задачи. 

Даже в повседневной жизни, при взаимодействии людей огромное значение 
имеет знание их индивидуальных психологических особенностей, которыми один 
человек отличается от других, от так называемой усредненной нормы. Если это 
отличие становится значительным, то начинают говорить о психических отклонениях. 
Однако не существует резкого перехода от нормы к патологии, их границы размыты и 
существуют акцентуацию характера, которые А.Е. Личко определяет, как «крайние 
варианты нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, 
вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении 
определенного рода психогенных воздействий, при хорошей и даже повышенной 
устойчивости к другим» [5]. 

В зависимости от степени выраженности реакций человека выделяют явную и 
скрытую формы акцентуации, когда неадекватные реакции возникают только при 
определенного рода психических травмах, в некоторых трудных ситуациях, а именно 
лишь тогда, когда они адресуются к «месту наименьшего сопротивления», к «слабому 
звену» данного типа характера. Любые другие трудности и потрясения, не 
задевающие этой ахиллесовой пяты, не приводят к нарушениям и переносятся стойко. 
При каждом типе акцентуации имеются свойственные ему, отличные от других 
типов, «слабые места» [5].  

Обычно акцентуации возникают в подростковом возрасте и постепенно 
сглаживаются в процессе взросления. Именно в этот непростой возрастной период 
особо важно тщательно выбирать методы и средства педагогического воздействия на 
обучающегося. Поэтому учитель должен знать о наличии акцентуаций у своих 
воспитанников, помнить, какие «слабые места» свойственны каждому типу 
акцентуации, и учитывать их при выстраивании системы педагогического общения. 

Анализ последних исследований и публикаций. Впервые наиболее полная 
классификация акцентуаций характера не только душевнобольных, но и вполне 
здоровых людей была проведена немецким неврологом Карлом Леонгардом, который 
выделил всего 12 типов [4]. С целью выявления этих типов акцентуаций характера 
Х. Шмишеком был разработан специальный тест, переведенный на многие языки 
мира и носящий его имя [2]. В нашей стране данной проблематикой занимались 
Петр Борисович Ганнушкин и Андрей Евгеньевич Личко. Классификации А.Е. Личко 
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и К. Леонгарда являются на данный момент наиболее подробными и популярными. В 
таблице 1 приведено сопоставление этих классификаций, параллельно с типами 
акцентуаций, выявляемых тестом Х. Шмишека. 

В своей педагогической деятельности авторам постоянно приходится общаться 
с подростками-старшеклассниками. Поэтому в целях построения адекватной системы 
педагогического общения был проведен эксперимент среди десятиклассников одной 
из средних школ [8]. В этой школе на основе заявлений о приеме в 10 класс, 
формируются несколько профилирующих и один общеобразовательный классы. В 
качестве экспериментальных были определены гуманитарный и 
общеобразовательный классы.  

Таблица 1 
Сопоставление этих классификаций акцентуаций характера 

К. Леонгард А.Е. Личко Х. Шмишек 
––– гипертимный гипертимный 
––– циклоидный циклотимный 

лабильный лабильный циклоид эмотивный 
демонстративный истероидный демонстративный 

сверхпунктуальный психастенический застревающий 
ригидно-аффективный, 

неуправляемый эпилептоидный возбудимый 

интравертный шизоидный педантичный 
боязливый сенситивный тревожный 

неконцентрированный, 
неврастеничный астеноневротический дистимичный 

экстравертный конформный ––– 
слабовольный неустойчивый ––– 

––– ––– экзальтированный 
 
Данный выбор был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, именно в 

этих классах была сравнительно низкая успеваемость. Во-вторых, они являют собой 
некоторую противоположность: в гуманитарном классе значительно больше девочек, 
чем мальчиков (из 28 человек всего 4 мальчика), а в общеобразовательном – наоборот 
большинство составляют мальчики (из 25 человека 15 мальчиков). 

В силу преобладания более активных и подвижных в этом возрасте мальчиков 
или потому, что в общеобразовательный класс попали те, кто не прошел отбор ни в 
один из профилирующих, но проблема дисциплины здесь стояла очень остро. 
Педагоги жаловались на недисциплинированность, полное нежелание учиться 
практически всего класса, на постоянные конфликты с обучающимися. Причем, 
различные учителя, словно повторяя друг друга, жаловались на одних и тех же 
обучающихся. Такое единогласие педагогов различных предметов вызвало интерес, и 
стало причиной проведения эксперимента в общеобразовательном классе. Учащихся 
этого класса были протестированы на предмет выявления акцентуаций характера, 
чтобы потом по результатам теста Х. Шмишека помочь педагогам найти новые 
методы и формы общения с акцентуированными подростками, подсказать наилучший 
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подход и выстроить индивидуальную систему коммуникации. 
В качестве второй экспериментальной группы были выбраны учащиеся 

гуманитарного класса, или класса девочек, как его называли в школе. В этом классе 
проблема поддержания дисциплины не стояла так остро, как в общеобразовательном, 
но нередко учителя-предметники (даже педагог, преподающий литературу) отмечали 
вялость, пассивность, равнодушие большинства девочек и, как следствие, 
невнимательность и рассеянность на уроках. Объясняли такое поведение почти 
полным отсутствием юношей в классе, однако перечисленные особенности характера 
могли предполагать и наличие соответствующей акцентуации. Данное обстоятельство 
и определило выбор второго класса для проведения эксперимента. 

Изложение основного материала исследования. Учащиеся гуманитарного и 
общеобразовательного классов прошли тест Х. Шмишека, результаты которого 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты тестирования 

Выявленный тип акцентуации 
Количество человек 

гуманитар-
ный класс 

общеобразова-
тельный класс 

всего 

нет акцентуации 7 6 13 
тенденция к гипертимному типу 1 3 4 
тенденция к застревающему типу 2 ––– 2 

тенденция к лабильному типу 2 1 4 
гипертимный тип 1 3 4 

экзальтированный тип 2 3 5 
гипертимно-экзальтированный тип ––– 4 4 

застревающий тип 2 ––– 2 
демонстративный тип 1 ––– 1 

лабильный тип 2 ––– 2 
ИТОГО 20 20 40 

 
Как свидетельствует информация, приведенная в таблице 2, почти половина 

исследуемых подростков общеобразовательного класса (11 из 25) имеют ярко либо 
выраженную гипертимную акцентуацию, либо тенденцию к ней. Кроме того, семеро 
опрошенных из этого класса обладают еще экзальтированным типом акцентуации. 
Никаких других типов акцентуаций не выявлено. Не удивительно, что при таком 
количестве гипертимов в одном классе, большинство педагогов жалуется на 
неугомонность и непоседливость отдельных учащихся и на хроническую 
недисциплинированность всего коллектива. Даже один ярко выраженный гипертим, 
особенно лидер, может создать проблему поддержания дисциплины в классе. А если 
их семеро, и каждый из них борется за лидерство хотя бы в своей микрогруппе 
(одного общепризнанного лидера в классе нет)?  

Обсуждение результатов. По результатам эксперимента и личного опыта 
работы в общеобразовательном классе педагогическому коллективу школы были 
предложены следующие рекомендации. Занятие будет проходить наиболее 
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оптимально, если в ходе контроля полученных знаний и умений обучающихся хотя 
бы часть гипертимно акцентуированных подростков будет работать над 
индивидуальным заданием. Также для этого контингента хорошо проходит работа в 
малых группах [12], особенно если координатором деятельности в каждой 
микрогруппе назначить гипертимного подростка, или организация мини-проектов [3]. 

В отличие от общеобразовательного, в гуманитарном классе кроме 
гипертимного и экзальтированного типов акцентуаций (которые не столь ярко 
представлены), выявлены еще по два человека, имеющих лабильную или 
застревающую акцентуации, и по три, обладающих тенденцией к этим акцентуациям. 
Таким образом, 10 из 28 опрошенных этого класса легко уязвимы. И, слыша 
постоянные упреки в свой адрес со стороны педагогов, они еще больше 
расстраиваются, у них опускаются руки, и пропадает желание вообще что-либо 
делать. Поэтому для таких обучающихся необходимо организовать повторение 
основных моментов ранее пройденного материала, причем желательно в форме 
деловой или ролевой игры.  

В приведенной ниже таблице 3 собраны все рассмотренные типы акцентуаций 
личности, характерные положительные и отрицательные черты, присущие им и 
конфликтные ситуации, сформулированные А.Е. Личко и К. Леонгардом [5; 4], а 
также наши рекомендации по выбору основных форм работы и видов заданий, 
предпочтительных для каждого типа. 

Таблица 3 
Типы акцентуаций личности 

Ти
п 

ак
це

нт
уа

ци
и Простота установления 

контактов при общении 

Черты, 
привлекательные 
для партнеров по 

общению 

Черты, 
отталкивающие и 
способствующие 

конфликтам 

Учет акцентуации на 
уроке, 

предпочтительные 
типы задач 

1 2 3 4 5 

Ги
пр

ет
им

ны
й 

Чрезвычайная контактность, 
словоохотливость, 

невольное отклонение от 
первоначальной темы 
разговора, стремление 

руководить, недостаточная 
серьезность к обязанностям, 

склонность огорчаться по 
поводу замечаний 

окружающих 

Энергичность, 
жажда 

деятельности, 
инициативность, 
любопытство, все 

новое «схватывают 
на лету», оптимизм 

Легкомыслие, 
неусидчивость, 
склонность к 
аморальным 
поступкам, 

раздражительность 
в кругу близких, 

недостаточно 
серьезное 

отношение к своим 
обязанностям 

Творческие задания, 
не требующие 

кропотливого труда, 
интересные 
(сюжетные) 

формулировки задач, 
которые могут 

заинтриговывать [7], 
чаще вызывать к 

доске, особенно по 
новой теме 

Ц
ик

ло
ид

ны
й 

Контактность циклически 
меняется (высокая в период 
повышенного настроения и 

низкая в период 
подавленности); в веселом 

обществе резко оживляется, 
в серьезном – молчаливы и 

замкнуты 

Цикличность настроения по несколько 
недель. В дни подъема – гипертимы, в 

дни спада – пессимизм, падение 
работоспособности, быстрая 

утомляемость, сонливость, повышенная 
чувствительность к нареканиям, боязнь 

всего нового и неизвестного 

Только типичные 
задачи, без 

нововведений, не 
требующие 

кропотливого труда, в 
период подъема чаще 
вызывать к доске, в 

период спада 
желательно не ругать 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 

Л
аб

ил
ьн

ы
й 

Человек настроения, крайне 
впечатлителен к замечаниям 

окружающих. Высокая 
контактность, влюбчивость, 

дружелюбие, готовность 
поделиться радостью, 

привязанность к друзьям и 
близким 

Альтруизм, чувство 
сострадания, 

бескорыстность, 
артистическая 
одаренность, 

яркость и 
искренность 

чувств. Хорошо 
развита интуиция 

Порой возбужден 
без основания, 

чрезмерная 
впечатлительность, 

патетичность, 
паникерство, 

подверженность 
неоправданной 

боязни и отчаянию 

Чаще хвалить, при 
хорошем настроении 

можно вызвать к 
доске, чтобы решать 

типичные задачи, 
даже по новой теме. 

При плохом 
настроении лучше не 

ругать 

А
ст

ен
о-

не
вр

от
ич

ес
ки

й 

Низкая контактность, 
замкнутость, 

немногословность, 
пессимистичность; 

домоседы, тяготятся 
шумными компаниями и 

новой обстановкой 

Серьезность, 
высокая 

нравственность, 
добросовестность, 
справедливость, 

аккуратность 

Пассивность, 
замедленность 

мышления, 
неповоротливость 

«отрыв от 
коллектива» 

Самостоятельные и 
индивидуальные 
задания по уже 
пройденному 

материалу, в том 
числе требующие 

кропотливого труда 
(например, [8]), 
аккуратности. 

Желательно к доске не 
вызывать и с места не 

спрашивать 

С
ен

си
ти

вн
ы

й 

Низкая контактность, 
вследствие робости, 

неуверенности в себе, часто 
краснеют от смущения, 

пониженный фон 
настроения, в друге ищут 

опору и защитника 

Дружелюбие 
самокритичность, 

исполнитель-ность, 
сострадание, 

привязанность к 
близким, 

послушание, 
разборчивость в 
выборе друзей 

Пассивность 
тревожность, 

боязнь насмешек, 
робость, 

застенчивость, 
неумение постоять 
за себя, излишняя 

мнительность 

Лучше всего 
выполняют 

самостоятельные или 
индивидуальные 

задания любого плана: 
по новой теме или на 

уже пройденный 
материал, творческие, 

нестандартные и 
типовые [9] 

П
си

ха
ст

ен
ич

ес
ки

й 

Обычная контактность, 
выраженная занудливость в 

виде «переживания» 
подробностей, чрезмерная 
аккуратность и педантизм 

Добросовест-ность, 
серьезность, 

надежность в делах 
и в чувствах, 
аккуратность, 

ровное штилевое 
настроение 

Формализм, 
занудливость 
склонность к 
демагогии, 
стремление 
переложить 

принятие важного 
решения на других, 
нерешитель-ность 

Задания, решаемые по 
заданному алгоритму, 

даже требующие 
терпения и 

аккуратности 
(например, [10]), не 

назначать 
ответственным за 

какое-либо общее дело 

Ш
из

ои
дн

ы
й 

Очень низкая контактность, 
общение по необходимости, 

бедность мимики, 
отпугивают собеседников 
сложными философскими 

раздумьями, оторванностью 
от реальности, любят 

одиночество, эмоциональная 
холодность 

Сдержанность, 
степенность, 

обдуманность 
поступков, наличие 

твердых 
убеждений, 

принципиаль-
ность, 

аккуратность, 
ответственность, 

добросовест-ность, 
независимость 

суждений 

Упорное 
отстаивание своих 

нереальных 
взглядов, 

доходящее до 
упрямства, 

занудливость, на 
все имеют свою 

точку зрения, 
которая часто резко 

отличается от 
мнения 

большинства 

Индивидуальные 
задания, требующие 

тщательной, терпения, 
вызывать к доске, 

чтобы 
продемонстрировать 

свое, отличное от 
других решение, не 

допускать с ним 
споров на уроке, или 

предложить спорящим 
сторонам задержаться 

на перемене 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 

Э
пи

ле
пт

ои
дн

ы
й 

Низкая контактность, 
молчаливость, 

замедленность в беседе, 
угрюмость, но возможны 

льстивость и услужливость, 
склонность к хамству и 

нецензурной брани, 
неуживчивость в 

коллективе, конфликтность 

Вне приступов 
гнева – 

добросовест-ность, 
аккуратность, 

любовь к детям, 
животным, 

целеустремлен-
ность 

Раздражитель-
ность, 

вспыльчивость, 
неадекватные 

вспышки гнева и 
ярости с 

рукоприкладством, 
жестокость, слабый 

контроль над 
влечениями 
(аморальное 
поведение, 

алкоголизация, 
асоциальные 

поступки) 

Не допускать в их 
адрес никаких 

публичных шуток, 
намеков и тем более 
нравоучений, лучше 

всего проводить 
индивидуальные 

беседы. 
Лучше решает 

самостоятельные и 
индивидуальные 

задания различного 
плана, в том числе и 

трудоемкие 

И
ст

ер
ои

дн
ы

й 

Легкость установления 
контактов, стремление к 

лидерству, жажда внимания и 
похвалы, высокая 

приспособляемость к людям, 
поверхностность чувств, 

склонность к интригам при 
внешней мягкости, 

раздражают окружающих 
самоуверенностью и 

высокими притязаниями 

Обходитель-ность, 
упорство, 

целенаправлен-
ность, актерское 

дарование, 
способность увлечь 

других, 
неординарность 

Эгоизм, 
необузданность 

поступков, 
лживость, 

хвастливость, 
отлынивание от 

работы, склонность 
«заболевать» в 

самые 
ответственные и 
трудные периоды 

Привлекать к 
театрализованным 

представлениям, не на 
правах организатора, 

хвалить, но не 
«перехваливать», 

вызывать к доске для 
решения типичных 

заданий, устный опрос 
с места 

Н
еу

ст
ой

чи
вы

й 

Легкость установления 
контактов, постоянное 

тяготение к компании, но не 
в качестве лидера 

Постоянное стремление к праздности и 
безделью, нежелание учиться, неумение 

трудиться, слабоволие, трусость; «все 
дурное будто липнет к ним», азартны, 
склонны к асоциальным поступкам, 

злоупотреблению алкоголем, 
наркотиками, не переносят одиночество 

Постоянный, 
систематический 

контроль его 
деятельности 

К
он

фо
рм

ны
й 

Высокая контактность 
(масса друзей и знакомых), 

словоохотливость до 
болтливости, жадное 
впитывание любой 

случайной информации, 
консервативны 

Исполнительность, 
готовность 
выслушать 

«исповедь» другого 

«Человек, без царя 
в голове», 

подверженность 
чужому влиянию, 
необдуманность 

поступков, 
легковерие, страсть 

к развлечениям 

Посадить на первую-
вторую парту среди 
хорошо успевающих 

учащихся и 
осуществлять 

постоянный контроль 
его работы 

 
Таким образом, перед педагогом стоит задача своевременно выявить 

акцентуацию характера подростка, уметь вчувствоваться в его эмоциональное 
состояние, знать писанные и неписанные правила поведения в различных ситуациях 
при взаимодействии с данным типом акцентуации.  

В профессиональной деятельности педагога систематически появляются 
нестандартные педагогические ситуации, в ходе решения которых реализуется 
следующая последовательность действий: 

• анализ ситуации; 
• перебор возможных вариантов ее решения, который осуществляется весьма 
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оперативно, что является спецификой педагогического общения; 
• выбор оптимального приема или метода; 
• организация воздействия.  
И хотя первые два шага решения педагогической ситуации порой не 

осознаются, они все равно присутствуют. Осознанно или неосознанно педагог обязан 
выстроить способ общения, адекватный найденному методу воздействия. Именно 
через этот способ и реализуется само педагогическое воздействие. Таким образом, 
после выбора метода воздействия педагог должен организовать непосредственное 
воздействие через коммуникацию со своими воспитанниками. 

Так как стадиями педагогического процесса являются: замысел, воплощение 
замысла, анализ и оценка, то аналогично выделяются соответствующие им этапы 
педагогической коммуникации:  

• моделирование предстоящего общения с учебной группой или классом при 
подготовке к занятию (прогностический этап); 

• организация непосредственного общения (начальный период общения); 
• управление общением в процессе его моделирования; 
• анализ реализованной системы общения и ее моделирование на будущее [1]. 
Выводы. Резюмируя все вышесказанное, отметим, что только с учетом 

индивидуальных психологических особенностей обучающихся возможно создать 
общую структуру процесса профессионально-педагогического общения, для 
реализации которой требуется создание педагогических ситуаций, которые бы 
стимулировали самообразование и самовоспитание личности. В этих ситуациях: 

• преодолеваются социально-психологические факторы, сдерживающие 
развитие личности в процессе общения (скованность, стеснительность, неуверенность 
и другие); 

• создаются возможности для выявления и учета индивидуально-
типологических особенностей учащихся; 

• осуществляется социально-психологическая коррекция в развитии и 
становлении важнейших личностных качеств (речь, мыслительная деятельность и 
другие). 

Таким образом, в работе грамотного педагога общение является и способом 
реализации образовательного процесса, и социально-психологическим инструментом 
решения воспитательных задач, и средством организации взаимодействий между 
учителем и его воспитанником, обеспечивающим оптимальное развитие процессов 
обучения и воспитания. Поэтому в своей работе педагог должен реализовать все 
перечисленные функции общения, выступая и как транслятор новых знаний, и как 
психолог, стремящийся познать другого человека (или группу людей), и как 
организатор групповой работы и взаимоотношений внутри коллектива. 
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ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE CLASSROOM ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
 

THE USE OF GOOGLE CLASSROOM TO ORGANIZE LEARNING IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS 

 
Анотація. У статті представлений аналіз Google Classroom з точки зору 

можливостей його використання в системі освіти, технології, програмне забезпечення 
та сучасні технологічні досягнення, які використовуються в процесі навчання.  

Ключові слова: Google Classroom, інформаційно-комунікаційні технології, 
компетенції, дистанційна освіта, інтегроване навчання.  

 
Abstract. The article presents an analysis of Google Classroom in terms of its use in 

the education system, technology, software, and modern technological advances used in the 
learning process. 

Keywords: Google Classroom, information and communication technologies, 
competencies, distance education, integrated learning. 

 
Постановка проблеми. В даний час організація навчально-виховного процесу 

неможлива без використання сучасних технологій навчання. Найбільш актуальним 
завданням навчання і виховання можна назвати розвиток у студентів 
компетентностей, які розкриваються через формування умінь і якостей людини 
XXI століття: особистої відповідальності, терпимості до інших точок зору, 
комунікативні вміння, здатність до саморозвитку, розвиток мислення, вміння 
знаходити, аналізувати, управляти, інтегрувати, оцінювати і створювати інформацію в 
різних формах і різними способами, здатність працювати в команді, вміння ставити і 
вирішувати проблеми. Для вирішення означеної задачі доцільно застосовувати в 
навчальному процесі ІКТ, інтегруючи їх з іншими сучасними освітніми технологіями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У педагогічній та науковій літературі 
все частіше описується проблема використання ІКТ у навчальному процесі. Питання 
впровадження в освітній процес хмарних технологій розглядали у своїх працях 
Г.Ю. Маклаков, Ю.Г. Лотюк, Н.В. Морзе, Т.А. Вакалюк, Н.В. Кузьмінська, 
В.П. Олексюк, С.О. Семеріков, С.Г. Литвинова, В.П. Сергієнко, З.С. Сейдаметова, 
І.С. Войтович, Н.В. Сороко, В.Ю. Биков.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є організація навчального процесу 
в закладах освіти за допомогою можливостей використання хмарних технологій на 
прикладі Google Classroom. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Останні кілька років розвиток 
інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) істотно вплинув на розвиток 
дистанційного навчання (ДН). 

Повсякденне використання ІКТ як викладачами, так і студентами дозволяє 
поступово впроваджувати систему дистанційної підтримки освітнього процесу (ДПО) 
в навчальну систему. 

Дистанційна підтримка освітнього процесу охоплює наступні напрямки: 
• надання навчального матеріалу студентам, вимушеним з поважної причини 

пропускати навчальні заняття в установі освіти; 
• підтримка профільного і передпрофільне навчання;  
• підготовка до ЗНО; 
• індивідуальна робота з обдарованими учнями.  
Впровадження елементів дистанційного навчання (ДН) в навчальний процес 

створює необхідність використання нових методичних розробок. Вчителю дуже 
важливо, щоб інструментарій для організації дистанційної підтримки освітнього 
процесу був простий і доступний, щоб навчання роботі з платформою дистанційного 
навчання не вимагала великих зусиль і тимчасових витрат, а доступність до завдань у 
учнів була повсюдною. В даний час необхідно враховувати можливість доступу всіх 
учасників освітнього процесу до системи управління навчальним процесом через 
мобільні пристрої. 

Зазвичай організація ДО в установі освіти є складною системою організації 
інженерно-технологічної підтримки, організації навчання педагогічних працівників. 
Вибір дуже часто зупиняється на системі управління навчанням (LMS) Moodle, для 
установки якої потрібно спеціальні знання, свій домен (або оплата домену) і 
технічний персонал для підтримки. Доступні і інші платформи для організації 
дистанційної підтримки освіти. 

Популярним для організації дистанційних форм освіти використовується 
cервис Google Classroom [1]. Застосування LMS Google Classroom можливо лише за 
умови, що інформаційний простір навчального закладу побудовано на основі пакету 
Google Apps для Освіти (GAfE). Пакет Google Apps для Освіти надається 
безкоштовно для всіх освітніх установ, тому це не є перешкодою для використання 
LMS Google Classroom. 

Google Classroom інтегрований з іншими сервісами: «диск», календар, gmail і 
ін. Учитель має можливість організовувати навчальні класи. Для кожного класу 
створюється свій навчальний код, який учні можуть використовувати для приєднання, 
або вчитель може додати учнів в клас вручну. Усередині класу створюються теми, і 
до кожної теми можна приєднати документи з матеріалами для уроку, завданнями, 
тестами, відео з YouTube і посиланнями на сторонні джерела. Документи з 
завданнями можуть розсилатися трьома способами: індивідуальна копія документа 
кожному учню класу, документ для загального редагування і документ тільки для 
перегляду. Після виконання завдання учень натискає кнопку «здати» і документ 
переходить в статус «тільки для перегляду». Учитель перевіряє завдання, виставляє 
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оцінки, використовуючи зручну для нього шкалу, може залишити коментар. Після 
перевірки вчитель може повернути завдання на доопрацювання і тоді документ знову 
переходить в режим редагування. Кожне нове завдання можна обмежити по терміну 
або залишити безстроковим. Після закінчення терміну завдання для учнів стає 
доступно тільки для перегляду. Кожна дія вчителя супроводжується автоматичною 
розсилкою оповіщення на пошту учнів класу. У сервісі реалізована можливість 
підключення декількох вчителів до одного класу, а також копіювання завдань з інших 
класів. Classroom дозволяє вчителям не тільки давати завдання, але і розсилати 
оголошення або створювати тематичні обговорення. Можна не турбуватися про те, 
що учень забув свою роботу вдома або не читається «флешка» – всі документи 
зберігаються в структурованому вигляді в каталогах на Google Диску. 

Переваги використання LMS Google Class: 
• простота, доступність організації елементів дистанційного навчання при 

наявності в навчальному закладі GAfE; 
• безкоштовне використання платформи LMS, яке не потребує технічної 

підтримки; 
• доступність платформи LMS для мобільних пристроїв, в результаті домашнє 

завдання у учнів завжди з собою; 
• звичний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; 
• доступність всіх матеріалів навчання в хмарному сховищі Google; 
• можливість організації як індивідуальної, так і спільної роботи над 

документами; 
• різноманітність використовуваних форм надання матеріалів: документи, 

таблиці, презентації, опитування і тести, відео, посилання на сторонні ресурси; 
• можливість швидкого поширення матеріалів курсу, оповіщення, обговорення; 
• можливість копіювання завдань для інших класів; 
• курирування курсу декількома вчителями; 
• зворотний зв’язок з учнями через форуми або по електронній пошті [2]. 
Висновки. Систематизована організація та урізноманітнення стандартного 

навчального процесу здійснюється за допомогою використання Google 
Classroom (Google Клас), який допомагає заощадити матеріальні затрати та час, 
налагодити навчальний процес співпраці викладач-студент на основі хмарних 
технологій. 

Подальші дослідження цього питання повинні охоплювати перспективи 
розвитку цього напрямку з точки зору його використання різними дисциплінами 
навчальних закладів. 
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ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ 

КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ 
 

DESIGN TECHNOLOGIES AS A FORMS OF PERSONAL PROPERTY 
COMPETENCES OF STUDENTS 

 
Анотація. У статті досліджено переваги (організаторська майстерність, 

захопленість, терпіння педагога, наявність власних навичок науково-дослідної роботи 
студентів) та недоліки (нерівномірність навантаження, підвищення емоційного 
навантаження на викладача та студентів, елементи несподіваного у змісті заняття) 
проектних технологій. Доведено, що метод проектів із застосуванням сучасних 
технологій є ефективним у вивченні гуманітарних дисциплін, сприяє розвитку 
всебічно розвиненої та творчої особистості. 

Ключові слова: метод проектів, інноваційні технології, пошуковий проект, 
ігровий проект, дослідницький проект, практико-орієнтований проект, 
конструкційний проект.  

 
Abstract. In the article advantages (organizational skills, enthusiasm, patience of the 

teacher, presence of own skills of research work of students) and advantages (uneven 
loading, increase of emotional load on the teacher and students, elements of unexpected in 
the content of lessons) of project technologies are explored. It is proved that the method of 
projects with the use of modern technologies is effective in the study of humanitarian 
disciplines, promotes the development of a fully developed and creative person. 

Keywords: project method, innovative technologies, search project, game project, 
research project, practical project, construction project. 

 
Постановка проблеми. Сучасна технологія навчання та виховання потребує 

нової педагогіки. Сьогодення вимагає від освіти та педагогів підготовки молодого 
покоління, здатного самостійно розв’язувати життєво важливі питання, бути 
соціально активними, осмислювати події, вміти критично мислити, самостійно 
здобувати необхідні знання і застосовувати їх на практиці, використовувати для 
розв’язання реальних проблем. Викладачу в цьому процесі відводиться роль 
консультанта, координатора дій. Проте це не завжди вдається. Та кожний справжній 
педагог має на меті знайти ті дієві шляхи розв’язання цієї непростої проблеми, що 
сприятимуть підвищенню мотивації до навчання, вироблятимуть уміння вчитися. 
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Мало пояснити, розповісти, продемонструвати. Справжнього результату можна 
досягти лише за допомогою інноваційного навчання, яке дозволяє моделювати та 
імітувати поведінку студентів у суспільстві. З-поміж них високою ефективністю 
відзначається проектна технологія, її застосування в навчанні спрямоване на 
вироблення в студентів досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в 
умовах творчості, на формування нових пізнавальних цінностей вихованців і 
збагачення їхньої пізнавальної ціннісної орієнтації. Тому навчання значною мірою 
ініціюють студенти, а це сприяє поглибленню їхнього інтересу до пізнавальної та 
творчої діяльності, формуванню відповідних знань, умінь, навичок і дослідницької 
позиції у сприйнятті та осмисленні світу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У джерел дослідження методу 
проектів були Дж. Дьюї, Д. Каттерік, В. Кілпатрик, В. Монда, А. Папандреу, 
Д. Снезден та ін.. Пізніше цей метод активно впроваджували та обґрунтовували 
доцільність його застосування у педагогічній діяльності радянські та російські вчені 
В. Гузєєв, Д. Левітес, Є. Полат, Г. Селевко та українські К. Баханов, С. Ізбаш, 
А. Касперський, Т. Кручиніна, О. Олексюк, О. Пєхота, О. Пометун, С. Сисоєва, 
М. Чобітько, В. Швед та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення доцільності й 
ефективності застосування методу проектів у педагогічній діяльності викладачів 
гуманітарних напрямків навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проектна технологія – це освітня 
технологія, в основі якої лежить розвиток пізнавальних навичок студентів, 
унікальності та самобутності кожного вихованця, його творчого мислення, 
пізнавальної самостійності, наполегливості, творчості, спрямованості на кінцевий 
результат, уміння самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в 
інформаційному просторі. 

Сьогодні під «проектом» розуміється організований викладачем і самостійно 
виконуваний студентом комплекс дій. Результати такої діяльності повинні бути 
матеріальними, тобто відповідно оформленими – альбом, альманах, стінгазета, схема, 
таблиця, «візитна картка», фотопроект, комп’ютерна презентація. 

Суть проектної технології у тому, щоб стимулювати інтерес студента до певних 
проблем, які передбачають володіння певною сумою знань, та через проектну 
діяльність, спрямованої на розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати 
практичне застосування одержаних знань. 

Метою навчального проектування є створення педагогом під час освітнього 
процесу таких умов, за яких результатом буде індивідуальний досвід проектної 
діяльності студентів. 

Результати виконання проектів мають бути відчутними: якщо це теоретична 
проблема, то необхідне конкретне її рішення, якщо практична – конкретний 
результат, готовий до впровадження. Формами продуктів проектної діяльності на 
заняттях гуманітарного напрямку (філологічних, суспільних дисциплін) можуть бути: 
виставка, газета, журнал, гра, мультимедійний продукт, оформлення кабінету, 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25B0
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інтерв’ю, пакет рекомендацій, лист до…, свято, публікація, довідник, порівняльний 
аналіз, стаття, сценарій, навчальна допомога, творча робота тощо. 

Слід врахувати, що проекти можуть бути різними. Виділяють такі типи 
проектів: дослідницькі, літературно-творчі, інформаційні, практично-орієнтовні. За 
кількістю учасників проекти поділяються на індивідуальні (виконує самостійно один 
студент); парні (виконуються парами студентів); групові (виконуються групами 
студентів). За тривалістю проведення проекти можуть бути короткотерміновими 
(розроблені заняття); середньої тривалості (від тижня до місяця); довготермінові (від 
місяця до кількох місяців). 

З нашого досвіду, зручними в роботі та найбільш продуктивними є такі 
проекти: 

• дослідницькі (за допомогою яких студенти отримують необхідні їм знання для 
розв’язання проблем); 

• практико-орієнтовані (формують у студентів практичні навички та уміння). 
Наприклад, на занятті української мови під час вивчення теми «Проведення 
діагностичної роботи власного мовлення студента» впродовж заняття студенти 
працювали над створенням проекту довідника під назвою «Поглиблення й 
вдосконалення власних знань з мови й мовлення» (груповий проект). Кожна група 
студентів повинна була опрацювати теоретичний матеріал до свого питання, зробити 
зорову опору (схему, таблицю, відеоролик), підібрати вправи на використання 
кожного правила теми, розробити тестові завдання для діагностування знань з цієї 
теми; 

• творчі (виховують внутрішнє самоствердження людини, творця художнього 
слова). Наприклад, короткотерміновий проект «Іван Кочерга. Драматична поема 
«Ярослав Мудрий». Координатором проекту виступає викладач, у залежності від 
здібностей студентів він може визначити репродуктивне, конструктивне чи творче 
завдання. Всі студенти розподілені на 6 груп: біографи, дослідники, літературознавці, 
літературні критики, фоторепортери, історики. На чолі груп – лідери. Вони 
самостійно компонують команду, склад якої узгоджується з координатором 
(викладачем). Кожна група має певний напрям роботи, завдання для досягнення 
загальної мети. 

Завдання: біографам – підготувати цікаві відомості про автора (дитячі роки, 
роки навчання), назвати найвідоміші твори Івана Кочерги; дослідникам – дослідити 
історичну основу поеми «Ярослав Мудрий»; літературознавцям – дати визначення 
поняттям «поема», навести приклади, користуючись додатковою літературою, 
вказати жанр твору, аргументувати відповідь; історикам – підготувати повідомлення 
про Україну княжої доби (розповідь про Ярослава Мудрого); літературним 
критикам – дати характеристику образу Ярослава Мудрого, співвіднести давно 
минулі події, описані в поемі, із сучасністю; фоторепортерам – підготувати 
малюнки (фото), ілюстрації до етапів роботи щодо захисту проекту (портрет Івана 
Кочерги , портрет Ярослава Мудрого, Русь-Україна за часів княжої доби); 

• ігрові, інформаційні, конструкційні види проектів виступають допоміжними 
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ланками у процесі роботи з основними, можуть використовуватися як методи. 
Наприклад, довготривалий індивідуальний проект під час вивчення на заняттях 
української літератури теми «Іван Франко». На першому занятті з цієї теми студентам 
було запропоновано на вибір теми проектів, які вони повинні будуть представити та 
захистити на останньому занятті. Пропоновані теми: створення альманаху «Іван 
Франко –великий письменник», створення кросворду «Життя і творчість Каменяра», 
створення словничка епітетів за творами Франка. 

Реалізація методу проектів на практиці веде до зміни ролі викладача: він уже 
перестає бути джерелом знань для студентів і перетворюється на організатора 
пізнавальної діяльності студентів. 

У виконанні проектів виділяють три взаємопов’язані етапи: 
1. Організаційно-підготовчий (передпроектний). 
2. Пошуковий (власне проект). 
3. Підсумковий (постпроектний, заключний). 
Викладачеві дуже важливо володіти методикою виконання проекту. 

Послідовність виконання проекту складається з таких етапів роботи: 
1. Підготовка до проектування. Визначення теми, мети та завдань проекту. 
2. Планування (визначення джерел інформації, вибір способів її збирання, 

методу аналізу, вибір засобів презентації результатів, розподіл завдань між членами 
проекту, планування завдань). 

3. Дослідження (збирання інформації, вирішення проміжних завдань, 
спостереження за об’єктами, проведення експериментів, анкетування, робота з 
літературою).  

4. Результати (аналіз інформації, формулювання висновків). 
5. Оформлення звіту, підготовка до презентації (узагальнення та класифікація 

зібраних матеріалів, виготовлення ілюстративного матеріалу, підготовка 
презентаційних інформативних матеріалів, складання сценарію презентації). 

6. Презентація (усний звіт, звіт з демонстрацією матеріалів, письмовий звіт 
тощо).  

7. Оцінка проектної діяльності та її результатів (колективне обговорення, 
самооцінка, взаємооцінка за встановленими критеріями). 

8. Післяпроектні дії (корекція, використання проектних результатів). 
Позитивним у проектній діяльності є набуття студентами таких умінь: 
• планувати свою роботу; 
• використовувати багато джерел інформації; 
• самостійно відбирати й накопичувати матеріал; 
• аналізувати, зіставляти факти; 
• аргументувати факти; 
• приймати рішення; 
• встановлювати соціальні контакти; 
• презентувати створене перед аудиторією; 
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• оцінювати себе й одне одного. 
Залучення студентів до проектної діяльності сприяє розвитку творчості, 

ініціативи, самостійності, організаторських здібностей, стимулює процес 
самовдосконалення. Різноманітність мотивів, прагнень, які спонукають до активної 
участі в проектній діяльності, дає можливість самоствердитися, усвідомити себе як 
особистість. 

Впровадження проектних технологій навчання покращує успішність студентів, 
підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу, сприяє кращому формуванню 
умінь застосовувати знання на практиці, розвиває пізнавальну й творчу активність 
студентів, формує моральні цінності. 

Робота над проектом у групах дає можливість студентам відчути предмет, 
набути нові знання, а викладачеві – збільшити ефективність заняття. 

Позитивне у використанні методу проектів: індивідуальний досвід вихованця, 
врахування її інтересів та труднощів, з якими вона стикається, знання про власні 
особисті сили, творча праця та ініціатива. Негативне – знання не даються в їх 
системному викладі, відбувається зниження теоретичного рівня знань. Необхідно 
враховувати ще й такі недоліки проектної методики, як нерівномірність навантаження 
на різних етапах діяльності та підвищення емоційного навантаження на викладача й 
студентів. 

Однак плюсів у методу проектів набагато більше. Проектне навчання вимагає 
від педагога організаторської майстерності, захопленості, терпіння, наявності власних 
навичок науково-дослідної роботи. Результат виправдовує зусилля, а дослідницькі 
навички, набуті в процесі роботи, допоможуть студентам реалізувати свій особистий 
творчий потенціал. 

Висновки. Отже, проектне навчання має як переваги, так і недоліки. У сучасній 
практиці вивчення гуманітарних дисциплін метод проектів є ефективним і виступає 
не як самостійна система, а як її елемент, сприяє розвитку студентів, як життєздатної 
та життєтворчої особистості. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль университета в формировании 

профессиональной и деловой карьеры будущих специалистов. В работе 
анализируются ожидания студентов в отношении успешности построения карьеры. 
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Abstract. The article discusses the role of the university in shaping the professional 

and business career of future professionals. The work analyzes the students' expectations 
regarding the success of building a career. 

Keywords: professional career, business career, students. 
 
Постановка проблемы. В современных условиях оценка эффективности 

системы высшего профессионального образования может быть осуществлена не 
только с точки зрения качества подготовки специалистов и их востребованности на 
рынке труда, но и в аспекте соответствия карьерных ориентаций студентов 
социально-экономическим реалиям. Поэтому проблематика построения карьерных 
траекторий будущих специалистов актуализирует целый комплекс взаимосвязанных 
проблем, представляющих интерес для социологического исследования. В данном 
случае это следующие вопросы: выявление и характеристика направлений 
трансформации моделей карьерного роста в современном обществе, характерных для 
различных сообществ и институциональных групп; определение роли университета в 
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конструировании модели личностного и профессионального саморазвития 
студенческой молодежи; выявление взаимосвязи профессиональных занятий с 
социальным признанием и успехом; определение специфики формирования системы 
карьерных диспозиций и установок, направляющих активность личности на 
сознательное построение карьеры студентов и т.д. 

Таким образом, карьера выступает в качестве маркера социальной и 
профессиональной успешности индивида, самореализации личности в 
профессиональной сфере и бизнесе, формирования осознанной и активной 
профессиональной позиции.  

Анализ последних исследований и публикаций. В социально-гуманитарном 
знании в наиболее общем виде карьера рассматривается как совокупность 
результатов профессионального и/или должностного развития индивида, которые 
обусловлены множеством факторов разнородного характера. Поэтому феномен 
карьеры является объектом исследования различных наук, в рамках 
методологических и методических установок которых по-разному трактуется 
продвижение индивида по ступеням производственной, административной или 
социальной иерархии и оцениваются темпы карьерного роста, механизмы 
профессиональной селекции, роль субъективных и объективных факторов 
успешности деловой и профессиональной карьеры [8]. 

С точки зрения психологии, объективированной в соответствующих теориях и 
концепциях, карьера представляет собой жизненный путь человека в профессии, 
бизнесе или искусстве. Она выступает как последовательность событий 
индивидуальной жизнедеятельности, характеризующую общую направленность 
субъекта на личностное и профессиональное саморазвитие, социальное признание и 
должностное продвижение в течение всего периода трудовой деятельности 
(Д. Сьюпер, К. Макдэниелс, Д. Холл, Э. Шейн, К.А. Абульханова-Славская, 
Е.А. Климов, А.К. Маркова, Н.С. Пряжников и др.). Такая трактовка карьеры 
актуализирует постоянную рефлексию профессиональной и трудовой деятельности 
индивида, а также соответствующие изменения во взглядах, мотивах, установках и 
поведении индивида. Имплицитно она предполагает личностное и профессиональное 
развитие индивида, его самореализацию на основе адекватного профессионального 
самоопределения, целостной Я-концепции личности и эффективной 
профессиональной социализации [6].  

В целом, в психологических концепциях карьеры смысловые акценты делаются 
на следующие основные моменты, характеризующие динамические и 
содержательные стороны данного феномена. 

Во-первых, осознанное профессиональное самоопределение как обусловливает 
темпы и эффективность практического овладения индивидом конкретной 
профессией (т.к. сформированы адекватные представления о трудовом будущем, 
путях и формах профессионального самовыражения), так и выражает осознанное 
стремление к определённой статусной позиции в профессиональной деятельности. В 
таком понимании карьера индивида реализуется не в иерархической системе 
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должностных позиций, а в пространстве профессионального мастерства в различных 
видах трудовой деятельности, о качестве которого свидетельствуют получаемые 
работником результаты. Однако профессиональное и карьерное самоопределение 
представляют собой разные вещи, т.к. в первом случае речь идет о становлении и 
развитии субъекта трудовой деятельности, а во втором – о деятельности по 
индивидуальному проектированию и построению карьеры на основе личностных 
представлений о желаемом образе карьеры, ценностных ориентациях, мотивах, 
установках, жизненных стратегиях и т.д. 

Во-вторых, карьера выступает как стиль жизни, реализуемый индивидом в 
последовательной смене различных видов профессиональной и трудовой 
деятельности, в выборе им досуга на протяжении всей жизни человека. Данный 
аспект обусловливает феномен поливариативной карьеры, предполагающей 
синусоидный характер индивидуальной карьерной траектории, её разрывы и реверсы. 

В-третьих, вектор карьерного развития, обусловленный мировоззренческими 
принципами, социальными мотивами и потребностями личности, находится в 
диалектической связи с вектором личностного роста и саморазвития. Соответственно, 
карьера символически выражает индивидуальные представления о социальном 
предназначении, оценки личностного и профессионального развития, характеризует 
параметры и качество самореализации в различных сферах жизнедеятельности. 

В-четвертых, карьера в современном обществе характеризует богатство 
жизненного опыта человека, социальную эффективность индивидуальных поступков 
и рациональность его профессиональных действий. При этом социально-
психологическим фундаментом индивидуального построения карьеры являются 
собственные усилия человека, его умения и навыки, способности и волевые качества.  

В-пятых, в процессе профессиональной социализации индивида большое 
значение имеет не только приобретение, аккумулирование и интериоризация 
профессионального опыта, но и формирование карьерной ориентации (карьерной 
установки), как существенного компонента профессиональной идентичности и 
фактора управления индивидуальной карьерой. Соответственно, в определенном 
плане карьерная ориентация является фактором формирования гомогенного 
профессионального сообщества, как референтной группы для работника, с которой он 
себя идентифицирует.  

В-шестых, адекватное оценивание индивидом своих возможностей в плане 
карьерного продвижения является залогом достижения профессионального успеха и 
вертикальной мобильности с одной должности на другую внутри 
институционализированной профессиональной деятельности. Кроме того, такая 
взвешенная позиция позволяет в определенной степени минимизировать 
социокультурные барьеры в данном процессе (гендерные, этноконфессиональные и 
возрастные стереотипы). 

В-седьмых, эгоцентричная и утилитарная позиция индивида в отношении 
построения собственной карьеры выводит на первый план личное продвижение по 
должностной иерархии, а не профессиональные и корпоративные интересы, которое 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (10) 2019 

102 

сопровождается формирование комплекса негативных личностных характеристик 
(профессиональная некомпетентность, непорядочность, корыстолюбие, аморальность 
и т.д.). 

Таким образом, психологические трактовки карьеры рассматривают данный 
феномен в качестве профессионально-трудового пространства личностного развития 
и самореализации. В нем существуют взаимосвязи между личностными 
характеристиками и карьерой, мотивацией и профессиональным самоопределением, а 
для их выявления разработаны соответствующие методики (например, методика 
диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» Э. Шейна, методика 
«Мотивация к карьере» Ф. Ноэ, Р. Ноэ и Д. Бахубера, методика «Карьерная 
самоэффективность» Н. Бетца и др.).  

В рамках социологии карьера преимущественно рассматривается в контексте 
социальной и профессиональной мобильности индивида (П. Бурдье, Э.  Гидденс, 
М. Грановеттер, Я.В. Дидковская, Т.И. Заславская, А.И. Кравченко, Ф.Р. Филиппов, 
Г.А. Чередниченко, О.И. Шкаратан, В.Н. Шубкин, А.Г. Эфендиев и др.). Она 
трактуется как процесс последовательной смены индивидом, выступающим в 
качестве самостоятельного актера, определенных профессий, статусов, 
профессиональных и социальных ролей, видов работ и т.д., который развертывается в 
пространстве социальных структур и институтов [2]. Такая трактовка карьеры в 
микросоциологическом аспекте фокусирует исследовательское внимание на 
индивидуальной профессиональной траектории работника в определенном 
социально-экономическом и организационном контексте, а также на параметрах, 
субъективных и объективных факторах данного процесса. В макросоциологическом 
аспекте акцент же делается на выявлении роли профессий в структурировании и 
воспроизводстве системы социальной стратификации конкретного общества. 

В целом, социологические концепции карьеры акцентируют внимание на 
следующих основных моментах. 

Во-первых, формирование и функционирование механизмов селекции и 
выдвижения работников на основе принципов состязательности и открытости не 
является универсальным, а существенно различается в различных организационных 
контекстах. Поэтому представляет интерес вклад различных факторов, их 
взаимосвязи и взаимодействия в создание и поддержание данного механизма в 
контексте построения профессиональной и внутриорганизационной карьерных 
траекторий. 

Во-вторых, молодежь во всем мире преимущественно выбирает такую модель 
трудовой занятости, которая характеризуется гибкостью карьерных траекторий, 
частой сменой сфер и видов профессиональной деятельности, ориентацией на 
личностную самореализацию вне профессиональных рамок. Так, для постсоветской 
молодежи характерной является ситуация трудоустройства не по специальности как в 
процессе получения высшего профессионального образования, так и после окончания 
учреждения высшего образования. Поэтому актуальной является задача повышения 
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эффективности профессионального самоопределения молодежи, как предпосылки 
успешности последующей профессиональной карьеры. 

В-третьих, в современном обществе успешная карьера выступает в качестве 
маркера социальной успешности, поэтому достижение карьерных высот (статусных и 
должностных позиций) в организации, бизнесе или политической сфере 
рассматривается в качестве базовой потребности индивида. Соответственно, 
формирование навыков и компетенций, позволяющих индивиду обеспечить 
практическое достижение карьеры на основе профессионального мастерства и 
реальных трудовых достижений, рассматривается в качестве важной образовательной 
задачи. При этом основным фактором построения карьеры является осознанная 
мировоззренческая позиция индивида, обеспечивающая его качественную 
профессионализацию, уровень квалификации и эффективную трудовую деятельность. 

В-четвертых, ролевая трактовка карьеры, через которые индивид проходит в 
период всей трудовой жизни, акцентирует внимание как на предметное содержание и 
организационные формы построения карьеры, так и на соотношении статусно-
ролевых позиций с социальным престижем и другими знаками признания (как 
символического, так и материального характера). Соответственно, индивидуальная 
динамика профессиональной деятельности не столько зависит от конкретного 
наполнения профессиональных ролей и стандартов профессиональной деятельности, 
сколько от их оценки с точки зрения общественной значимости и социального успеха. 
Однако престиж профессии формируется на основе не только объективных, но и 
субъективных оснований, формируемых различными сообществами 
(профессиональными, территориальными, конфессиональными, субкультурными и 
т.д.), которые не отражают адекватно функциональную значимость конкретных 
профессиональных позиций для развития социума в определенный исторический 
период. 

Таким образом, в социологическом аспекте карьера рассматривается как форма 
индивидуальной социально-профессиональной мобильности, содержание которой 
составляет динамический процесс смены социально-экономического положения 
индивида, его статусно-ролевых характеристик, форм социальной и трудовой 
активности.  

В различных теориях менеджмента карьера рассматривается как 
последовательность стадий и траекторий служебного роста работника в рамках 
конкретной организации, где карьерный рост рассматривается в качестве фактора 
внутренней интенсификации трудовой деятельности (Ф. Херцберг, И.В. Бизюкова, 
А.Я. Кибанов, Е.Г. Молл и др.). Карьера выступает в качестве объекта 
администрирования, целью которого является оптимизация использования кадровых 
ресурсов организации для повышения ее конкурентоспособности посредством 
управления процессом продвижения работника по служебной лестнице с учетом 
изменений его компетенций и квалификационных возможностей. При этом 
сотрудники организации оцениваются с точки зрения их карьерной перспективности 
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по таким критериям, как потенциал продвижения и уровень текущей 
профессиональной компетенции [1; 3; 4; 5].  

В педагогике карьера рассматривается как процесс профессионально-
личностного саморазвития работника, базирующийся на комплексе метаумений 
(профессиональная гибкость, самоорганизация, самообучение и т.д.), которые 
определяют его адаптивный потенциал и вариативность действий (Л. Хансен, 
А.М. Новиков, А.С. Соколова, М.Г. Сергеева и др.). В фокусе педагогических 
трактовок карьеры находится процесс профессиональной подготовки работников, 
учитывающий, как организационные и профессиональные требования к подготовке 
работника, так и динамику потребностно-мотивационной сферы личности. 
Соответственно, основная функциональная нагрузка в выстраивании карьерной 
траектории ложится на систему профессионального образования, обеспечивающую 
формирование необходимых компетенций и соответствующего квалификационного 
уровня, а основная ответственность – на самого человека, от морально-нравственных 
качеств которого напрямую зависят темпы его профессионально-квалификационной и 
должностной мобильности [7]. 

Формирование целей статьи. Статья посвящена выявлению роли университета 
экономического профиля в формировании ожиданий будущих специалистов в 
отношении успешности построения профессиональной и деловой карьеры после 
получения высшего образования. 

Изложение основного материала исследования. В качестве эмпирической базы 
исследования выступают результаты онлайн опроса, проведенного в период с 3 по 
10 сентября 2018 года среди обучающихся в БГЭУ с целью получения объективной 
информации по оценке качества образовательного процесса в университете. В данном 
опросе принял участие 791 респондент, при этом 80,7% респондентов (638 человек) 
обучались на первой ступени высшего образования, 10,7% (85) – на второй ступени 
образования и 8,6% (68) являлись аспирантами университета. 

Первый блок анкеты включал в себя вопросы, связанные с образовательным 
статусом респондента. В данном блоке у респондентов узнавали форму их обучения, 
специальность, академическую успеваемость и оплачиваемую трудовую занятость. 

Следующий блок вопросов анкеты касался выбора респондентами их 
профессии, поэтому в него вошли вопросы о перспективах в будущем 
трудоустройстве, желании заниматься собственным бизнесом и факторах, влияющих 
на выбор будущей профессии. Именно ответы респондентов на вопросы данного 
блока представляют интерес в контексте темы исследования. 

Целью первого вопроса данного блока было выявить ожидания респондентов 
относительно своей профессиональной позиции сразу же после получения диплома и 
через 5 лет после окончания университета. Согласно результатам опроса, сразу после 
окончания университета большинство респондентов ожидают трудоустройства в 
частные коммерческие организации: в средние компании 38,3% респондентов, в 
малые компании – 34,1% и в большие компании – 24,3% опрошенных. Самое малое 
число ответов пришлось на следующие варианты: заниматься научной 
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деятельностью – 7,3%, унаследовать семейный бизнес – 6,5%, возглавить частный 
бизнес – 6,4%. Следует отметить, что респонденты не проявили особой 
заинтересованности в том, чтобы выбрать карьеру в госсекторе: только 
9,2% респондентов рассматривают данный вариант в качестве реальной перспективы. 
Таким образом, принявшие участие в опросе после окончания университета нацелены 
на трудоустройство и построение профессиональной и деловой карьеры в 
коммерческом секторе.  

Респондентам было предложено выбрать ожидаемый карьерный путь через 
5 лет после окончания университета. В данном случае самыми популярными 
вариантами стали: возглавить собственный бизнес – 50,3%, работать в большой 
компании – 34,9%, возглавить частный бизнес – 32,2%. Самими непопулярными 
ответами стали: заниматься научной деятельностью – 7,5% респондентов, стать 
госслужащим – 7,0%, работать в госсекторе – 5,1%, работать в малой компании – 
2,4%. Можно заметить, что основные направления по трудоустройству и построение 
карьеры у респондентов связанны с крупными коммерческими предприятиями, а 
также с открытием собственного бизнеса или управлением частной компанией. В 
тоже время следует отметить нежелание респондентов заниматься научной 
деятельностью и работать в госсекторе.  

Для выявления факторов, определяющих выбор будущей профессии и 
построение карьерной траектории, респондентам было предложено оценить их 
важность (по шкале от 1 до 7, где «1 – совсем не важны», а «7 – очень важны»). В 
список факторов вошли следующие позиции: иметь многообещающую работу, иметь 
интересную работу, свобода, независимость, быть самому себе начальником, иметь 
возможность принимать решения, иметь власть, реализация своей мечты, 
возможность создавать что-то новое, иметь возможность реализовывать свои 
творческие способности, заработать деньги и стать богатым. Самыми важными 
факторами для будущей карьеры являются следующие варианты: выбор интересной 
будущей работы (6,27), исполнение мечты (6,22), возможность стать богатым (5,97).  

Следующий блок вопросов касался выявления роли университетской среды в 
развитии предпринимательского потенциала обучающихся, который можно 
рассматривать в контексте построения деловой карьеры. В данный блок вошли 
вопросы, касающиеся причин выбора университета и возможностей, которые 
предоставляет университет студентам. Так, главной причиной поступления в 
БГЭУ 71,6% (566) респондентов называют высокий рейтинг университета. В анкете 
был задан вопрос о согласии студентов с приведёнными высказываниями по поводу 
оценки роли университетской среды в развитии предпринимательского потенциала 
обучающихся (по шкале, где «1 – абсолютно не согласен, а «7 – абсолютно 
согласен»). В данном случае представляют интерес выявленные различия в оценках 
респондентов, получающих образование в дневной (ДФО) и заочной (ЗФО) формах 
обучения (табл. 1). 

В целом, респонденты оценивают среду, создаваемую университетом для 
профессионального развития, как удовлетворительную, обеспечивающую 
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благоприятные условия для развития предпринимательского потенциала 
обучающихся. 

Далее был задан вопрос о наличии в университете различных курсов по 
развитию предпринимательских компетенций у обучающихся, которые можно 
рассматривать в качестве одного из факторов профессиональной и деловой карьеры. 
Так, 74,0% (585) респондентов отмечают, что знают о наличии подобных курсов, но 
никогда их не посещали. Это говорит о низкой заинтересованности обучающихся в 
посещении данных курсов. Также, следует отметить, что 14,9% ответивших 
посещают курсы по причине того, что они являются обязательными для посещения. 
Респондентам, представляющим первую (I) и вторую (II) ступени получения 
образования, которые посещали данные курсы, было предложено оценить 
эффективность курсов в развитии предпринимательских компетенций. 

Таблица 1 
Оценка роли университетской среды в развитии предпринимательского потенциала 

обучающихся по критерию формы обучения респондентов, в % 

Утверждение 

Оценка в баллах от 1 (min) до 7 (max), в % 
1 2 3 4 5 6 7 

Д
Ф

О
 

ЗФ
О

 

Д
Ф

О
 

ЗФ
О

 

Д
Ф

О
 

ЗФ
О

 

Д
Ф

О
 

ЗФ
О

 

Д
Ф

О
 

ЗФ
О

 

Д
Ф

О
 

ЗФ
О

 

Д
Ф

О
 

ЗФ
О

 

Атмосфера в моем 
университете 
вдохновляет меня 
на развитие идей 
для нового бизнеса 

4,3 10,4 8,4 16,7 16,0 16,7 21,0 18,8 25,8 22,9 16,4 12,5 8,1 2,1 

В моем 
университете 
благоприятный 
климат для того, 
чтобы я стал(а) 
предпринимателем 

2,9 14,9 7,7 8,5 13,3 12,9 17,3 31,9 29,6 12,8 19,7 17,0 9,5 2,1 

В моем 
университете 
поощряется 
вовлечение 
студентов в 
предпринима-
тельскую 
деятельность  

3,9 13,0 6,7 8,7 13,1 15,2 19,1 21,7 28,6 21,7 18,1 17,4 10,5 2,2 

В моем 
университете 
имеются 
организационные 
структуры для 
поддержки 
предприниматель-
ской деятельности 
студентов 

3,8 9,1 8,3 11,4 13,0 15,9 24,5 18,2 24,5 27,3 16,1 13,6 9,9 4,5 

В моем 
университете не 
поощряется 
предприниматель-
ская деятельность 
студентов и не 
условий для 
развития идей для 
нового бизнеса 

39,4 37,0 22,1 21,7 12,4 21,7 12,7 4,3 6,4 8,7 3,5 4,3 3,5 2,2 
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В целом, студенты отмечают положительное влияние данных курсов на 
развитие предпринимательских компетенций, навыков, а также личностных качеств 
необходимых для предпринимателя, что говорит об их эффективности в развитии 
предпринимательского потенциала обучающихся в университете (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Оценка эффективности курсов в развитии предпринимательских компетенций, 
обучающихся по ступеням образования (первая ступень получения образования), в % 

Утверждение 
Оценка в баллах от 1 (min) до 7 (max), в % 

1 2 3 4 5 6 7 
I II I II I II I II I II I II I II 

Курсы и занятия, 
которые я посетил(а) в 
университете, 
улучшили мою 
способность выявлять 
возможности для 
бизнеса 

3,2 3,2 10,6 3,2 8,5 6,5 9,6 16,2 29,8 12,9 22,3 3,2 16,0 54,8 

Курсы и занятия, 
которые я посетил(а) в 
университете, развили 
мою способность 
завязывать личные 
контакты 

2,1 0,0 7,4 6,9 8,5 6,9 10,6 6,9 21,3 6,9 25,5 13,8 24,5 58,6 

Курсы и занятия, 
которые я посетил(а) в 
университете, 
усовершенствовали 
мои практические 
управленческие 
навыки, необходимые 
для создания своего 
бизнеса 

2,1 3,4 8,5 3,4 10,6 3,4 17,0 10,3 27,7 13,8 19,1 10,3 14,9 55,2 

Курсы и занятия, 
которые я посетил(а) в 
университете, 
углубили мое 
понимание в 
отношение действий, 
которые необходимо 
предпринять для 
открытия своего дела 

5,2 3,4 6,3 0,0 5,2 6,9 15,6 6,9 28,1 10,3 20,8 10,3 18,8 62,2 

Курсы и занятия, 
которые я посетил(а) в 
университете, 
углубили мое 
понимание 
отношения, ценностей 
и мотивации 
предпринимателей 

3,1 0,0 4,2 6,5 9,4 6,5 9,4 6,5 33,3 9,7 17,7 12,9 22,9 58,1 

Курсы и занятия, 
которые я посетил(а) в 
университете, 
оказались 
бесполезными для 
организации 
предпринимательской 
деятельности 

55,3 26,7 13,8 6,7 7,4 6,7 9,6 0,0 3,2 3,3 5,3 6,7 5,3 50,0 

 
Последний вопрос анкеты включал в себя оценку респондентами собственных 

компетенции различным направлениям деятельности. В данный список вошли 
компетенции в создании новых товаров и услуг, определении новых возможностей в 
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бизнесе, управлении инновациями, применении творческих способностей в успешном 
ведении бизнеса, извлечении прибыли из новых идей, лидерстве и коммуникации, 
налаживании деловых связей. 

Так, наиболее развитыми компетенциями респонденты считают: налаживание 
деловых связей (5,21), лидерство и коммуникации (5,07), извлечение прибыли из 
новых идей (4,98), успешное ведение бизнеса (4,94), применение творческих 
способностей (4,93), управление инновациями (4,61), определение новых 
возможностей в бизнесе (4,50), создание новых товаров и услуг (4,44). В целом, 
респонденты оценивают свои компетенции по всем предложенным направлениям как 
удовлетворительные.  

Выводы. Таким образом, студенты в построении своей будущей карьеры 
нацелены на работу в частном коммерческом секторе, с возможность открытия 
собственно бизнеса через несколько лет после окончания университета. При этом 
основополагающими факторами в построении профессиональной и деловой карьеры 
являются такие позиции, как свобода в процессе осуществления профессиональной 
деятельности, самореализация и получение высокого социального и 
профессионального статуса. Данные исследования свидетельствуют о том, что 
университет создаёт условия для развития предпринимательского потенциала 
обучающихся посредством организации курсов и создания благоприятной 
атмосферы, однако следует отметить низкий процент обучающихся, которые 
посещают курсы по развитию предпринимательства. В целом, можно говорить о 
значимой роли университета экономического профиля в формировании адекватных 
ожиданий будущих специалистов в отношении успешности построения 
профессиональной и деловой карьеры после получения высшего образования. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТАВЛЕННЯ В АСПЕКТІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВІДНОСИН 
 

STUDY FEATURES OF THE STUDY PROBLEM IN THE ASPECTS OF THE 
STUDY OF FAMILY CHILDREN'S RELATIONS 

 
Анотація. У статті вивчено особливості ставлення батьків до дітей. Теоретична 

актуальність досліджуваної проблеми може бути оцінена як висока, оскільки вона 
пов’язана з розробкою концептуальних підстав у організації ефективної соціально-
психологічної допомоги сім’ям. Передусім, актуальним видається виявлення 
соціально-психологічних механізмів допомоги неповній сім’ї в умовах соціальної 
депривації та невизначеності дитини. Розкриті проблеми ставлення в аспекті 
дослідження батьківсько-дитячих відносин. 

Ключові слова: сім’я, неповна сім’я, сімейні стосунки, середовище дозвілля, 
сімейне консультування, допомога сім’ї. 

 
Abstract. The article deals with the peculiarities of parents’ attitude towards 

children. The theoretical relevance of the problem under study can be assessed as high, 
since it is associated with the development of conceptual foundations for the organization of 
effective social and psychological assistance to families. First of all, the identification of 
socio-psychological mechanisms of assistance to a part-time family appears in the context 
of social deprivation and uncertainty of the children. The problems of attitude in the aspect 
of research of parental-child relations are revealed. 

Keywords: seven, incomplete family, family relationships, leisure environment, 
family counseling, help family. 

 
Постановка проблеми. Найважливішим інститутом соціалізації підростаючого 

покоління є батьківська родина. Саме в сім’ї формуються основи характеру людини, її 
ставлення до праці, моральні і культурні цінності. Сім’я була і залишається 
найважливішим соціальним середовищем формування особистості й основою 
психологічної підтримки та виховання. Серйозні соціально-економічні та духовно-
моральні труднощі нашого життя є істотним чинником, який дестабілізує традиційні 
сімейні відносини.  
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Вплив батьків на розвиток дитини дуже великий. Дитячо-батьківські 
стосунки – це сукупність не тільки певних взаємовідносин між батьками та їхніми 
дітьми, а й формування їх передумов, тобто певного способу життя сім’ї і взаємодії їх 
членів. Діти, які ростуть в атмосфері любові та розуміння мають менше проблем, 
пов’язаних зі здоров’ям, спілкуванням з однолітками, навчанням у школі і навпаки, 
порушення дитячо-батьківських відносин веде до формування різних психологічних 
проблем і конфліктів.  

Останнім часом проблеми, пов’язані з родиною, набувають все більшої 
актуальності в суспільстві. Сучасна сім’я зазнала серйозних змін: зменшився її розмір 
і кількість дітей, не настільки великі стали ролі старшого брата й сестри, старше 
покоління не має такого безумовного впливу. Ми вважаємо, що найголовніше є те, що 
різко зросла кількість розлучень – по статистиці розпадається майже кожен другий 
шлюб. А розлучення – це сильне потрясіння для всіх членів сім’ї, і в першу чергу, для 
дітей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У психолого-педагогічній науці 
накопичений значний теоретичний матеріал з проблеми батьківсько-дитячих взаємин. 
Їх вплив на формування дитячої особистості розглядався в працях Ю. Аркіна, 
О. Вишневського, О. Духновича, Н. Лубенець, А. Макаренка, Я. Мамонтова, 
С. Русової, К. Ушинського, Я. Чепіги. Експериментальний аналіз специфіки 
батьківсько-дитячих взаємин проведений у дослідженнях А. Варги, Ю. Гіппенрейтер, 
В. Гарбузова, О. Захарова, Е. Ейдеміллера, О. Сидоренко, Е. Юстицкіса та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Благополучні дитячо-батьківські 
відносини – це гарантія і джерело добробуту людини. Тому першим основним 
завданням батьків є створення в дитини впевненості в тому, що її люблять і про неї 
піклуються.  

Загальновідомі факти, що у людей, які виросли в гармонійній родині, зазвичай 
нормальна самооцінка, вони вміють будувати стосунки з оточуючими людьми. Як 
одну з важливих функцій сім’ї, а значить і дитячо-батьківських відносин, психологи 
розглядають благополуччя дитини у сім’ї, створення умов для виховання здорової 
особистості.  

Багато досліджень присвячені проблемам і складнощам, які виникають у 
неповній сім’ї. Питання виховного впливу повної і неповної сім’ї є дискусійним, адже 
повнота сім’ї ще не гарантує виховних успіхів, а неповнота не означає, що в ній 
обов’язково буде багато труднощів, пов’язаних із вихованням. Діти, як в повних так і 
неповних сім’ях розвиваються за однаковими біологічними і психологічними 
закономірностями, на них поширюються одні й ті ж норми виховання. 
Загальновизнана різниця полягає в тому, що на одній стороні більш сприятливі умови 
розвитку, ніж на іншій. Але й це відносно. Життя дитини тільки з матір’ю або тільки з 
батьком розвиває в ній такі якості, які неможливо знайти в інших дітей. Чи приведуть 
вони до хорошого або поганого результату, залежить від цілого ряду чинників. 

Н. Кригіна у своїй роботі зазначає, що мати в сім’ї створює емоційний клімат, 
від якого великою мірою залежить духовне благополуччя дитини, а батько відіграє 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (10) 2019 

111 

важливу роль у формуванні світогляду дитини, в становленні системи цінностей, 
основних етичних правил, а також картини самого себе. А діти, які ростуть без батька 
чи при його неадекватному впливі, нерідко «кульгають» в міжособистісному 
спілкуванні – як зі своєю, так і з протилежною статтю [4, с. 67]. 

Зокрема, більшість неповних сімей відчувають матеріально-побутові труднощі 
і стикаються з численними педагогічними проблемами. Також психологічний клімат 
неповної сім’ї багато в чому визначається хворобливими переживаннями, що 
виникають внаслідок відсутності одного з батьків [8, с. 235].  

При нестійкому стилю виховання, дитина засвоює той факт, що все, що 
відбувається залежить не від її поведінки, а від зовнішніх причин і тому вона не 
здатна оцінити свої вчинки і переживання. Виховання по типу гіпопротекції означає 
знижений рівень уваги до дитини. У цьому випадку в дитини формується комплекс 
неповноцінності та високий рівень агресивності. Найчастіше даний тип зустрічається 
в соціально неблагополучних сім’ях. 

Дитина, позбавлена батьківської любові, яка виховуються в умовах емоційного 
напруження, має мало можливостей для формування високого рівня самоповаги, 
теплих та дружніх відносини з іншими людьми та сталого позитивного образу «Я». За 
даними ряду дослідників (А. Захаров, А. Фурманов, А. Семенюк), недоброзичливість, 
неуважність з боку батьків викликає неусвідомлену взаємну ворожість у 
дітей [3, с. 46].  

А. Співаковська стверджує, що діти з неповних сімей, в порівнянні з 
однолітками з повних сімей, мають більш низьку шкільну успішність, вони більш 
схильні до невротичних порушень і протиправної поведінки. У результаті досліджень 
дітей шкільного віку, які виховуються в умовах неповної сім’ї, у них були виявлені 
прояви інфантильності, заниженої самооцінки, негативного ставлення до батьків, 
порушення статево-рольової поведінки [1, с. 123]. 

Нами було проведено дослідження особистісних характеристик, емоційно-
психологічного стану батьків, а також сфери міжособистісних стосунків. Ми 
використовували наступні психодіагностичні методики: 

1. 16 факторний особистісний опитувальник Р.Б. Кеттелла.  
2. Опитувальник «Аналіз сімейних взаємовідношень», автор Е.Г. Ейдеміллер 

(Методика АСВ). 
3. Методика PARI (Parental attitude research instrument), автори: Е.С. Шеффер і 

Р.К. Белл, адаптація Т.В. Нещерт. 
Дослідження проводилося у 2017-2018 році з листопада по березень місяць, 

вибірку склали 60 осіб. 
Проаналізувавши дані можемо сказати що характеристика батьків з неповних 

сімей відрізняється від батьків з повних. В повних сім’ях прослідковується 
негативний кореляційний зв’язок із нестійкістю виховання та позитивний 
кореляційний зв’язок із придушенням волі. В той час як в неповних сім’ях в матерів 
при фобії втратити дитину збільшується гіперопіка, яка проявляється в постійному 
бажанні втручатися у життя дитини, постійно повчати її, говорити як правильно треба 
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вчиняти і тільки дитина порушує певні правила 
За результатами дослідження дитячо-батьківських відносин у неповних сім’ях 

можна говорити про те, що батьки ставляться позитивно до своєї дитини. Вони 
приймають дітей такими, якими вони є, визнають їх індивідуальність. Але в той же 
час вони можуть застосовувати покарання при непослуху. Вони високо оцінюють 
здібності своєї дитини, заохочують його самостійність та ініціативу, можливо навіть 
більше батьків дітей з повних сімей. Батьки дітей з неповних сімей не встановлюють 
дистанцію між собою і дитиною, вони намагаються бути ближче до нього (адже саме 
це дитині так необхідно). У таких сім’ях невдачі дитини вважаються випадковими, 
батьки дитини вірять у високі можливості своєї дитини.  

Дорослі повинні завжди пам’ятати, що підліткам хочеться бачити в батьках 
друзів, які допоможуть вирішити проблеми самосвідомості і самовизначення. Самому 
зробити це буває не під силу, з’являється почуття безвиході, і не від відсутності 
інформації, а від відсутності взаєморозуміння, співчуття. 

Чим більш виражена емоційна нестійкість матері, тим сильніше проявляється 
ігнорування потреб дитини, недостатньо висуваються вимоги-заборони до дитини, 
матері при цьому відчувають невпевненість у виховному процесі. Матері, які власні, 
незалежні, самовпевнені – невпевнені у своїх виховних здібностях, потурають інколи 
своїм дітям, проектують свої власні небажані якості на своїх дітей. Негативний 
кореляційний зв’язок прослідковується із відчуттям самопожертви.  

Висновки. Підсумовуючи отримані результати дослідження, маємо зробити 
висновок, що дійсно жінки які виховують дитину-підлітка одні проявляють своє 
ставлення до дитини менше ніж батьки з повних сімей. Це пов’язано з тим, що коли 
відчуваєш на собі симптоми депресії (наприклад такі як відсутність або зниження 
апетиту, розлади сну, відсутність сил і бажання що-небудь робити, що 
супроводжується постійним відчуттям втоми, неможливість концентруватися на 
простих життєвих ситуаціях, головні болі, мігрень) тяжко тверезо оцінювати 
ситуацію і адекватно реагувати на оточуюче середовище. 

З даних дослідження ми бачимо що матері-одиначки досить часто проявляють 
недостатність вимог до своєї дитини, так як не знають як правильно поводити себе з 
підлітком. Які методи виховання правильні застосувати до дитини. 

Тоді як в сім’ях де присутній батько матері простіше спілкуватись з дитиною 
передаючи в деяких випадках обов’язки виховання батькові. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФІЗИКИ ТА 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ 
 

REALIZATION OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS OF PHYSICS AND 
ELECTRICAL ENGINEERING BASED ON MATHEMATICAL COMPUTER 

MODELING 
 
Анотація. Розглядається математичне комп’ютерне моделювання 

різноманітних електромагнітних коливань та застосування гармонічного аналізу у 
електротехніці та радіотехніці. Методи моделювання дозволяють дослідити 
залежність характеристик електромагнітних коливань (ЕМК) від параметрів 
електричного кола. Використовується для моделювання процесів та побудови 
відповідних графіків програмне забезпечення MathCad [1]. Розглянуто також явище 
резонансу для вимушених ЕМК. 

Ключові слова: математичне комп’ютерне моделювання, електромагнітні 
коливання, ряд Фур’є, періодичний сигнал. 
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Abstract. Mathematical computer simulation of various electromagnetic oscillations 
and the application of harmonic analysis in electrical engineering and radio engineering are 
considered. Simulation methods allow us to investigate the dependence of the characteristics 
of electromagnetic oscillations (EMC) on the parameters of the electrical circuit. The 
software MathCad [1] is used to simulate processes and plot the corresponding graphs. The 
phenomenon of resonance for forced EMCs is also considered. 

Keywords: mathematical computer simulation, electromagnetic oscillations, Fourier 
series, periodic signal. 

 
Постановка проблеми. Міждисциплінарні зв’язки фізики та електротехніки 

легко відобразити використовуючи математичне комп’ютерне моделювання 
різноманітних систем та явищ, яке в науці та техніці знаходить все більш широке 
застосування, наприклад [6; 7]. Тому розробка імітаційних, віртуальних лабораторних 
робіт на базі комп’ютерного моделювання в курсі «Фізико-математичне забезпечення 
магістерських програм» спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» є актуальною задачею. Вивчення різноманітних електромагнітних 
коливань (вільних незгасаючих коливань в ідеальному коливальному контурі, 
згасаючих коливань, вимушених коливань, якщо в електричному контурі діє змінна 
гармонічна напруга) методом моделювання дозволяє отримувати значення 
характеристик коливань в залежності від параметрів електричного кола та побудувати 
відповідні графіки для сили струму, напруги та енергії. Методи Фур’є аналізу 
використовують для перетворення електричних сигналів та генерації сигналів заданої 
форми та параметрів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методи гармонічного аналізу та 
представлення періодичних сигналів функціональним рядом Фур’є широко 
використовують в електротехніці при розробці підсилювачів, вузькополосних 
фільтрів, перетворювачів та інших пристроїв. Моделювання процесу представлення 
періодичних функцій рядами Фур’є забезпечує автоматизацію та візуалізацію цього 
процесу [2; 4]. Результати досліджень використовують також для організації та 
проведення імітаційних лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-математичне 
забезпечення магістерських програм» спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка». 

Формулювання цілей статті. Розглянути моделювання різноманітних 
електромагнітних коливань (вільних незгасаючих, згасаючих, вимушених), дослідити 
залежність характеристик ЕМ – коливань та будову відповідних графіків заряду, сили 
струму, напруги від часу. Дослідити процес представлення періодичних функцій 
відповідним тригонометричним рядом Фур’є та його властивості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Курс «Фізико-математичне 
забезпечення магістерських програм» спрямований на формування у магістрів 
спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» сучасного 
наукового світогляду, оволодіння фундаментальними знаннями з таких розділів 
вищої математики та математичної фізики як: теорія поля, рівняння Максвелла для 
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електромагнітного поля в інтегральній та диференціальній формі; гармонічний аналіз 
та застосування рядів Фур’є; рівняння математичної фізики та застосування рівняння 
Шредінгера для стаціонарних станів електрона у квантових точках (QDs). 

1. Розглянемо електромагнітні коливання (ЕМК) у CRL електричному 
контурі [7, с. 386-397]. Диференціальне рівняння для електричного заряду Q у 
загальному випадку має вигляд: 
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=δ  – коефіцієнт затухання;  

oε  – амплітуда; 
ω  – циклічна частота періодичної ЕРС; 

tсoso ωεε ⋅= . 
У випадку 0=oε  отримуємо власні електромагнітні коливання. Якщо 

коливальний контур ідеальний (R=0, δ=0) отримуємо власні незгасаючі коливання: 
 

)cos(1 ooo tQQ ϕω +=                                                          (2) 
Амплітуда oQ та фаза oϕ визначаються початковими умовами – значення сили 

струму dt
dQi =  та напруги c

QU =  при 0=t . У лабораторній роботі 1.1 «Моделювання 

вільних, незгасаючих електромагнітних коливань» представлено вивчення залежності 
характеристик ЕМК від параметрів електричного кола та будова графіків )(ti  та )(tU . 
Для реального електричного кола (R≠0, δ≠0) виникають згасаючі власні коливання: 
лабораторна робота 1.2 «Моделювання згасаючих електромагнітних коливань у CRL 
контурі». Тоді рішення однорідного диференціального рівняння (1) при 0=oε  має 
вигляд: 

)cos( 112 ϕωδ +⋅⋅= − teQQ t
o                                                  (3) 

22
1 δωω −= o  – циклічна ачстота затухаючих коливань. 

Моделювання ЕМК дозволяє побудувати графіки залежності заряду від часу 
01 =ϕ  при різних значеннях параметрів електричного контуру (рис. 1). 
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Рис. 1. Графіки залежності заряду: Q1(t) при R1=12 Ом; Q2(t) при R2=80 Ом; Q3(t) при 

R3=40 Ом 
 

Період згасаючих коливань дорівнює 
1

1
2
ω
π

=T , час релаксації (згасання) δ
τ 1
= . 

У випадку, коли oωδ >3 , отримуємо уявне значення циклічної частоти 1ω  та 
спостерігаємо так звані аперіодичні електромагнітні коливання (рис. 1). При 
згасаючих коливаннях повна енергія ЕМК також зменшується з часом: 

 

22
)(

22 ILUCtW ⋅
+

⋅
=                                                     (4) 

Використання команди «Animation» та змінної «Frame» дозволяє візуалізувати 

залежність виду графіків )(ti , )(tU , )(tW  від параметрів CRL-кола. 
У випадку дії зовнішньої періодичної напруги спостерігаються вимушені 

електромагнітні коливання та можливе явище резонансу при наближенні частоти ω  

зовнішньої напруги до частоти 1ω : лабораторна робота 1.3 «Моделювання 
вимушених електромагнітних коливань: змінний електричний струм». 
Диференціальне рівняння (1) вимушених ЕМК є рівнянням другого порядку 
неоднорідним зі сталими коефіцієнтами. Загальний розв’язок такого рівняння 
складається із суперпозиції розв’язків відповідного однорідного рівняння і 
частинного розв’язку неоднорідного рівняння. Розв’язком відповідного однорідного 
диференціального рівняння є згасаючі коливання, тому через порівняно короткий час 
(час встановлення коливань) після початку коливань впливом цього доданка на 
загальний розв’язок рівняння (1) можна знехтувати. Частинний розв’язок рівняння (1) 
шукаємо у вигляді: 

)cos()( ϕω +⋅= tQtQ m                                                          (5) 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (10) 2019 

117 

де ( ) 22222 4 ωδωω

ε

+−⋅
=

o

o
m

L
Q  – амплітуда ЕМК; 

c
L

Rarctg

ω
ω

ϕ
1

−
=  – фаза ЕМК. 

Вимушені ЕМК є гармонічними, параметри яких незалежні від початкових 
умов. Напруга на конденсаторі дорівнює: 

 

)cos()cos()( ϕωϕω +⋅=+⋅= tUt
c

Q
tU m

m
c                          (6) 

Сила струму дорівнює: 







 ++⋅=+⋅⋅−==

2
cos)sin()( πϕωϕωω tItQ

dt
dQtI mm        (7) 

Якщо частота ω  зовнішньої напруги наближається до власної, спостерігається 
явище резонансу – різке зростання амплітуди ЕМК (рис. 2). Резонансна частота 
дорівнює:  

22 2δωω −= oр                                                             (8) 
 

 
Рис. 2. Залежність амплітуди напруги у CRL – колі від циклічної частоти ω  

зовнішньої напруги 
 
Застосування моделювання дозволяє розрахувати параметри вимушених 

електромагнітних коливань та побудувати відповідні графіки амплітудно-частотної 
характеристики (АЧХ).  

2. Математичне комп’ютерне моделювання також може бути використано для 
дослідження процесу гармонічного Фур’є-аналізу [2; 4; 5]. На базі цього розроблено 
три імітаційні лабораторні роботи: 2.2 «Моделювання представлення непарної 
періодичної функції рядом Фур’є періоду 2π»; Лабораторна робота 2.3 «Моделювання 
представлення парної функції періоду 2l рядом Фур’є»; 2.4 «Моделювання 
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представлення парної функції періоду 2π рядом Фур’є» курсу «Фізико-математичне 
забезпечення магістерських програм». 

Розглянемо, наприклад, представлення парної функції )()( xx ϕϕ =−  з 
періодом 2l (рис. 3): 










<≤−+

≤≤−
=

021

021
)(

xlприx
l

lxприx
lxϕ

                              (9) 

Подібну форму сигналу використовують при розробці способів та пристроїв 
для вимірювання жорсткості та хвилястості дифузно відбиваючої поверхні 
відповідальних виробів. Визначаємо коефіцієнти ряду Фур’є: 
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Функція )(xϕ парна, тому 0=nb .  

Отримаємо ряд Фур’є при 1=l : 







 +++= ...

25
5cos

9
3coscos8)( 2

xxxx πππ
π

ϕ                 (12) 

Визначаємо часткові суми при ),...12(,...,7,5,3,1 += pm  

∑
= +

+
=

m

p
m p

xpxS
0

22 )12(
)12cos(8)( π

π                                          (13) 

Програмний пакет MathCad забезпечує моделювання представлення 
періодичної функції в ряд Фур’є та дозволяє побудувати графіки часткових сум 
(рис. 3, 4). 

Застосування пакету MathCad дозволяє візуалізувати процес розкладання 

періодичної функції в ряд Фур’є та продемонструвати збіг часткової суми )(xSm  до 

періодичної функції )(xϕ  при ∞→m . Для цього використовують команду 
«Animation» на панелі інструментів та відповідну зміну m:=Frame MathCad. 
Моделювання процесу представлення періодичної функції рядом Фур’є 
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використовують при організації та проведенні імітаційних лабораторних робіт і 
самостійної роботи з курсу «Фізико-математичне забезпечення магістерських 
програм» спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

 

  
Рис. 3. Графіки часткової суми при m=3 

та φ(х) 
Рис. 4. Графіки часткових сум при m=1 та 

m=15 
 

Висновки. Математичне комп’ютерне моделювання електромагнітних коливань 
дозволяє дослідити залежність характеристики ЕМК від параметрів електричного 
кола та побудувати графіки сили струму, напруги, енергії від часу для різноманітних 
коливань (власних, вимушених). Моделювання процесу Фур’є-аналізу забезпечує 
автоматизацію та візуалізацію отримання рядів Фур’є та організувати віртуальні 
імітаційні лабораторні роботи. 

Представляє значний інтерес розкладення квазівипадкової періодичної функції 
в ряд Фур’є та використання Фур’є – представлення для розробки способів і приладів 
вимірювання хвилястості та шорсткості дифузно відбиваючої поверхні 
відповідальних виробів преценціонної техніки. 

У подальшому методи математичного комп’ютерного моделювання можуть 
бути використані також для дослідження різноманітних квантових точок з оболонкою 
та розробки відповідних імітаційних лабораторних робіт з курсу «Фізико-
математичне забезпечення магістерських програм» спеціальності 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», що також дозволить 
відобразити міждисциплінарні в’язки фізики та електротехніки.  
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РОЗДІЛ IV. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
 

Куляс Т.О., магістрант 1-го року підготовки, 
спеціальність «Соціальна робота», 

Вінницький інститут Університету «Україна» 
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
 

SOCIAL DEFENCE OF POPULATION OF UKRAINE 
 
Анотація. У статті відмічено, що соціальний захист населення являється 

вагомим елементом системи забезпечення суспільного добробуту. Досліджено 
механізм впровадження соціальних гарантій. Досліджено роль установ соціального 
захисту населення, як головної системи соціальних гарантій держави. Узагальнена 
система складових соціального захисту населення України. 

Ключові слова: соціальний захист, соціальні гарантії, соціальна система. 
 
Abstract. It is marked in the article, that social defence of population is the 

ponderable element of the system of providing of public welfare. Probed mechanism of 
introduction of social guarantees. Probed role of establishments of social defence of 
population, as a main system of social guarantees of the state. The system of constituents of 
social defence of population of Ukraine is generalized. 

Keywords: social defence, social guarantees, frame of society. 
 
Постановка проблеми. Установи соціального захисту населення є соціальним 

гарантом у невід’ємній детермінанті кожної демократично-правової та соціально-
орієнтованої держави, являються інструментом вияву до розподільчої функції 
державних фінансів, а також вагомим об’єктивно-необхідним елементом системи 
забезпечення суспільного добробуту.  

Без впровадження соціальних гарантій та убезпечення відповідних механізмів 
їхньої реалізації, абсолютно неможливо досягти стійкого стану суспільної 
стабільності, налагодженості соціальної злагоди, що повинна бути між 
різноманітними верствами населення та, зрештою, забезпеченням процесу піднесення 
економіки.  

Розвиток установ соціального захисту населення, як головної системи 
соціальних гарантій держави, у кожній країні з розвиненою економікою свідчить про 
посилення її соціальної орієнтації у загальній складовій економічних систем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі питання 
діяльності установ соціального захисту населення, а особливо дослідження 
проблематики забезпечення соціальних гарантій населенню за рахунок фінансових 
ресурсів держави і його відповідності критеріям соціальної безпеки стали предметом 
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дослідження у працях вітчизняних вчених Ю. Архангельського, А. Баланди, 
С. Батажок, Н. Борецької, О. Василика, О. Величка, В. Гейця, І. Гнибіденко, 
В. Кравченка, Є. Крихтіна, Е. Лібанової, І. Луніної, О. Макарової, В. Опаріна, 
К. Павлюк, В. Паламарчука, В. Федосова, П. Шевчука, С. Юрія й ін., а також 
російських науковців Л. Абалкіна, В. Бобкова, Н. Волгіна, В. Івашова, І. Караваєвої, 
В. Левашова, Н. Рімашевської, Г. Сілласте, Л. Циркасевич та Г. Шахової.  

Але, незважаючи на значний рівень уваги, який приділено переліченими 
дослідниками з питанням діяльності установ соціального захисту населення, що 
розглядається у контексті функціонування існуючих соціальних гарантій, як основної 
складової системи у процесі належного забезпечення соціальної безпеки країни, 
наявні фінансові аспекти даного проблематичного напрямку потребують проведення 
подальших досліджень.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження системи соціального 
захисту населення України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нинішнє становлення продуктивних 
ринкових відносин за своїми діями здійснює вирішального впливу не тільки на 
розвиток, але й на функціонування абсолютно усіх сфер діяльності держави. Також, 
не можна відкидати ролі ринкових відносин і на процес формування загальної  
національної політики України, що спрямована на виконання побудови ринкової 
економіки соціально-орієнтованого типу.  

Виконання завдань формування разом з послідуючим вдосконаленням існуючої 
соціальної політики нашої держави, перш за все взаємопов’язано із продуктивним 
розвитком всіх сфер діяльності країни, процес функціонування яких направлений на 
забезпечення задоволення нагальних потреб населення, у поєднанні із підвищенням 
рівня та якості його соціального захисту. 

Є очевидним, що процес забезпечення соціального захисту абсолютно 
неможливий без попереднього існування належної та відповідної інфраструктури, 
разом з регулюючими інститутами, також він супроводжується постійним 
формуванням взаємовідносин, що виникають у процесі представлення соціального 
захисту населення (рис. 1). 

Доволі часто в сучасних економічних літературних джерелах визначення 
категорія «соціальний захист» ототожнюється із категорією соціальної 
інфраструктури, але необхідно відмітити що остання є її основоположною складовою. 
При цьому, серед науковців існують активні дискусійні дебати стосовно їх 
розмежування. Переважна більшість точок зору науковців схиляється до того, що 
трактування категорії соціальної інфраструктури можна узагальнити до двох 
основних позицій, а саме:  

• прямого або опосередкованого ототожнення соціальної інфраструктури із 
діючим соціальним захистом; 

• поєднання соціальної інфраструктури як основного елементу у складовій 
соціального захисту. 
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Висновки. Отже, соціальний захист – це сфера соціального гарантування, що: 

виконує забезпечення загального рівня життя громадян країни; забезпечує сприяння 
процесу забезпечення їх добробуту у випадках тимчасової неможливості ведення 
трудової діяльності; виконує задоволення різноманітних соціально орієнтованих 
потреб як суспільства, так і кожного окремо взятого громадянина країни; активно 
сприяє відтворенню трудового потенціалу, разом з загальним зростанням 
благополуччя у державі.  
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Анотація. В статті розглядаються ключові законодавчі засади регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Приділена увага принципам та суб’єктам 
зовнішньоекономічної діяльності.  

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, принципи та суб’єкти 
зовнішньоекономічної діяльності.  

 
Abstract. The article deals with the key legislative bases of regulation of foreign 

economic activity in Ukraine. The attention is paid to the principles and subjects of foreign 
economic activity. 

Keywords: foreign economic activity, principles and subjects of foreign economic 
activity. 

 
Постановка проблеми. Як і будь-яка діяльність, зовнішньоекономічні 

відносини мають ґрунтуватися на відповідному законодавчому підґрунті. Тому 
настільки важливим є питання розуміння сутність регулювання даних відносин 
українським законодавцем.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика зовнішньоекономічної 
діяльності вивчається багатьма українськими дослідниками, зокрема: Бережнюк І.Г., 
Дідківським М.І. [1], Ковтуном Е.О., Козаком Ю.Г., Козиком В.В., Хруповичем С.Є., 
Шведом В.В. [7] та іншими. Питанням законодавчого регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності присвячено праці: Бабaком А.М., Сергієнко В.В., 
Шемшученко Ю.С., Щербина В.С. та інших.  

Формулювання цілей статті. Дана стаття присвячена розгляду законодавчих 
особливостей регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на значну кількість 
українських вчених, що працюють в галузі законодавчого регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності дане питання потребує постійного та системного 
вивчення, оскільки постійно змінюються законодавчі акти, що регулюють ЗЕД. 

Основним законодавчим актом, що унормовує питання правового регулювання 
ЗЕД в Україні є відповідний закон України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» [5]. Перша редакція закону була прийнята ще у 1991 році, а останні зміни 
внесені у лютому 2019 року. Тобто, лише з огляду на зміни у даному законі можна 
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стверджувати про актуальність даної статті.  
Український законодавець визначає у лютому 2019 року зовнішньоекономічну 

діяльність як діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних 
суб’єктів господарської діяльності, а також діяльність державних замовників з 
оборонного замовлення у випадках, визначених законами України, побудована на 
взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.  

Означені зміни були внесені окремим законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівель продукції, робіт і 
послуг оборонного призначення за імпортом» [4] для унормування приведення 
існуючої нормативно-правової бази у відповідність до вимог сучасного стану 
держави.  

Оновлене визначення сутність ЗЕД тим не менше потребує свого розкриття 
через відповідні принципи, що зазначені у статті 2 відповідного закону. 

Суб’єкти господарської діяльності України та іноземні суб’єкти господарської 
діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими 
принципами: 

1. Принципом суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності, що полягає у: 

• виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати 
зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють 
на території України; 

• обов’язку України неухильно виконувати всі договори і зобов’язання України 
в галузі міжнародних економічних відносин. 

2. Принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у: 
• праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у 

зовнішньоекономічні зв’язки; 
• праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких 

формах, які прямо не заборонені чинними законами України; 
• обов’язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

порядку, встановленого законами України; 
• виключному праві власності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі 

одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності. 
3. Принципом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у: 
• рівності перед законом всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, 

незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності; 

• забороні будь-яких, крім передбачених Законом «Про зовнішньоекономічну 
діяльність», дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб’єктів 
господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими 
ознаками; 
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• неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб’єктів, крім 
випадків, передбачених законом. 

4. Принципом верховенства закону, що полягає у: 
• регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України; 
• забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих 

органів, що у будь-який спосіб створюють для суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України. 

5. Принципом захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, 
який полягає у тому, що Україна як держава: 

• забезпечує рівний захист інтересів всіх суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності на її території згідно з 
законами України; 

• здійснює рівний захист всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 
України за межами України згідно з нормами міжнародного права; 

• здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її 
межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних 
договорів та норм міжнародного права. 

Принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та 
вивезенні товарів. 

Крім того варто зупинитися на основних видах зовнішньоекономічної 
діяльності, які здійснюють в Україні  підприємства, що дасть змогу більш повно 
розкрити основні теоретичні засади визначення ефективності ЗЕД:  

• експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 
• надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг 

іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, 
транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, 
експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, 
управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що 
прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг 
іноземними суб’єктами господарської діяльності суб’єктам зовнішньоекономічної 
діяльності України; 

• наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша 
кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності; навчання та підготовка 
спеціалістів на комерційній основі; 

• міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, 
передбачених законами України; 

• кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності; створення суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за 
межами України; створення іноземними суб’єктами господарської діяльності 
зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України; 
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• спільна підприємницька діяльність між суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності, що включає створення 
спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських 
операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами; 

• підприємницька діяльність на території України, пов’язана з наданням 
ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів 
власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України; 

• організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, 
торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що 
здійснюються на комерційній основі, за участю суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на 
території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках; 

• товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах 
зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними 
суб’єктами господарської діяльності; 

• орендні, в тому числі лізингові, операції між суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності; 

• операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, 
валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку; 

• роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб’єктами 
господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних 
фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності як на території України, так і за її межами; 

• інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у 
виключній формі законами України [3]. 

Вищенаведені принципи в цілому відповідають світовій практиці та сприяють в 
цілому гармонізації українського зовнішньоекономічного законодавства.  

Варто відмітити, що відповідно до законодавства України здійснювати 
зовнішньоекономічну діяльність мають право відповідні юридичні та фізичні особи, 
які відповідають тим вимогам, що їх висуває національне законодавство України.  

Всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати 
будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм 
власності та інших ознак.  

Відповідно до чинного законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні є: 

• фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни та особи без 
громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами 
України і постійно проживають на території України; 

• юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне 
місцезнаходження на території України;  
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• об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є 
юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне 
місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України 
не заборонено здійснювати господарську діяльність; 

• структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності, які не є 
юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення, тощо), але мають 
постійне місцезнаходження на території України; 

• спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності України та 
іноземних суб’єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які 
мають постійне місцезнаходження на території України; 

• державні замовники з державного оборонного замовлення; 
• інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені законами України. 
Необхідно відзначити, що у перелік суб’єктів ЗЕД так само було внесено зміни 

у 2019 році.  
Втручання державних органів у зовнішньоекономічну діяльність її суб’єктів у 

випадках, не передбачених цим Законом «Про зовнішньоекономічну діяльність», в 
тому числі і шляхом видання підзаконних актів, які створюють для її здійснення 
умови гірші від встановлених в Законі «Про зовнішньоекономічну діяльність», є 
обмеженням права здійснення зовнішньоекономічної діяльності і як таке 
забороняється. 

Ніякі положення цієї статті не можуть тлумачитись як заборона фізичним, 
юридичним особам та іншим суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснювати 
між собою будь-які відносини, які не підпадають під визначення 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, який одержав від цієї діяльності у 
власність кошти, майно, майнові і немайнові права та інші результати, має право 
володіти, користуватися і розпоряджатися ними за своїм розсудом. 

Здійснення видів зовнішньоекономічної діяльності, зазначених у статті 4, за 
межами України підлягає регулюванню також законами відповідних держав. 

Всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право відкривати 
свої представництва на території інших держав згідно з законами цих держав. 

Вищенаведені дані є лише частиною базису, що регулює питання здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні і їх повний розгляд значно виходить за 
межі даної статті.  

Висновки. В якості висновку можна відзначити той факт, що 
зовнішньоекономічна діяльність в Україні регулюється низкою законодавчих актів, 
що періодично переглядаються, адаптуються до вимог часу та гармонізуються із 
світовою практикою та викликами сьогодення. Тому дане питання є актуальним та 
потребує постійної уваги.  
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ДО УВАГИ АВТОРІВ!!! 
 
Для публікації статті у наступному номері науково-практичного журналу «Подільський 

науковий вісник» необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу не пізніше 
(20 березня (Випуск №2 (10)/2019) або 20 червня (Випуск №3 (11)/2019) або 20 вересня 
(Випуск №4 (12)/2019) або 20 грудня (Випуск №1 (13)/2020)) поточного року наступні 
матеріали: 

 
1. Довідку про автора. 
2. Статтю згідно вказаних вимог.  
- До статті слід додати анотацію та ключові слова мовою статті, російською та 

англійською мовами. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не 
машинним). 

- Для здобувачів вищої освіти – відгук наукового керівника засвідчений відповідним 
чином установою в якій він працює.  

3. Заповнену заяву на публікацію. 
4. Сканкопію документа про оплату.  
 
Вартість публікації складає 300 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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	Формування «більш-менш єдиного типу української ментальності», котра, маючи традиційну основу, вбирала все розмаїття регіональних відмінностей і часових нашарувань, відбулося із середини ХVІІ ст. Саме в цей час загальнонаціональна свідомість поступово...
	Традиційна основа української ментальності виявлялася у хліборобській сутності, котра визначила відповідний – землеробський тип національного характеру. Ключовим поняттям традиційної основи етнокультури було поняття «земля» й «культ землі»; етнічної м...
	Двовимірність ментальності українців як пізнання землеробської та козацької ментальності визначила засадні принципи організації українського суспільства як такі, що базувалися на внутрішніх механізмах самоорганізації. «Саме тому в ньому набули доверше...
	Події кінця ХVІІІ ст., зокрема, знищення Запорізької Січі, ліквідація решток автономного устрою України та козацтва як провідної суспільної верстви, поширення на території «під російської» України загальноросійських законів негативно позначилося на зб...
	Характеризуючи поняття «інтроверсія» психолог Я. Ярема, зокрема, відзначає, що це – «…повернення суб’єкта до себе, на світ внутрішніх переживань. Суб’єктивний світ отримує перевагу над світом об’єктів… Увага зупиняється переважно на фактах і проблемах...
	Домінантами української ментальності є найтісніший зв’язок із природою, котра усвідомлюється життєдайне материнське начало; перевага емоційного й естетичного над раціонально-логічним, кордо центризм («філософія серця»), індивідуалізм, естетизм; пріори...
	Для культури спілкування українців загалом не характерне протиставлення «свого» й «чужого», якщо «чуже», звичайно, не виявляється в формах агресивної поведінки. У стосунках з представниками інших народів і віросповідань українці, як правило, виявляють...
	Мистецтво добросусідського спілкування українців із представниками різних етнічних і конфесійних груп основувалось на знанні й толерантному, тактовному ставленні до норм і форм їхньої етикетної поведінки.
	Культуру спілкування, специфіку етикетних норм і правил українства другої половини ХІХ – початку ХХ ст. значною мірою визначав принцип корпоративності, тоюто приналежності людини до певного класу, стану, верстви громади. «Представники різних соціальни...
	Основну масу населення України в означений період складало селянство, яке продовжувало бути основним носієм культурної пам’яті народу. Надзвичайно важливу роль у житті селян відігравала громада, котра й на початку ХХ ст. зберігала деякі дані, від доби...
	Громада мала статевовікову стуктуру, котра підтримала стабільність її патріархальних засад. Відбиттям внутрішнього устрою ієрархічності громади було розташування парафіян у храмі під час служби Божої: у храмі «майже кожний приблизно знав своє місце» [...
	Характерною рисою етикету є ситуативність, тому в інших комунікативних ситуаціях, наприклад під час весільних церемоній, на перше місце висувалися не старі діди й господарі, взагалі не чоловіки, а жінки, передовсім матері молодої і молодого, потім – о...
	Статевовікова диференціація регламентувала взаємовідносини в селянському середовищі, встановлюючи правила субординації та визначаючи місце кожного в розподілі праці, регулюючи норми поведінки у повсякденному житті під час святкового дозвілля.
	Попри те, що державна й церковна влада (як православна, так і католицька) прагнули обмежити час святкового дозвілля сільського населення, забороняючи свята, які не вписувалися в церковний календар і мали міфологічне коріння, народна святкова система п...
	Під час свят актуалізувалися базові цінності традиційної культури. У святкові дні краще всього можна було розгледіти «фізіономію» «руського» населення на Поділлі – зранку в церкві, після церковних урочистостей – у корчмі, на вечірніх забавах, на неділ...
	Свято вносило значні корективи в формі буденного спілкування, відносини між людьми відзначалися підкресленою люб’язністю, ґречністю, виявлялася більша увага й повага до гостей, сусідів, родичів – у формах вербальних привітань і побажань, невербальних ...
	Права жінки у громадському житті українського села були регламентовані рядом заборон, характерних для патріархального суспільства, зокрема, жінка не могла посідати виборні посади (окрім шанованих удів, які після смерті чоловіків ставали на чолі родини...
	Засадничі принципи організації українського суспільства як такі, що базувалися на внутрішніх механізмах самоорганізації, спосіб життя і домінанти української ментальності – найтісніший зв’язок із благодатною природою, індивідуалізм, корди центризм, пр...
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