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Євась Т.В., старший викладач кафедри бізнесу і права,  

Вінницький інститут Університету «Україна» 

Заярнюк В.О., здобувач 4-го року підготовки,  

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Вінницький інститут Університету «Україна» 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

В УКРАЇНІ 

 

THE CURRENT STATE OF FINANCIAL SUPPORT OF THE SOCIAL 

SPHERE IN UKRAINE 

 

Анотація. У статті досліджено сучасний стан та актуальні проблеми 

фінансового забезпечення видатків на соціальну сферу в Україні. Проаналізовано 

фінансування соціальної сфери за напрямами за 2017–2019 роки. Запропоновано 

підходи до вдосконалення наповнення бюджету та оптимального фінансування 

соціальної сфери в Україні. 

Ключові слова: соціальна сфера, соціальне забезпечення, соціальний захист, 

фінансове забезпечення, державний бюджет, бюджетні видатки,   

 

Abstract. The article deals with the current state and the actual problems of financial 

support of expenditures on social sphere in Ukraine. The financing of the social sphere in 

the directions for 2017–2019 years is analyzed. The approaches to the improving budget 

filling and to the optimal financing of the social sphere in Ukraine are proposed. 

Key words: social sphere, social protection, social security, financial support, state 

budget,budget expenditures. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні, внаслідок посилення нестабільності 

соціально-економічного розвитку, як в Україні, так і в світі, а також загострення 

глобальних проблем людства, в нашій державі виникла низка проблемних питань 

соціальної політики та управління розвитком соціальної сфери, що не відповідає 

сучасним економічним, демографічним та політичним реаліям.  

Вказані проблеми вимагають від уряду України побудови нової моделі 

соціального розвитку, основою якої є галузі соціальної сфери, що забезпечують та 

стимулюють розвиток людського потенціалу та людського капіталу, а саме: охорона 

здоров'я, освіта, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, житлово-комунальне 

господарство, соціальне страхування.  
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Характерною ознакою розвитку соціальної сфери останніх років є 

недостатність обсягів як бюджетного, так і позабюджетного фінансування, що, в свою 

чергу, негативно позначається на людському потенціалі, який є не лише ключовою 

метою, а й найважливішим детермінантом і чинником економічного розвитку 

України [1]. 

Все вище наведене актуалізує дослідження стану та подальших перспектив 

вдосконалення  фінансового забезпечення соціальної сфери як основи дієвого 

соціального захисту усіх верств населення через застосування ефективної соціальної 

політики, яка є одним з найважливіших напрямів державного регулювання економіки 

та спрямована на: забезпечення добробуту та усебічного розвитку громадян і 

суспільства; поліпшення умов праці та побуту; покращення інтелектуального та 

фізичного потенціалу населення; зниження захворюваності тощо, що, в свою чергу, 

істотно впливає на скорочення економічних втрат у суспільному виробництві. 

Аналіз  останніх  досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекті 

фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери в Україні викладені у роботах 

таких дослідників, як: Бойко А., Геєць В., Гордієнко Л., Григоришин Н., 

Крупельницька І., Люта О., Миськів Г., Пігуль Н., Пріхно М., Чапляк Н., 

Яблочнков С. та багатьох інших. 

Не дивлячись на те, що питання державної політики щодо забезпечення 

соціального розвитку країни  досліджуються повсякчасно, проблеми формування 

сучасної моделі соціального розвитку України й досі залишаються невирішеними, 

оскільки наразі загроза економічній та територіальній безпеці країни не усунена, 

відбувається подальше зниження рівня добробуту, пандемія коронавірусу впливає на 

національну та світову економіку і загострює проблеми й в сфері соціального захисту, 

а пошук шляхів підвищення ефективності фінансування соціальних видатків 

відбувається в умовах обмеженості бюджетних ресурсів. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сучасного стану 

фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні, виявлення та узагальнення 

проблем, що зменшують ефективність наявного механізму фінансування соціального 

захисту населення в країні за сучасних умов економічного розвитку країни та світу.  

Виклад основного матеріалу. Активізацією соціальної та економічної 

діяльності, запорукою економічного благополуччя і розвитку в державі є соціальна 

підтримка населення. Для побудови дієвої системи соціального захисту, забезпечення 

та підтримки потрібен достатній обсяг фінансових ресурсів, що забезпечить 

ефективне функціонування соціальної сфери. 

Відповідно до чинного законодавства України соціальні послуги фінансуються 

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, спеціальних фондів, коштів 

підприємств, установ та організацій, плати за соціальні послуги, коштів благодійної 

допомоги, коштів одержувачів соціальних послуг та інших джерел, передбачених 

законодавством [2, с. 384]. 

Під фінансовим забезпеченням соціальної сфери варто розуміти цілісну 

систему організації фінансових відносин, які включають відповідні форми, методи та 
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інструменти їх реалізації, в процесі мобілізації та розподілу фінансових ресурсів з 

метою створення умов для ефективного функціонування соціальної сфери в Україні 

на основі вирішення відповідних завдань, зумовлених соціальними функціями 

держави [3, с. 32]. 

Оцінити  стан сучасного фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні 

дозволяє аналіз обсягів та динаміки використовуваних для цього фінансових ресурсів 

(табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Напрями фінансування та видатки зведеного бюджету України  

на соціальну сферу у 2017-2019 роки 

Напрям фінансування 
Сума, млн. грн. 

Темп росту 2019 

року у % до 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 2018 

Охорона навколишнього 

середовища 
7349,3 8242,1 9729,8 132,3 118,0 

Житлово-комунальне 

господарство 
27187,5 30345,5 34487,1 126,8 113,6 

Охорона здоров'я 102391,6 115847,8 128377,8 125,3 110,8 

Духовний та фізичний 

розвиток 
24342,3 28992,9 31550,1 129,6 108,8 

Освіта 177755,7 210029,4 238757,4 134,3 113,6 

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 
285761,2 309363,6 321786,7 112,6 104,0 

Усього на соціальну сферу 624787,6 702821,3 764688,9 122,3 108,8 

Джерело:  складено авторами на основі даних Міністерства фінансів України [4] 

 

Із табл. 1 видно, що головними напрямами фінансування соціальної сфери в 

Україні є соціальний захист та соціальне забезпечення, освіта та  охорона здоров’я. 

Зокрема, за аналізований період найбільший обсяг коштів було спрямовано на 

соціальний захист та соціальне забезпечення: сума видатків зросла з 285761,2 млн. 

грн. у 2017 р. до 321786,7 млн. грн. у 2019 р. Проте темп росту у 2019 р. порівняно з 

2017 р. становив 104,0%, а з 2018 р. – 112,6% (це найменший ріст серед усіх напрямів 

фінансування соціальної сфери України у 2019 р.). 

Фінансування освіти також продовжує залишатись пріоритетним: так видатки 

зросли з 177755,7 млн. грн. у 2017 р. до 238757,4 млн. грн. у 2019 р., але темпи росту 

асигнувань значно сповільнюються: це відповідно 134,3% порівняно із 2017 р.  та 

113,6% порівняно з 2018 р.  

Видатки на охорону здоров’я стабільно збільшувалися: з 102391,6 млн. грн. у 

2017 р. до 128377,8 млн. грн., але темпи росту у 2019 р. порівняно з 2017 р. та 2018 р. 

відповідно зменшуються: з 125,3% до 110,8%. 

Фінансування духовного та фізичного розвитку і житлово-комунального 

господарства також зростає: у 2019 р. суми відповідно становили 31550,1 млн. грн. та 

34487,1 млн. грн. При цьому спостерігається загальна тенденцію зменшення темпів: 
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відповідно у 2019 р. порівняно із 2018 р. показник становив 108,8% проти 129,6% у 

2017 р. та 113,6% у 2019 р. порівняно із 2018 р. і 126,8% порівняно із 2017 р.  

Найменша сума фінансування виділена на охорону навколишнього середовища 

протягом усього періоду дослідження, хоча і вона загалом зросла: з 7349,3 млн. грн. у 

2017 р. до 9729,8 млн. грн. у 2019 р., при цьому темп росту становив 132,3% 

порівняно із 2017 р. та 118,0% порівняно із 2018 р.  

Загальна сума фінансування соціальної сфери зросла з 624787,6 млн. грн. до 

764688,9 млн. грн. (темп росту за період 2017–2019 роки становив  122,3%, хоча 

порівняно із 2018 р. мав тенденцію до сповільнення і склав 108,8%). 

Таким чином, протягом досліджуваного періоду розглянуті статті бюджетного 

фінансування соціальної сфери зросли за всіма напрямками. 

Ефективність фінансового забезпечення соціальної сфери повинно 

ґрунтуватися на зростанні ВВП, при цьому якщо державні видатки перевищують 

певний оптимальний рівень, це негативно впливає на економічне зростання, а 

низький рівень інституційної спроможності держави навіть посилює цей негативний 

вплив. 

Таким чином, розглянемо динаміку витрат на соціальну сферу в аспекті змін 

ВВП та видатків зведеного бюджету України за 2017-2019 роки (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Динаміка видатків на соціальну сферу у контексті ВВП та видатків зведеного 

бюджету України з 2017-2019 роки, млн. грн. 

Рік  ВВП Видатки 

зведеного 

бюджету (ЗБ) 

Видатки ЗБ у 

% до ВВП 

Видатки на 

соціальну 

сферу 

Видатки на соціальну 

сферу у % до 

ВВП Видатків ЗБ 

2017 2982920 1056759,9 35,43 624787,6 20,95 59,12 

2018 3558706 1250173,6 35,13 702821,3 19,74 56,21 

2019 3974564 1370113,0 34,47 764688,9 19,23 55,81 

Джерело:  складено авторами на основі даних Міністерства фінансів України [4] 

 

Із табл. 2 видно, що ВВП України має позитивну динаміку до зростання. За 

період з 2017 по 2017 рік обсяг ВВП зріс з 2982920 млн. грн. до 3974564 млн. грн., 

причому спостерігається прискорення росту цього показника. Відповідно зростає 

розмір видатків зведеного бюджету – з 1056759,9 млн. грн. у 2017 р. до 1370113,0 

млн. грн. у 2019 р., але їхня частка у ВВП має тенденцію до зменшення межах до 1% і 

становить зараз 34,47%. 

Видатки на соціальну сферу також зростають з 624787,6 млн. грн. у 2017 р. до 

764688,9 млн. грн. у 2019 р. Частка цієї групи видатків у ВВП становить приблизно 

1/5 та стабільно зменшується за період, що аналізується: з 20,95% у 2017 р. до 19,75% 

– у 2018 р. та до 19,23% – у 2019 р. У видатках зведеного бюджету на забезпечення 

соціальної сфери виділяється на сьогодні 55,81%. 

Отже, розглянуті напрями фінансування соціальної сфери в Україні зросли за 

всіма складниками, що свідчить про особливу увагу держави до соціальної підтримки 
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громадян, проте наявна тенденція до сповільнення темпів росту соціальних видатків 

вказує на проблематичність виконання державою соціальних функцій та посилення 

обмеженості фінансових ресурсів у бюджеті. Тобто, сьогодні термінового розгляду 

потребує визначення головних пріоритетів розвитку соціальної сфери та вирішення 

проблеми створення ефективних організаційно-фінансових механізмів забезпечення 

соціального захисту населення в Україні.  

Серед пріоритетів у напрямах розвитку соціальної сфери виділяють:  

1) комплексну реформу системи оплати праці, запровадження європейських 

стандартів у сфері соціально-трудових відносин; 

2) реформу системи пенсійного забезпечення; 

3) забезпечення адресності в наданні державної соціальної допомоги; 

4) децентралізацію системи соціальних послуг та їх розвиток на рівні 

територіальних громад [5]. 

В свою чергу, організація і фінансування розвитку соціальних послуг повинні 

сьогодні передбачати: 

•  інтеграцію всіх видів соціальної  підтримки в єдину комплексну систему;  

•  перехід від фінансування установ до фінансування послуг;  

•  поширення практики соціального замовлення; 

•  запровадження механізмів державно-приватного партнерства; 

•  розширення автономії органів місцевого самоврядування з надання 

соціальних послуг;  

•  створення правових та економічних умов для розвитку ринку соціальних  

послуг [6, с. 20].  

Висновки. Підвищення ефективності фінансування соціальних видатків в 

умовах обмеженості бюджетних ресурсів потребує впровадження нових підходів до 

планування соціальних видатків; вдосконалення міжбюджетних відносин; визначення 

ступеня участі та повноважень основних партнерів у фінансуванні та адмініструванні 

соціальних програм; диверсифікації системи надання соціальних послуг; завершення 

впровадження соціальних стандартів; впровадження системи критеріїв та індикаторів 

для моніторингу та оцінки досягнення визначених цілей [1]. 

Адже тільки комплексне впровадження наведених вище рекомендацій 

дозволить підвищити ефективність фінансування соціальної сфери в Україні та 

забезпечить основу для покращення якості життя населення як головної мети 

соціально орієнтованої політики держави в сучасних складних умовах 

господарювання та життєдіяльності. 
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Анотація. У статті розглянуто особливості бюджетного фінансування 

комунального підприємства, визначено порядок та характер надання бюджетної 

підтримки комунальним підприємствам в Україні та запропоновано основні напрями 

вдосконалення бюджетного фінансування на основі покращення нормативно-правової 
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Abstract. The article considers the peculiarities of budget financing of utilities, 

determines the procedure and nature of providing budget support to utilities in Ukraine and 

proposes the main directions of improving budget financing based on improving the 

regulatory framework for budget financing to improve both operational and strategic 

planning of utilities. 
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Постановка проблеми. Фізичне та моральне старіння житлового фонду з 

кожним роком вимагає значних капітальних вкладень. Постійне недофінансування та 

відсутність дієвого механізму залучення коштів співвласників до заходів з ремонту 

житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвело до погіршення 

технічного стану будинків. Крім того, більшість житлових будинків потребує 

проведення заходів з енергозбереження, так як вони були побудовані в період, коли 

необґрунтовано низькі ціни на енергоносії поєднувалися з вимогами щодо виконання 

будівельних робіт, зменшення вартості, скорочення матеріалоємності і трудоємкості 

будівництва, тому такі будинки на сьогодні не відповідають сучасним вимогам 

енергозбереження, комфорту.  Забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб 

населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно 

до встановлених нормативів і національних стандартів потребує формування нових 

організаційно-правових форм, зміни економічних відносин, удосконалення 

законодавчої та нормативної бази, технічне переоснащення та модернізація у 

житлово-комунальному господарстві України. Розв'язання зазначених проблем та 

досягнення економічно значимих результатів зумовлює поглибленого вивчення та 

наукового обґрунтування форм та методів фінансового забезпечення підприємств 

комунального господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам та питаннями 

фінансового забезпечення діяльності підприємств комунальної форми власності 

присвячено багато наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців, а саме: 

С. Білої, М. Косматенко, О. Русанова, Г. Солодухіна, М. Глух, Т. Качали, 

О. Молчанової, О. Нагорної, У. Письменної, В. Полуянової та ін.. 

Мета статті полягає у визначенні сутності та джерел формування 

фінансового забезпечення підприємств комунального господарства в умовах 

реформування галузі. 

Виклад основного матеріалу. Кризові явища в суспільстві та залишковий 

принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення її 

проблем. Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує 

ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад 

господарювання, розвитку конкуренції. Нестача власних та бюджетних фінансових 

ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не 

сприяють вирішенню завдань з технічного переоснащення житлово-комунальних 

підприємств та розвитку комунальної інфраструктури. 

Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей 

господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність. 

Чинне законодавство України визнає право комунальної власності, об'єкти та 

суб'єкти цього права, їх права, а також регламентує основні фінансові моменти 

функціонування об'єктів і суб'єктів права власності. Підприємства, що належать до 

комунальної власності, стали невід'ємною складовою економічної системи держави. 

Більшість об'єктів комунальної власності є неприбутковими підприємствами і 

утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Окрім передбачених 
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законодавством податків та обов'язкових платежів, ніяких інших доходів 

підприємства комунальної власності, як правило, місцевим бюджетам не приносять. 

Фінансові ресурси комунальних підприємств є невід’ємною частиною 

фінансової системи регіону і мають складну систему зв’язків із фінансовими 

ресурсами місцевих органів влади. Так, створення нових комунальних підприємств, 

їхнє інвестування й пільгове кредитування, покриття запланованих збитків тощо 

фінансується за рахунок місцевих бюджетів та місцевих позабюджетних цільових 

фондів. З іншого боку, за рахунок фінансових ресурсів комунальних підприємств 

формується певна частка дохідної частини фінансових ресурсів місцевих органів 

влади. 

Фінансове забезпечення ЖКГ має свої особливості та складові елементи, що 

формують певну систему. Система фінансового забезпечення підприємств ЖКГ 

формується сукупністю взаємопов’язаних елементів, які відображають основи 

(умови) цілеспрямованої діяльності з метою досягнення позитивного результату 

(ефекту). Отже, елементами системи фінансового забезпечення ЖКГ є: об’єкт, 

завдання, принципи, форми, джерела, учасники, інструменти, функції[2]. 

Таким чином, джерелами фінансування діяльності та розвитку комунальних 

підприємств є: 

• кошти міського бюджету; 

• кошти державного бюджету України; 

• кошти обласного бюджету; 

• кошти підприємств житлово-комунального господарства міста відповідно 

до програм їх розвитку; 

• гранти, кредити банків, благодійні внески; 

• кошти   фізичних і юридичних осіб; 

• інвестиції, що залучаються шляхом приватизації підприємств житлово-

комунального господарства, передачі об’єктів  галузі в управління, оренду,  концесію; 

• інші джерела. 

Поняття цільового фінансування розглядається у Бюджетному кодексі [1], 

економічній енциклопедичній літературі та в спеціалізованих довідниках і зводиться 

до розуміння даного терміна як «засобів, призначених для фінансування цільових 

заходів» [3], спрямованих із бюджетів усіх рівнів, позабюджетних фондів, за рахунок 

внесків фізичних і юридичних осіб та інших джерел. 

Бюджетна політика держави організована таким чином, що саме державні й 

комунальні підприємства є основними одержувачами цільового фінансування. 

Джерелами цільового фінансування комунальних підприємств виступають державний 

та місцевий бюджети, спеціальний фонд розвитку міст, а також цільові внески інших 

юридичних осіб. Розпорядником бюджетних коштів є місцеві державні адміністрації, 

виконавчі органи та апарати місцевих рад, управління, відділи та інші самостійні 

структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів 

місцевих рад в особі їх керівників[1]. Використання коштів цільового фінансування 
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чітко обумовлене його призначенням, що визначається давальником; у випадку із 

комунальними унітарними підприємствами – уповноважений орган місцевого 

самоврядування, який, обмежуючи сферу застосування наданих ресурсів, фактично 

продовжує своє волевиявлення стосовно виділених коштів навіть після факту 

передачі в розпорядження одержувачу. 

Використовуючи активні методи управління об’єктами комунальної власності, 

важливо забезпечити інвестиційну привабливість останніх. Це дасть змогу підвищити 

рівень дохідності та ринкову вартість акцій, що належать громаді та сприятиме 

зростанню надходжень в місцеві бюджети. Підвищенню ефективності використання 

комунальної власності також має сприяти оптимізація структури інвестиційного 

портфелю територіальних громад шляхом зменшення його обсягу за рахунок 

належних громадам збиткових та малорентабельних об’єктів комунальної власності 

та збільшення – за рахунок придбання акцій високодохідних, що мають стратегічне 

значення підприємств[4]. Забезпечення беззбиткової діяльності комунальних 

підприємств та збереження комунального майна можливе шляхом надання фінансової 

підтримки комунальним підприємствам, спрямованої на виконання наступних 

завдань:  

1) здійснення статутної діяльності комунальних підприємств;  

2) забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, 

розвиток матеріальної бази підприємств;  

3) запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунальних 

підприємств;  

4) вирішення окремих питань господарської діяльності комунальних 

підприємств шляхом поповнення обігових коштів. 

Забезпечення достатніх обсягів фінансових ресурсів у системі фінансового 

забезпечення підприємств житлово-комунального господарства багато в чому 

залежить від інструментів та важелів впливу на фінансову діяльність підприємства. 

Зокрема, розрізняють такі їх види: податки, пільги, субсидії, дотації, ціну (тариф). 

Складність системи фінансового забезпечення полягає в значній різноманітності та 

кількості елементів, які в неї входять. Не менш важливими елементами є форми 

фінансового забезпечення підприємств ЖКГ, а саме: традиційні (самофінансування, 

кредитування, зовнішнє фінансування, бюджетне фінансування), сучасні (лізинг, 

форфейтинг, проектне фінансування, акціонування, боргове фінансування, концесійне 

інвестування, змішане фінансування) [2]. 

Планування видатків місцевих бюджетів на фінансування підприємств 

комунальної форми власності розпочинається з визначення доходів цих підприємств. 

Як правило, доходи підприємств комунальної форми власності значно менші, ніж 

видатки, тому після ретельної перевірки розрахунків підприємств місцеві фінансові 

органи планують державну дотацію в розмірі, необхідному для збалансування їх 

доходів і видатків. При цьому окремо планується дотація з урахуванням не тільки 

функціонального призначення підприємств, а й напряму надання дотації. 
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Висновки. Отже, становлення комунальної власності в Україні має відбуватися 

на основі функціонального підходу, тобто критеріїв формування комунальної 

власності як джерела економічної самодостатності територіальних громад. 

На даному етапі розвитку важливо запровадити таку фінансову політику, яка б 

заохочувала залучення фінансових ресурсів з усіх доступних джерел, гарантувала 

захист фінансових інтересів усіх учасників процесу, підтримувала процедуру 

співпраці учасників при визначенні стратегічних, соціально-екологічних і фінансових 

цілей розвитку підприємств комунального господарства.  

Основними напрямами покращення бюджетного фінансування є вдосконалення 

нормативно-правової бази для цін/тарифів, запровадження нової системи 

тарифоутворення, вчасності надання бюджетного фінансування для покращення як 

оперативного, так і стратегічного планування комунальних підприємств. 
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РОЛЬ ПУБЛІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА  

 

THE ROLE OF PUBLIC COMMUNICATIONS IN THE DEMOCRATIZATION OF 

SOCIETY 

 

Анотація. У статті авторами представлене осмислення феномену публічних 

комунікацій як ефективного інструменту демократизації суспільства. Розкриваються 

його основні характеристики на основі деяких комунікативних моделей. Авторами 

підкреслюється, що при сучасному технічному розвитку, існує ймовірність 

комунікативних впроваджень в сторону абсолютної публічності і технік відкритого 

продуктивного діалогу. Публічне, загальне, відкрите можливо тільки за умови 

розуміння залежності одиничного від загального на рівні цивілізації.  

Ключові слова: комунікації, публічні комунікації, моделі комунікацій, 

абсолютна публічність, інформаційне суспільство, глобалізація. 

 

Abstract. In the article the authors presents social and philosophical understanding 

of the phenomenon of public communications as a potential effective instrument of 

democratization of society. Their main characteristics are disclosed by some communication 

models. The authors points out, that at the present technological development and the sharp 

points of the «bifurcation» of modern civilization there is a possibility of communication 

implementations towards the absolute publicity and techniques of the open productive 

dialogue. Public, overall, open is only possible, if there is the understanding of the 

relationship of money from the general on the level of the civilization.  

Keywords: communication, public communication, communication models, absolute 

publicity, information society, globalization.  

 

Постановка проблеми. Сучасна модель теорії і практики парламентаризму 

передбачає активізацію усіх складових громадянського суспільства в контексті теорії 

публічних комунікацій, зміцнення яких є неодмінною ознакою демократизації 
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суспільства. Термін «комунікація» фахівці часто співставляють з поняттям 

«інформація», («інформаційно-комунікативний»), які разом виступають невід’ємною 

 складовою ефективної комунікативної політики держави. Разом з тим, незважаючи 

на визначальну роль комунікацій та публічних комунікацій в житті суспільства, вони 

досі не мають належного обґрунтування в межах науки державного управління, 

бракує розробки її теоретико-методологічних засад, та й загалом формування окремої 

предметної сфери дослідження.  

В епоху стрімкого розвитку комп’ютерних технологій, прагнення суспільства 

до встановлення демократичної, правової держави, громадянського суспільства, 

утвердження інформаційного суспільства та проведення реформи публічного 

управління, значення публічних комунікації важко недооцінити. Публічна 

комунікація, будучи предметом дослідження різних предметних сфер, стає 

неодмінною умовою функціонування сучасного суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом комунікаційним аспектам 

розвитку суспільства присвячені більше тисячі різних праць, починаючи від 

праць Платона та Арістотеля. Сучасні вітчизняні дослідники Г. Почепцов, 

Н.В. Грицяк, В.Д. Демченко здійснили значний внесок щодо ідентифікації різних 

аспектів комунікацій. Приділяє значну увагу комунікативній проблематиці і 

Енциклопедичний словник з державного управління, за редакцією Ю.В. Ковбасюка, 

В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна[3], ґрунтовне теоретичне дослідження масової 

комунікації здійснив В.В. Різун [7], Є.В. Драчов розглядає комунікацію як 

інтегруючий фактор [2], В.Г. Мазур досліджує комунікації крізь призму взаємодії 

державних органів влади та громадськості на регіональному рівні [6], О. Бухтатий, 

О. Радченко, Г. Головченко здійснили дослідження комунікаційних процесів в 

сучасній Україні [1], разом з тим безліч аспектів залишаються недостатньо 

висвітленими, необхідним є впровадження комунікативного підходу до формування 

державної політики, а використання сучасних комунікативних технологій – 

нагальна потреба демократичного суспільства в удосконаленні публічних 

комунікацій. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання) Метою статті є визначення 

ролі публічних комунікацій в подальшій демократизації суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначаючи поняття «публічні 

комунікації», спеціалісти акцентують увагу на їх функціональній спрямованості. Ця 

спрямованість передбачає «передачу інформації, що зачіпає суспільний інтерес із 

одночасним наданням їй публічного статусу» [10]. Під публічним статусом мається 

на увазі статус, пов’язаний із відкритістю та орієнтацією на суспільні інтереси. 

Натомість в тоталітарних системах такі комунікації визначально поступаються 

монопропаганді правлячого режиму, котра є єдиною формою інформування 

суспільства. Актуалізація публічної комунікації, як зазначає Г. Почепцов, пов’язана із 

«переходом армійського варіанту ієрархічної комунікації, де роль одержувача 

інформації була різко заниженою, до нового, демократичного, коли споживач 

інформації переходить з пасивних на активні позиції»[11]. 
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Досліджуючи комунікації крізь призму взаємодії державних органів влади та 

громадськості на регіональному рівні В.Г.Мазур тлумачить  комунікацію як «основу 

державного управління і важливий чинник демократизації суспільного життя. В 

загальному вигляді її можна визначити як процес обміну інформацією, що об’єднує в 

єдине ціле органи державного управління, органи місцевого самоврядування та групи 

громадськості; зміцнює необхідний зворотний зв’язок між адміністративним 

апаратом, управлінськими структурами, суспільством, окремими громадами й 

індивідами»[6]. 

Як «процес передачі, обміну політичною інформацією, який структурує 

політичну діяльність і надає їй нового значення, формує громадську думку і 

політичну соціалізацію громадян з урахуванням їхніх потреб та інтересів» 

тлумачиться поняття «комунікація політична» [9, c.269]. 

Комунікації в державному управлінні розглядають як «інформаційну 

взаємодію, орієнтовану безпосередньо на визначену організацію, на методи і засоби 

побудови внутрішніх взаємозв’язків, тобто як інформаційні потоки; на розуміння 

побудови відносин між людьми всередині організації і в непомітному перенесенні 

особистих відносин на організаційні, у поєднанні вражень, заснованих на почутті 

симпатії або антипатії, і вражень від ділових якостей», а « публічна комунікація» – 

сукупність інформаційних зв’язків, процес взаємодії між суб’єктами управлінської 

діяльності по вертикалі, горизонталі із зовнішнім суспільним середовищем, шляхом 

безпосереднього спілкування і обміну інформацією з використанням відповідних 

засобів [3, с.330-331]. 

Досліджуючи сутність та функції комунікації в системі державного управління 

Є.В. Драчов наголошує, що «при здійсненні основних управлінських функцій – 

планування, організації, мотивації, координації, аналізу та контролю, – комунікація 

виступає як інтегруючий фактор: використовуючи потоки інформації, вона спрямовує 

повідомлення від однієї ланки до іншої відповідно встановленим цілям. Фактично, 

система обробки інформації виступає об’єднуючою функцією для всіх підсистем або 

підрозділів державного управління» [2, с.163-164]. 

Розмежовуючи поняття «державно-управлінська комунікація» (налагодження 

інформаційно-комунікативних процесів у сфері державного управління) та 

«державно-урядова комунікація» (як її структурна складова, яка забезпечує 

безпосереднє комунікування між урядом, бізнесом та громадськістю) 

Є.О. Романенком було виокремлено її комунікативні рівні: внутрішній, що стосується 

структурної взаємодії органів державної влади і їх взаємодії з громадськістю, та 

зовнішній, який стосується взаємодії держави та її інституційних структур у напрямі 

реалізації зовнішньої політики [8, с.12]. 

Наголошуючи на тому, що процес комунікації може відбуватися незалежно від 

часових бар’єрів і технологічних особливостей поширення інформації, О. Бухтатий, 

О. Радченко, Г. Головченко вважають, що «обмін інформацією між автором книги і 

читачем може здійснюватись через сторіччя. В цьому випадку книга є носієм 

(каналом) інформації, а здійснення соціальної комунікації між іншими членами 
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суспільства забезпечує її поширення на невизначену аудиторію і її трансформацію у 

масову»[ 1, с.45]. 

В нинішніх умовах складної, часом суперечливої трансформації політичної 

системи, пов’язаних з реалізацією конституційної реформи, проблеми структуризації 

публічних комунікацій мають розв’язуватися в контексті парламентського дискурсу 

як провідної комунікаційної моделі парламентсько-президентської республіки. В 

теорії політичної комунікації дискурс кореспондується з такими поняттями, як 

«політична (суспільно-політична) мова», «мова суспільної думки», «мова публічної 

сфери» тощо. Як зазначає Л. Нагорна, «політична мова – це насамперед інструмент, 

що використовується у боротьбі за владу» [12]. Власне, вербалізація політичної 

боротьби є складовою еволюції парламентської моделі демократії. 

Характерно, що П. Манчіні пов’язує походження публічних комунікації із 

формуванням парламентської демократії [13]. Отже, публічні комунікації виникають і 

функціонують там, де відбуваються процеси розвитку інформаційних засад 

парламентаризму. 

Людське суспільство саме по собі настільки складна й нестабільна система, що 

здатна зазнавати величезну кількість нових культур або неочікувані витоки 

цивілізації. Сучасне інформаційно-мереживне суспільство являється в повній мірі 

структурою неравновісною, а за рахунок своєї масштабності ще й слабо 

координованою та керованою, тобто абсолютно публічною, якщо говорити про їх 

проекцію. При цьому, за рахунок сучасних відкритих форм комунікації виникають 

складні колективні структури (Інтернет), які стихійно формуються з простих 

«автокаталітичних інтеракцій» між багатьма індивідами й навколишнім середовищем. 

І. Пригожин констатує, що в малих колоніях комунікація локалізується на самому 

індивіді, в той час як в великих – на рівні інтеракцій між індивідами. «Людське 

суспільство в більшій мірі задовольняє умовам дисбалансу. Життя можливе лише у 

відкритих системах, що обмінюються енергією, матерією, інформацією з 

навколишнім світом. Ясно також, що суспільство – нелінійна система; дії одного 

впливають на дії інших». [14, с. 357]. 

 Оцінюючи дану теорії стає очевидним, що публічні комунікації «важливий 

оператор для залучення уваги й переводу її в ресурс участі» [15, с. 246]. І тут ми знову 

констатуємо, що лише в абсолютному публічному прості з використанням всіх рівнів 

публічної комунікації можливий конструктивний діалог й можливості знаходження 

оптимістичних точок біфуркації для людства. Однак, для того щоб діалог відбувся 

необхідна спільність та рівні початкові умови безпосередньої комунікації – спільність 

інтересів, що робить діалог доцільним, й спільність мови, що робить діалог 

можливим. Всі ці пріоритетні особливості можуть сформуватися лише в публічному 

просторі, де створюється та відтворюється комунікація участі, завдяки прискореному 

поширенню інформації, її дискусійному розумінню та поетапному використанню, в 

постійному перевіреному переформатуванні актуальної інформації. Саме 

інформаційне суспільство дає можливість формування «абсолютної публічності» не 

стільки тим, що має місце прискорений ріст знань у всіх напрямках людської 
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життєдіяльності, скільки тим, що зросли масштаби й час передачі по комунікативним 

каналам інформації. Тут можна вже говорити про взаємодію людей на основі 

циркуляції знань й появу можливості досить швидко їх отримувати. Орієнтуючись на 

розвиток публічного потенціалу не лице окремої особистості, а й цілих народів, що 

прагнуть до відкритих рішень і перспектив, публічні комунікації в інформаційному 

суспільстві здатні визначати не лише перспективи інтелектуального вдосконалення 

людини. Вони можуть формувати ефективний розвиток інформаційних технологій 

людства без достатньо суперечливих, болісних тенденції, що диктуються тривожними 

національно-культурними поглинаннями, інтеграцією й геополітичними зрушеннями 

й здатні вплинути на хід всієї людської історії та її виживання.  

Висновки. В сучасних умовах абсолютні публічні комунікації, як доступний 

всеохоплюючий інструмент соціального взаємозв’язку, здатні сформувати відкритий 

прозоро-масовий простір, що в значній мірі може впливати на світогляд як окремої 

людини, так і громадських товариств, націй, держав, культур. 

При сучасному технічному розвитку існує вірогідність повної зміни 

цивілізаційно-культурних впроваджень в сторону абсолютної публічності та технік 

відкритого продуктивного співучасливого діалогу. Публічність в чистому, 

ідеалізованому вигляді, або так звана Хабермасівська абсолютна публічність, що 

може осмислюватись як форма виживання, поки що не розкриває себе в повні мірі. 

Тільки при повній зацікавленості в рівному публічному діалозі збільшуються шанси 

безболісного, з мінімальною кількістю колапсів і катаклізмів, входження в наступний 

біфуркаційний виток, в якому абсолютна публічна комунікація може стати сутнісною 

характеристикою людського буття, принципом співіснування і взаємодії людей, 

засобом досягнення взаєморозуміння при якій «єдність публічного простору – це не 

стільки єдність уявлень, скільки єдність відношень» [16, с. 76]. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT 

 

Анотація: Стаття містить  аналіз відомих підходів до побудови системи 

фінансового менеджменту на підприємстві. Акцентування на розподілі задач 

бухгалтерського, управлінського обліку та фінансового менеджменту дозволяє 

сформувати основні рекомендації до побудови системи фінансового менеджменту на 

підприємстві.  
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Abstract: The article contains an analysis of known approaches to building a 

financial management system in the enterprise. Emphasis on the distribution of tasks of 

accounting, management accounting and financial management allows you to form the basic 

recommendations for building a financial management system in the enterprise. 

Keywords: financial management; investment, management accounting; financial 

statements. 

 

Постановка проблеми. Актуальність питання розвитку фінансового 

менеджменту в кризові періоди тільки збільшується, а в періоди стабільності та 

успіху є гарантом підтримки стабільності.  Навіть якщо підприємство не має окремої 

посади фінансового менеджменту, задачі управління фінансами, збільшення 

прибутковості на основі аналізу фінансових даних вирішує директор, бухгалтер, 

безпосередньо підприємець. Три головних функціональних задачі фінансового 

менеджменту – забезпечення організації та реалізації фінансових потоків для  

зростання капіталу за рахунок збільшення доходів, оптимізації витрат та своєчасного 

надходження фінансів; покриття витрат – формування балансу грошових надходжень 

та їх оптимізація та контроль результативності на основі моніторингу та аналізу 

фінансових показників вирішуються у сполученні головних функцій менеджменту – 

планування, організації, мотивації та контролю.  Основні концепції фінансового 

менеджменту, адаптовані до конкретного підприємства та ситуації дозволяє прийняти 

вдалі управлінські рішення та досягти результату.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансовий менеджмент 

розглядається багатьма вченими та практиками як механізм управління фінансовою 

діяльністю та як форма окремої підприємницької діяльності. Крім того, окремими 

сферами фінансового менеджменту є управлінській облік; бюджетування; процеси 

фінансового ринку;  інвестиційні процеси та проєкти; задачі, що вирішує фінансовий 

менеджер тощо [1-5]. 

Метою статті є аналіз відомих концепцій та підходів організації фінансового 

менеджменту для формування рекомендацій щодо запровадження змін в сфері 

фінансового управління.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Загальна фінансова система 

підприємства може бути представлена як взаємодія  компонентів управління, які 

відповідають за основні задачі фінансового менеджменту.  

Не дивлячись на те, що в практиці підприємств, особливо у малому бізнесі 

посади бухгалтера та фінансового менеджера часто поєднують, це є стратегічною 

помилкою.  
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Рис. 1. Загальна схема фінансового менеджменту 

 

Ідеальною формулою організаціє є розподілення задач бухгалтерського обліку, 

звітності та податків з фінансовою діяльністю, управлінським обліком, контролем 

бізнес-процесів. Взаємодія бухгалтера та фінансового менеджера дуже активна, але 

така розподіленість дозволяє більш чітко знайти можливості зростання капіталу за 

рахунок оптимізації фінансових потоків.   

В таблиці 1 представлені відмінності між бухгалтером та фінансовим 

менеджером, їх взаємодія та відокремлена діяльність.  
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потоків та 

показників 

Результати 
фінансової діяльності 

Відповідність місії та 
цілям 
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Таблиця 1  

Взаємодія бухгалтера та фінансового менеджера 

Характеристики Бухгалтер Фінансовий менеджер Взаємодія 

Професійні 

функції 

Бухгалтерський 

та податковий 

облік 

Управлінський облік Дані управлінського 

обліку базуються на 

даних звітності та 

додаткових показниках 

моніторингу 

Джерела 

інформації 

Первинні дані, 

законодавство 

Розрахункові дані, 

зовнішні та внутрішні 

додаткові джерела, 

прогноз 

Розрахунки 

здійснюються на основі 

звітності 

Цілі Відповідність 

фінансової 

діяльності 

законодавству 

Максимізація вартості 

підприємства 

Відповідність цілей 

Особисті 

характеристики 

Чіткий контроль, 

пунктуальність 

Гнучкий контроль, 

навички моделювання, 

прогнозування, пошуку 

креативних рішень 

Баланс ризиків 

фінансової діяльності та 

відповідності 

законодавства.  

 

Зовнішні чинники бізнес-середовища повинні бути враховані фінансовим 

менеджером. Він та його фахівці відстежують конкурентний ринок, рівень інфляції, 

нестійкість валютних курсів, можливості використання різних фінансових активів. 

Внутрішні чинники враховуються, як правило, за рахунок запровадження системи 

бюджетування та чіткого вимірювання вартості бізнес-процесів. Серед напрямів, в 

яких фінансовий менеджер приймає рішення можна виділити такі як: управління 

активами; інвестиційні рішення; фінансування бізнесу; використання різноманітних 

фінансових інструментів.  Все це базується на обґрунтованій фінансовій політиці 

підприємства. Особливо важливим напрямом є вибір співвідношення між власними та 

позиковими засобами, раціональної дивідендної політики. Такі складні управлінські 

рішення повинні бути обґрунтовані з використанням сучасних інструментів 

математичного аналізу, економіко-математичного моделювання та прогнозування.  

Серед концепцій, які активно використовуються у фінансовому менеджменті 

необхідно відокремити такі як концепція тимчасової вартості грошових коштів, 

концепція дисконтування грошових потоків, концепція структури капіталу, концепція 

впливу дивідендної політики на курс акцій, теорії портфеля і оцінки дохідності 

фінансових активів тощо. 

Концепція структури капіталу передбачає, що вартість підприємства, 

підприємства не залежить від структури капіталу, тобто співвідношення між власним 

і позиковим капіталом.  

Концепція впливу дивідендної політики на курс акцій передбачає, що політика 

виплати дивідендів по акціях не впливає на вартість підприємства.   
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Теорія портфеля і модель оцінки дохідності фінансових активів (САРМ), 

передбачає, що структура портфеля фінансових активів впливає на ступінь ризику 

власних цінних паперів компанії, і прибутковість акцій залежить від величини цього 

ризику. Крім того,  рівень ризику по кожному виду активів потрібно визначати в 

сукупності з ризиками інших цінних паперів сукупного портфеля. 

Модель оцінки дохідності фінансових активів визначає баланс між ризиком і 

необхідної прибутковості активів.  Фінансовий менеджер розглядає також питання 

залучення зовнішніх інвесторів та ризики власного інвестування. Цей напрям 

потребує процедур оцінювання інвестиційних проектів.  

Сучасні тенденції фінансового менеджменту полягають у можливостях 

виконання основних завдань з відстежуванням цільових напрямів та ризиків 

управління фінансовими потоками, активами та інвестиційними проектами.  

Головними задачами управління фінансовою діяльністю є: 

1. Аналіз. Необхідно постійно збирати й оцінювати інформацію про стан ринку, 

на якому діє компанія, зокрема фінансового ринку та  законодавства. 

2. Планування фінансової діяльності відповідає місії підприємства та її цілям 

відповідно до необхідних дій та очікуваних результатів.  

3. Інвестування. Напрямок фінансів в найбільш перспективні проекти з метою 

отримання прибутку і досягнення поставлених завдань підприємством. 

4. Контроль діяльності. Зворотній зв'язок за підсумками реалізованого плану і 

інвестування.  

Сучасний фінансовий менеджмент виконує завдання збільшення зростання 

ринкової вартості акцій підприємства в довгостроковій перспективі та реалізує 

поточні завдання фінансової діяльності.  Фінансовий прогноз розвитку підприємства є 

основою для інвестиційних рішень, вибору оптимальних джерел фінансування. 

Фінансовий менеджмент базується на трьох основних принципах: 

1. Різниця між справжньою і майбутньою вартістю грошових коштів, тобто 

дисконтування грошових потоків.  Для цього застосовуються розрахунки 

дисконтування грошових потоків, які приходять і йдуть з організації. Без такого 

розрахунку ясного розуміння, наскільки успішно працює компанія, не буде.  

2. Поєднання ризику і прибутковості та підтримка їх балансу. 

3. Контроль та вимірювання бізнес-процесів, визначення центрів прибутку та 

витрат, формування балансу між ними.  

Система фінансового менеджменту на підприємстві повинна бути гнучкою та 

модульною та враховувати цілу низку аспектів: 

1. Місія і бачення організації. 

2. Оперативні, тактичні та стратегічні цілі організації. 

3. Вибір ключових показників ефективності (KPI). 

4. Структура процесів виробництва продукції або послуги. 

5. Організаційна структура співробітників і підрозділів. 

6. Наявність і якість систем інформаційного забезпечення. 

7. Специфіка управління персоналом. 
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8. Фінансовий стан організації. 

Сучасні системи фінансового менеджменту розробляються за допомогою IT-

технологій та використовують дані інформаційних систем, в склад яких входять 

інтелектуальні інформаційні модулі для формування прогнозних моделей, 

відстежування ринкових даних фінансових потоків та активів, формування 

варіативних сценаріїв діяльності для прийняття рішень, спеціальних систем 

управління інвестиційними проектами. 

Фінансовий менеджмент являє собою гнучкий механізм управління, 

орієнтований на швидкі зміни у внутрішньому і зовнішньому економічному 

середовищі підприємства. 

Топ-менеджмент та власники підприємства повинні мати відповіді на такі 

основні питання: 

1. Який обсяг фінансових ресурсів необхідний для успішної роботи 

підприємства в умовах конкурентного середовища? 

2.  З яких джерел можна отримати необхідні фінансові ресурси і як  

підтримувати баланс між власними, позиковими і залученими коштами? 

3. Яким чином слід здійснювати оперативне управління фінансовими 

ресурсами і капіталом для забезпечення фінансової стійкості, прибутковості та 

платоспроможності підприємства в короткостроковому і довгостроковому періодах? 

4. Якими способами можна знизити комерційні ризики, що виникають в 

поточній інвестиційної та фінансової діяльності? 

5. Яким чином здійснюється монітор фінансового стану підприємства та які 

його показники на даний момент? 

Висновки. Таким чином,  загальні рекомендації щодо розвитку фінансового 

менеджменту та потреб  його удосконалення на підприємстві можуть бути 

сформовані таким чином:  

1. Фінансова діяльність підприємства тісно пов’язана з загальною стратегією і 

не повинна бути відокремленою.  

2. Фінансова політика підприємства повинна враховувати баланс між гнучкістю 

та контролем; між власними, позиковими і залученими коштами; ризики 

інвестиційної та фінансової діяльності.  

3. Найбільш вдалою формою є відокремлення посади фінансового менеджера 

від бухгалтерського обліку, але з використанням даних фінансової звітності.  
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СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

 

ESSENCE AND PRINCIPLES OF BUSINESS ADMINISTRATION AT THE 

ENTERPRISE UNDER MODERN ECONOMIC CONDITIONS 

 

Анотація. У статті розглянуто підходи до визначення та сутність бізнес-

адміністрування. Визначено роль  та призначення бізнес-адміністрування у системі 

управління підприємством. Досліджено відмінності у функціях сучасного менеджера 

та  бізнес-адміністратора. Проаналізовано основні принципи бізнес-адміністрування.  

Ключові слова: менеджмент, бізнес, адміністрування, бізнес-адміністрування, 

менеджер, адміністратор, система управління підприємством.  

 

Abstract. The article considers the approaches to the definition and essence of 

business administration. The role and purpose of business administration in the enterprise 

management system are determined. The differences in the functions of a modern manager 

and a business administrator are investigated. The basic principles of business 

administration are analyzed. 

Key words: management, business, administration, business administration, 

manager, administrator, enterprise management system. 

 

Постановка  проблеми. В реаліях сьогодення запровадження раціональних та 

ефективних форм і методів управління підприємством в умовах глобалізації та 

економічної турбулентності  набуває виняткового значення. Динамічний розвиток 

економічних процесів, політичні, соціальні, природно-кліматичні, біологічні та інші 

зміни вимагають від управлінців оперативно реагувати на їх розгортання, швидко 

адаптуватись до цих змін, а також постійно застосовувати нові інструменти 

підвищення ефективності діяльності підприємства, одним із яких і є бізнес-

адміністрування. 
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Оскільки розвиток бізнес-адміністрування є важливим  для підвищення рівня 

обґрунтованості управлінських рішень, що формулюються та реалізуються в сучасних 

умовах господарювання за наявності невизначеності та зростання ризику діяльності 

економічних суб’єктів, визначення сутності бізнес-адміністрування, його 

принципових основ є на сьогодні актуальним питанням. 

Аналіз  останніх  досліджень і публікацій. Дослідження питань сутності та 

особливостей управління підприємствами викладено в численних роботах багатьох 

вчених, і, зокрема таких, як: Арабаджийскі Н., Войнаренко М., Дівенок Т., Замазій О., 

Костюк О., Курей О., Смірнова І.,Телятник С., Тітяєв В., Черленяк І. та багатьох 

інших. 

У своїх працях автори обґрунтовують різні позиції щодо загальної сутності 

адміністративного менеджменту, його принципів, функцій та сфери практичної 

діяльності, відокремлюють як його складову бізнес-адміністрування.  

Однак, бізнес-адміністрування є порівняно новим поняттям і сьогодні ще не 

розроблено чітких підходів до його визначення та змісту.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сутності та 

принципів бізнес-адміністрування на підприємстві в сучасних умовах 

господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Адміністративний менеджмент є напрямом, 

орієнтованим на оптимізацію та високу організацію під час виконання завдань, або 

його можна визначити як вид управлінської діяльності, який скеровано на 

оптимізацію дій за всіма функціональними напрямами в усіх підрозділах і 

структурних одиницях підприємства. 

В умовах підприємства адміністративний менеджмент трансформується у 

бізнес-адміністрування, яке концентрує увагу на сфері підприємницької діяльності та 

спрямовано на отримання прибутку [1, с. 51]. 

Таким чином, для отримання більш чіткого уявлення про сутність бізнес-

адміністрування, його принципові основи та  місце в системі управління 

підприємством, необхідно проаналізувати підходи вітчизняних та зарубіжних 

науковців до визначення означеного терміну (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Визначення сутності категорії «бізнес-адміністування» 

Автор  Зміст категорії 

Арабаджийські 

Н.З. 

Бізнес-адміністрування – це адміністрування, яке обслуговує 

бізнес, а також допомагає органам управління та керівникам 

господарських підприємств та комерційних товариств [2, с. 94]. 

Замазій О.В. 

Бізнес-адміністрування – це така функція управління, що, 

керуючись чітко сформованими координативними методами, 

підґрунтям яких є практичний досвід, максимально ефективно при 

цьому використовує людський ресурс [3, с. 245]. 

Тітяєв В.В., 

Дівенок Т.О. 

Бізнес-адміністрування – інноваційна понятійна категорія, яка 

нерозривно пов’язана з менеджментом і включає в себе широке 
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коло завдань: аналіз конкурентоспроможності фірм і 

привабливості ринків, оцінку фінансового ринку, розробку 

стратегічного плану управління компанією тощо [4, с. 33]. 

Войнаренко М.П.,  

Костюк О.М. 

Бізнес-адміністрування – це діяльність, спрямована на системний 

підхід до покрокової та узгодженої організації всіх процесів 

господарської діяльності та аспектів функціонування 

підприємства з метою задоволення потреб споживачів та 

дотримання високих темпів зростання обсягів реалізації, 

формування та дотримання позитивного іміджу підприємства, 

ефективного використання всіх видів ресурсів, взаємодії з 

громадськими, профспілковими та державними установами, 

забезпечення мотивації удосконалення професійності та умов для 

кар’єрного зростання працівників в процесі досягнення цілей 

діяльності організації та зростання вартості компанії [5, с. 50]. 

Джерело: складено авторами на основі [2-5]. 

 

На відміну від вказаних вище дослідників, Смірнова І.С. не наводить власного 

визначення бізнес-адміністрування, але розмежовує категорії адміністрування та 

менеджменту. Так, адміністрування – це організація роботи підлеглих, делегування 

обов’язків, відповідальності за контролем виконання робіт, та, в кінцевому результаті, 

– оцінка та вживання відповідних заходів за підсумками реалізованого плану робіт [6, 

с. 155]. В результаті порівняння британського та американського підходів до 

розділення повноважень менеджерів та адміністраторів, автор пропонує виділяти 

адміністративний та операційний менеджмент. При чому, перший з них фактично 

наділяється повноваженнями сучасних топ-менеджерів (тобто, описаний у роботі 

Смірнової І.С. підхід зводиться до того, що менеджери вищої ланки управління 

називаються бізнес-адміністраторами), а другому відводиться роль управлінців ниж-

чого рівня, тоді як середній рівень управління характеризується однаковим 

співвідношенням адміністрування та менеджменту [6, с. 154]. 

Отже, переважна більшість дослідників що наводять визначення бізнес-ад-

міністрування відводять йому допоміжну роль в системі управління, але разом з тим, 

їх погляди не дозволяють чітко відокремити бізнес-адміністрування від управління та 

виявити його характерні особливості. 

Як вже зазначалося, бізнес-адміністрування є порівняно новим поняттям. І, як 

будь яке поняття, воно відображає реальні явища і процеси, що мають місце у 

практиці управлінської діяльності. Тобто, спочатку з’явилися суб’єкти бізнес-

адміністрування та їхня специфічна діяльність, а потім виникли визначення такої 

діяльності [7, с. 117]. 

Для того, щоб краще зрозуміти зміст і особливості бізнес-адміністрування 

необхідно визначити якими функціями наділені його суб’єкти (бізнес-адміністратори) 

і чим саме вони відрізняються від менеджерів. 

Автори  Тараруєв Ю.О. та Телятник С.В. навели розподіл функцій менеджерів 

та бізнес-адміністраторів в системі управління підприємством. Так, менеджери 

виконують наступні основні функції:  
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• планування діяльності підприємства; 

• генерація управлінських рішень; 

• розробка методів мотивації персоналу підприємства. 

В свою чергу, бізнес-адміністратори виконують допоміжні функції: 

• інформаційне забезпечення системи управління; 

• організація виконання, прийнятих управлінських рішень; 

• контроль виконання завдань, оцінка результатів діяльності. 

Як видно, роль і значення бізнес-адміністраторів у системі управління 

визначається насамперед їх здатністю до організаційного та інформаційного 

забезпечення управлінської діяльності. Саме вони здійснюють координацію між 

менеджерами, що ухвалюють рішення, та працівниками, що ці рішення реалізують у 

практичній діяльності підприємства. Тому розвиток бізнес- адміністрування в межах 

системи управління є важливим для будь якого підприємства. 

Таким чином, бізнес-адміністрування – це комплексна система 

взаємопов’язаних процесів підприємства та сфера діяльності людей, що необхідна 

для:  

а) інформаційного забезпечення управління підприємством;  

б) організації належного виконання управлінських рішень;  

в) контролю виконання поставлених завдань та оцінки досягнутих результатів. 

Наведене визначення дозволяє виділити бізнес-адміністрування як окрему 

складову підприємства, визначити його роль і основні функції, а також уникнути 

низки протиріч, пов’язаних з ототожненням бізнес-адміністрування та управління [7, 

с. 118]. 

Підприємство, як і будь-яка система, потребує адміністративного втручання, 

що передбачає професійне здійснення управлінської діяльності через чітку систему 

структурованих внутрішньорганізаційних відносин, які будуються на засадах ієрархії, 

чіткого розподілу завдань і контролю за їх виконанням, з використанням сукупності 

принципів, функцій і методів управління. 

Розкрити сутність бізнес-адміністрування дозволяє визначення змісту його 

принципових основ, що покладені у систему формування організаційних структур 

управління. Такими принципами є: 

1) принцип єдності мети – передбачає наявність чітко сформульованої мети або 

цілей фірми (підприємства);  

2) принцип первинності функцій і вторинності структури – побудова 

організаційної структури повинна базуватися на виявленні складу та змісту функцій 

управління;  

3) принцип функціональної завершеності підрозділів апарату управління – коло 

завдань для кожного структурного підрозділу має бути чітко орієнтоване на 

досягнення мети управління з відповідної функції; 

4) принцип простоти організаційної структури: чим простіше, тим чіткіше 

побудована структура управління, тим легше персоналу зрозуміти та пристосуватися 
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до цієї форми управління й активно брати участь у реалізації цілей. Крім того, 

кількість ланок і рівнів управління повинні бути мінімальними;  

5) принцип єдності керівництва – працівник повинен одержувати накази лише 

від одного начальника. Це необхідна умова єдності дій, координації зусиль;  

6) принцип оптимальної норми керованості – кількість підлеглих, які 

підлягають одному працівнику, повинна бути обмеженою. Норма керованості 

визначається характером роботи керівника та відносинами керівників і підлеглих;  

7) принцип зворотного зв'язку – завдяки цьому принципу забезпечується 

можливість здійснення постійного контролю за наслідками функціонування системи 

та створюються умови для її використання.  

Перераховані принципи побудови організаційних структур управління 

взаємопов'язані та взаємообумовлені. Кожний із них має самостійне значення, але 

тільки загальне їх використання забезпечує ефективність використання технології 

адміністрування [8, с. 118]. 

Для досягнення успіху у формуванні технології бізнес-адміністрування та 

ефективного ділового адміністрування також необхідні знання, навички й компетенції 

у двох базових форматах реагування на проблеми викликів управлінської практики та 

викликів змін економічної реальності:  

1) організація «керування – управління – адміністрування» персоналом та 

ресурсами фірми у визначеному характером завдань фірми масштабі;  

2) організація «структури – функції – поведінки» фірми як кібернетично 

залежної екосистеми економічного середовища із рухомими межами та змінними 

цілями, завданнями й можливостями [8, с. 118]. 

Сьогодні значення бізнес-адміністрування постійно зростає, оскільки зараз в 

нових умовах господарювання необхідні нові підходи до вирішення економічних, та 

соціальних проблем, глибоке розуміння сутності та форм управління, що 

використовуються у виробничій та комерційній діяльності підприємства [9, с. 53]. 

Висновки. Бізнес-адміністрування на підприємстві є складовою частиною 

системи управління та виконує допоміжну роль через наявність у менеджерів (та 

відсутність у бізнес-адміністраторів) повноважень для обґрунтування управлінських 

рішень, що приводить до розмежування функцій між ними. 

Практичне застосування бізнес-адміністрування є актуальним для українських 

підприємств за сучасних умов господарювання, адже ефективна система бізнес-

адміністрування дозволяє оптимально використовувати всі його наявні ресурси, 

реалізуючи стратегічні завдання діяльності, своєчасно виявляючи та реагуючи на 

потенційні загрози середовища функціонування. 
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Постановка проблеми. У процесі вивчення питання рентабельності закладів 

охорони здоров’я варто застосовувати комплексний підхід. Так, досьогодні 

залишається невирішеною проблема в регулюванні питань ціноутворення на 

медичному ринку, яке повинне повністю ґрунтуватися на економіко-математичних 

моделях і за яким має здійснюватися відповідний контроль. І хоча на даний час 

проводиться реформа у медичній сфері, питання регулювання ціни у державних 

закладах охорони здоров’я та приватних клініках остаточно не вирішене. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями удосконалення 

державного управління системою охорони здоров’я і формуванням цінової політики в 

сфері надання медичних послуг були присвячені наукові дослідження таких 

українських і зарубіжних учених, як В.Д. Долот [1],  В.М. Корнацький [5],  

А. Малагардіс [6], В.В. Рєзнікова [7], І.В. Рожкова [8], І.М. Солоненко [8],  

С.В. Сорока [9], С.В. Сисюк [10] та ін. Оскільки наразі відбувається медична реформа 

і питання ціноутворення в охороні здоров’я та визначення цін на медичні послуги є 

недосконалими, що і намагається усунути медична реформа, дані питання потребують 

подальшого вивчення.  

Мета статті. Метою статті є визначення сутності ціноутворення у закладах 

охорони здоров’я, вивчення проблем, які виникають в медичній сфері в умовах 

реформування.   

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній літературі з фінансового 

менеджменту існує кілька визначень рентабельності. Одне з трактувань, визначає  

рентабельність як показник економічної ефективності, який комплексно відображає 

використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів. Інше визначення 

рентабельності трактує її як відношення прибутку до суми витрат [3, 4].   

Стаття 49 Конституції України гарантує усім громадянам безкоштовну 

медичну допомогу у державних та комунальних закладах охорони здоров’я [2]. Проте 

поряд із такою соціальною гарантією існують певні платежі, які ніяк не врегульовані і 

відповідно не контрольовані. Сума таких платежів визначається, як правило, самим 

пацієнтом. Але бувають випадки коли на певну суму натякають працівники закладів 

охорони здоров’я. Такі платежі не надходять до медичного закладу, з них не 

сплачуються податки. 

Медичний заклад є неприбутковою бюджетною (комунальною) устновою, яка 

надає платні медичні послуги. При розрахунку вартості таких послуг після 

визначення всіх видів витрат, які складають собівартість певної послуги, закладається 
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прибуток на підставі заданого рівня рентабельності. Чітких єдиних правил та порядку 

надання платних медичних послуг та порядку встановлення ціни на медичні послуги 

на даний часі не існує [12].  

Тому у медичних закладів виникають численні запитання з приводу 

встановлення вартості таких медичних послуг. Для будь-якої клініки ціна та якість – 

це спосіб визначення кола своїх клієнтів, стратегія, яка допомагає у вирішенні певних 

суперечностей та питань. Для пацієнта ціна – це насамперед вартість послуг та якість 

наданих послуг(та гарантія на виконану роботу в цілому на якийсь період.). Відомо, 

що ціна, якість та відгуки є головним засобом приваблення нових клієнтів. 

Насамперед, відмінністю ціноутворення в приватній клініці є те, що озвучується 

повна вартість лікування − за обстеження, підготовку, операцію, наркоз, перебування 

в стаціонарі, медикаменти і т.д.  

У державній (комунальній) клініці чітких цін немає (за певним винятком). Хоча 

в державному закладі охорони здоров’я в ціни на медичні послуги включається обсяг 

прибутку, але немає жодного документа Міністерства фінансів України, що 

врегулював би норму рентабельності. Кожен, хто вдається до послуг державної 

медицини, знає, що при зверненні до лікарні називається гонорар  хірургу, іноді ще 

вартість анестезіологічної допомоги та інше. Але ж на цьому виплати не 

закінчуються. Пацієнт також оплачує обстеження,  всі медичні препарати та витратні 

матеріали, необхідні для ефективного лікування. Складно сказати, скільки коштувало 

лікування в цілому, адже порахувати  витрати без будь яких квитанцій  дуже і дуже 

складно. У такій ситуації не завжди можливо завчасно оцінити всі витрати на 

лікування. І вже перебуваючи в процесі його отримання, можна опинитися в дуже 

незручній ситуації. Хоча в останній час така тенденція зустрічається все рідше. А в 

приватній клініці повну вартість називають на початку лікування, з похибкою 5-10% 

(це ризик появи ускладнень, від якого медицина не застрахована).  

Для прикладу, вартість операції з видалення апендициту в державній клініці 

становитиме в середньому 7000-9000 грн а в деяких областях, містах навіть дорожче. 

Харчування сюди не входить. А наприклад, у приватній клініці аналогічна операція 

обійдеться в тому самому регіоні 12500-17000 грн [14, 15]. У цю вартість включено 

все. Вартість звичайно вища, але і  умови перебування пацієнта в стаціонарі значно 

перевищують рівень більшості державних (комунальних) медичних закладів. За 

рахунок можливості діагностики та лікування з перших годин звернення і завдяки 

сучасним методам, в приватній клініці вдається скоротити перебування пацієнта в 

кілька разів порівняно з державними медичними закладами.  

В приватній клініці фіксуються витрати на утримання будівель і приміщень на 

високому рівні комфорту для хворої людини, на закупівлю сучасного обладнання, 

витрати на електроенергію, воду. В таких клініках дотримуються європейських 

стандартів інфекційного контролю, сплачуються податки [11]. Все це закладено у 

вартість. Велика перевага – це раціональне розпорядження власними коштами, яка 

дає можливість приватній клініці вчасно забезпечувати більш високий рівень безпеки 

пацієнта, комфорт, інший рівень оснащеності і сервісу. Вартість одного дня лікування 
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враховує найбільш затребувані методи дослідження і лікування. Наприклад, при 

лікуванні пневмонії завжди використовується рентгенографія, тому це дослідження 

включене у вартість. Але іноді необхідно зробити комп’ютерну томографію легень. 

Це дослідження не включене у вартість лікування і оплачується окремо. За таким же 

принципом оцінюється і додаткова вартість ліків. Додатково також вказуються 

діагностичні та лікувальні послуги, якщо їх виконання не вказане основним 

діагнозом, з приводу якого людина звертається до лікарні.   

Наприклад, людина з гіпертонією хоче обстежитися у ЛОР-лікаря з приводу 

хронічного тонзиліту, тому така консультація буде сплачуватись додатково. Проте 

пацієнту з лихоманкою нез’ясованої причини консультація ЛОРа буде додана у 

вартість стаціонарного лікування, оскільки вона може бути необхідною для пошуку 

діагнозу.  

В деражвних (комунальних) установах сьогодні не можливе таке оперативне 

реагування на потреби пацієнта, а тим більше – швидке фінансування потреб, що 

виникають в процесі функціонування клініки.  

Одним із основних завдань держави у сфері реформування охорони здоров’я 

має бути досягнення позитивних змін у наявній ситуації, а саме збереження і 

поліпшення здоров’я всіх верств населення, підвищення якості та ефективності 

медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян 

на її одержання в умовах трансформації соціально-економічних відносин за рахунок 

удосконалення організації і фінансування галузі [13].   

Удосконалення фінансового забезпечення галузі має полягати в опрацюванні 

механізмів ціноутворення в системі охорони здоров’я, запровадження ефективної 

системи багатоканального фінансування охорони здоров’я, основою якого має бути 

державний бюджет і обов’язкове соціальне медичне страхування, узгоджене з 

податковою системою, удосконалення порядку і механізмів оплати праці медичних 

працівників з урахуванням їх кваліфікації, а також обсягів, якості та результатів 

роботи.  

Сьогодні охорона здоров’я продовжує працювати за умови гострого дефіциту 

бюджетних коштів. Недостатність фінансування із бюджету призвела до серйозних 

соціально-негативних наслідків. Зменшення доступності безоплатної медичної 

допомоги призвело до відчутного збільшення хворих із запущеними формами 

різноманітних хвороб. Саме тому постає питання визначення напрямків 

реформування фінансового забезпечення галузі [13].  

Висновки. Важливе значення для забезпечення адекватних умов і оплати праці і 

рентабельності, має якість  планування. Це складний і багатогранний процес, який 

включає в себе досконалий економічний аналіз показників, досягнення максимальної 

узгодженості з кількісними і якісними показниками (виконання робіт, послуг), 

собівартості, врахування наявних резервів, збільшення кількості медичних закладів, 

покращення умов перебування в стаціонарі, зниження витрат на обслуговування. 

Оскільки існує велика розбіжність в державних закладах охорони здоров’я та 

приватних клініках, що особливо помітно в рівні цін, в умовах перебування, в 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (14) 2020 

35 

забезпеченні лікарень необхідним устаткуванням та ліками, необхідно впровадити 

адекватні норми ціноутворення та рентабельності. Як для державних лікарень, так і 

для приватних клінік.  

Як одна з особливостей визначення норми рентабельності в закладах охорони 

здоров’я, є неможливість повністю передбачити перебіг та реабілітацію пацієнта. 

Тому вкрай важливо на державному рівні законодавчо визначити порядок надання 

платних послуг медичними установами і закладами. Проте здійснюючи 

реформування галузі, слід розуміти, що без виваженої стратегії, спрямованої на 

забезпечення раціоналізації структури медичної допомоги і оптимізацію 

співвідношення первинної, вторинної та третинної допомоги, поліпшити ситуацію в 

охороні здоров’я, навіть при залученні додаткових коштів не вдасться.  
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Abstract. The article examines the essence of the concept of “social practices”, 

analyzes its applicability in the framework of characterizing the level and quality of life of 

young people. 

Keywords: social practices, standard of living, quality of life, youth. 

 

Постановка проблемы. Проблематика теоретического описания и 

социологического измерения качества и уровня жизни молодежи имеет как 

актуальное теоретическое, так и прикладное значение. В первом случае 

актуализируется вопрос о соотношении ресурсной базы, институциональных 

факторов и социокультурных детерминант в конструировании социального 

пространства жизнедеятельности молодежи, во втором случае – о теоретических 

подходах к измерению уровня и качества жизни молодежи, релевантных социальному 

контексту и нормативным ожиданиям в отношении социального поведения. В 

теоретическом аспекте это ориентирует на оценку опыта теоретической 

концептуализации и измерения уровня и качества жизни, как соотносительных 

параметров, а также предполагает определение и характеристику концептуальных 

оснований субъективной удовлетворенности уровня и качества жизни молодежи, 

адекватных современным реалиям развития общества. 

Анализ основных исследований и публикаций. В современном 

социогуманитарном знании проблематика социологического измерения и 

теоретического описания качества и уровня жизни молодежи, если её условно 

редуцировать только к одной  значимой детерминанте,  может быть рассмотрена 

сквозь призму потребления материальных и нематериальных благ, оцениваемому 

индивидом в континууме ретроспективных и проективных оценок. В этом случае 

категория «уровень жизни», рассматриваемая в отношении молодежи, будет 

характеризовать потребление благ (продукты питания, одежда и обувь, товары 

текущего и долговременного пользования и пр.) и услуг (бытовые услуги, 

образование, отдых и развлечения и др.), направленных на удовлетворение основных 

жизненных потребностей молодых людей. 

Однако качество жизни представляет собой более сложный конструкт, который 

по-разному интерпретируется в рамках различных научных дисциплин, школ и 

направлений [1]. Так, для философского дискурса характерно установление 

диалектической связи между духовностью человека и индивидуальным качеством 

жизни, в результате чего данный феномен рассматривается сквозь призму гуманизма, 

добродетели, морального совершенствования, справедливости, интеллигентности и 

др. (в первую очередь, такая трактовка присуща работам таких философов, как 

Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, П.И. Новгородцев, С.Л. Франк, А.С. Хомяков, 

А.И. Субетто и др.); для экономического дискурса – выявление характера воздействия 

экономического роста на качество жизни индивида и социум, а также рассмотрение 

качества жизни в качестве фактора распределения ограниченных экономических 

ресурсов государством в обществе (Д. Белл, З. Бжезинский, Дж. Гэлбрейт, 

А. Тоффлер, Е.Ф. Прокушев и др.); для юридического дискурса – установление роли 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (14) 2020 

38 

законодательства и правоприменительной практики в определении качества жизни 

индивида и социальных групп  (А. де Токвиль, В. Вильсон, Д. Горовитц, Г. Дрюри, 

Дж. Маджоне и др.); для политологического дискурса – выявление роли качества 

жизни в определении параметров оптимального режима соблюдения прав и свобод 

человека, эффективности государственного управления, обеспечения индивидуальной 

и общественной безопасности (Г. Алмонд, С. Верба, Р. Инглхарт, Ч. Тилли и др.); для 

психологического дискурса – выявление роли индивидуальных и групповых 

психологических факторов в определении качества жизни индивида через 

удовлетворение потребностей человека, а также посредством установления 

коммуникативных связей и формирования идентичностей (Э. Аллард, Р. Кантор, 

А. Кэмпбелл, Т. Логотетти, А. Маслоу, А. Мишел, А. Тодоров, С. Юханссон и др.); 

для экономико-географического дискурса – выявление характера влияния 

территориальных условий на качество жизни населения  (О.Г. Дмитриева, 

Д.В. Доленко, М.Н. Межевич, М.Ю. Присяжный, Б.С. Хорев и др.). 

Множественность теоретических интерпретаций качества жизни можно свести 

к двум основным подходам – объективному и субъективному. В первом случае 

абсолютизируется роль социальных структур в функционировании общества, поэтому 

качество жизни рассматривается как производная макроэкономической деятельности 

различных акторов и социально-экономической политики государства, 

обусловливаемых характером управленческих решений и экономической практики. 

Соответственно, для оценки качества жизни используется комплекс 

макроэкономических показателей (структура населения, соматическое и социальное 

здоровье населения, уровень образования взрослого населения, характеристики 

трудовой деятельности и активности, число браков и разводов, уровень доходов и 

т.д.), которые используются при «расчете совокупности частных индикаторов и 

сведении их в интегральный индекс с преимущественно равномерным 

распределением весов между частными показателями» [2, с. 31]. Во втором случае на 

первый план выводится индивидуум, которому атрибутируется основополагающая 

роль в социальной жизни, а не каким-либо институционализированным группам, 

поэтому феномен качества жизни рассматривается сквозь призму индивидуальных 

оценок и общественного мнения. Соответственно, качество жизни формируется, 

проявляется и изменяется в процессе деятельности людей, объединенных в различные 

сообщества (профессиональные, политические, территориальные и т.д.), которые 

конституируют определенную социальную реальность в конкретно-историческом 

времени на основе многообразных и нелинейных социальных взаимосвязей и 

взаимодействий. В рамках данного подхода преимущественно «используются 

результаты социологических опросов граждан или экспертов в определенной отрасли, 

а расстановка весовых коэффициентов частных показателей при расчете 

интегрального индекса базируется на экспертных оценках» [2, с. 31]. Если в рамках 

объективного подхода категория «качество жизни» фактически отождествляется с 

такими понятиями, как «уровень жизни» и «уровень благосостояния», то в рамках 

субъективного подхода – с понятиями «образ жизни» и «уровень счастья». В 
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принципе, в реальной практике целесообразно комбинированное применение обоих 

подходов, что позволяет существенно расширить систему показателей для расчета 

качества жизни. 

В целом, категория «качество жизни» выступает как «комплексная 

характеристика условий жизнедеятельности населения, которая выражается в 

объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения материальных, 

социальных и культурных потребностей и связана с восприятием людьми своего 

положения в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и 

социальных стандартов, существующих в обществе» [3, с. 34]. 

Однако в отношении различных социально-демографических групп 

проблематично говорить об универсальности проявления и измерения качества 

жизни, что актуализирует молодежный контекст рассмотрения данного проблемного 

поля. В данном случае молодежь представляет собой особую социально-

демографическую группу, выделяемую на основе совокупных возрастных 

характеристик и особенностей социального положения, обусловленных различными 

социально-психологическими свойствами, которые определяются общественным 

строем, культурой, закономерностями социализации, воспитания данного общества. 

Для представителей данной группы характерны специфические возрастные, 

социально-психологические свойства, ценности и смысложизненные установки, 

особая субкультура, особенности социального поведения и т.д. Она выступает как 

наиболее динамичная часть современного общества, которая рассматривается в 

качестве важнейшего социального ресурса в деле обеспечения социально-

экономического и научно-технического развития страны. Характерной особенностью 

данной социально-демографической группы является постоянная подвижность и 

изменчивость в структурном и социокультурном аспектах, что актуализирует в 

методологическом и методическом ракурсах проблему измерения уровня и качества 

жизни молодежи.  

В целом, такой социальный феномен, как качество жизни молодежи, можно 

рассматривать как синтез объективных и субъективных факторов и параметров 

(состояние и динамика макросоциальных процессов, характер вторичной 

социализации, выбор мировоззренческих ориентиров и ценностных ориентаций).  

Соответственно, в категориальном аспекте под качеством жизни молодежи может 

пониматься комплексная характеристика, отражающая объективно существующие 

параметры уровня жизни и удовлетворения потребностей в непосредственно 

неоплачиваемых благах, а также субъективное восприятие степени удовлетворения 

всего спектра потребностей в конкретный период времени в обществе.  

Целью данной статьи является определение эвристического потенциала 

концепта «социальные практики» для характеристики уровня и качества жизни 

молодежи. 

Изложение основного материала. Категория «социальные практики» в 

современном социально-гуманитарном знании является одним из самых популярных 

понятий, что свидетельствует о превращении такого феномена, как мир 
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повседневности, в востребованный предмет междисциплинарных исследований. 

Многие известные исследователи внесли свой вклад в концептуализацию мира 

повседневности, основанного на привычных смыслах и действиях, в самостоятельную 

область исследований в самых разных областях науки. В результате в науке 

сформировался новый методологический подход к исследованию общества, в 

котором свои трактовки понятия «социальные практики» предложили 

Л. Витгенштейн, Г. Гарфинкель, П. Бурдье, П. Бергер, Т. Лукман, Э. Гидденс, 

К. Гирц, И. Гофман, А. Шюц, В.В. Волков, Т.И. Заславская, Л.Г. Ионин, В.А. Луков, 

О.В. Хархордин и др.  

С философской точки зрения, которая учитывает переход от классической к 

неклассической и постнеклассической парадигмам социальной философии, 

социальная практика должна рассматриваться в контексте следующей 

концептуальной схемы: «праксис – практика – практики» [4]. В данном случае, 

праксис – это концепт, который лежит в основе классического субстанциального 

понимания социальности, раскрывающим сущностную связь человека и мира. 

Практика – это концепт, на котором основано неклассическое понимание 

социальности, который характеризует материальную предметно-преобразующую 

деятельность. Практики – это концепт, раскрывающий постнеклассическое 

понимание социальности, который указывает на их фундаментальную роль в 

поддержании социальной жизни, порядка и устойчивости. 

В настоящее время в современном социально-гуманитарном знании можно 

выделить три основных теории, в которых социальные практики рассматриваются в 

качестве базового исследовательского инструмента: этнометодология Г. Гарфинкеля, 

структуралистский конструктивизм П. Бурдье, теория структурации Э. Гидденса.  

В этнометодологии Г. Гарфинкеля социальные практики рассматриваются как 

совокупность конкретных рутинных повторяющихся действий индивидов и групп, 

которые обеспечивают как устойчивость, воспроизводство, массовость и 

нормативность ролевых моделей поведения, так и устойчивое функционирование 

социальных институтов [5]. С точки зрения основоположника этнометодологии, 

социальные практики отличает наблюдаемость, сообщаемость, рефлексивный 

характер, когда «действия, посредством которых индивиды создают ситуации 

организованной повседневной деятельности и управляют ими, идентичны 

процедурам, к которым индивиды прибегают для того, чтобы сделать эти ситуации 

объяснимыми» [5, с. 9]. Гарфинкель пишет, что социальные практики «состоят из 

бесконечного, непрерывного, контингентного обучения; что они осуществляются при 

помощи рутинных действий и вызываются как события в тех же рутинных действиях, 

которые они описывают; что практики производятся индивидами в тех ситуациях, от 

знания о которых и от навыков действия в которых (т. е. от компетентности) 

практики, безусловно, зависят, которые индивиды признают, используют и 

принимают как данность; и то, что индивиды принимают свою компетентность как 

данность, само по себе обеспечивает участников знанием об отличительных и 

специфических характеристиках ситуации и, разумеется, обеспечивает их также 
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ресурсами, проблемами, проектами и пр.» [5, с. 9]. Фактически социальные практики, 

если исходить из их функционального значения в жизни индивида, группы и 

общества, образуют деятельностное основание социального порядка и выступают в 

качестве своеобразных маркеров, очерчивающих  пространство жизнедеятельности 

индивида и его ресурсную базу.  

В теории структуралистского конструктивизма П. Бурдье социальные практики 

рассматриваются как способность социальных субъектов соотносить собственные 

поведенческие акты с доминирующими представлениям об окружающей 

действительности [6]. С точки зрения французского социолога, социальные практики 

определяют образ мыслей и поведения индивидов в соответствии с представлениями 

о нормативности ролевых моделей поведения и их ресурсной обеспеченностью. При 

этом в качестве данного феномена может выступать как сознательные и 

целесообразные действия индивидов по преобразованию социального мира, так и 

повседневные рутинные и нерефлексируемые индивидом поступки. С точки зрения 

П. Бурдье, особое значение для понимания социальных практик имеет габитус, 

который он интерпретирует как исторически порожденные и социально одобренные 

«принципы, порождающие практики и представления» [6, с. 102]. При этом надо 

учитывать функциональное значение габитуса, который «представляет собой 

структурированную систему практических схем, предрасположенную 

функционировать как структура, формирующая все практики агента таким образом, 

что они оказываются адаптированными к системе социальных отношений, продуктом 

которой он является» [7, с. 30]. П. Бурдье считает, что социальные практики имеют 

двойственную структуру, т.к. они не только детерминируются социальной средой, но 

и воздействуют на эту среду, изменяя ее структуру. Следует отметить, что габитус 

выступает как система диспозиций или когнитивных схем, которую можно 

формализовать и визуализировать средствами социальной рекламы, широко 

используемой в качестве инструмента практической реализации молодежной 

политики.  

В теории структурации Э. Гидденса социальные практики выступают в 

качестве базовой основы формирования в современном обществе как субъекта, так и 

социального объекта [8]. Все социальные практики упорядочены в социальном 

пространстве и времени, привязаны к определенному социокультурному контексту. 

Они не создается социальными акторами, а лишь постоянно ими воспроизводятся, как 

компоненты каких-либо социальных структур. Это позволяет Э. Гидденсу 

утверждать, что «предметом социальных наук являются не опыт индивидуального 

актора, и не существование какой-либо формы социетальной тотальности, а 

социальные практики» [8, с. 40]. Мир повседневности в таком понимании 

определяется совокупностью общепринятых социальных практик, составляющих 

основу повседневной социальной деятельности индивидов. Тем самым, гармонизация 

и оптимизация социальных практик, рассматриваемых в качестве нормативных 

моделей поведения, может представлять интерес для молодежной политики в 

контексте достижения определенного качества жизни молодых людей.   
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Таким образом, категория «социальные практики» не только позволяет выявить 

то, как «опривычивание действий в повседневной жизни людей влияет на изменение 

социальных институтов и социальной структуры общества» [9, с. 279], но и 

показывает возможности целеориентированного управления данным процессом 

посредством различных социальных технологий. В данном случае необходимо 

учитывать тот факт, что изменение социального положения и системы ценностных 

ориентаций личности молодого человека в условиях транзитивного общества ведет к 

изменению его поведенческой активности в широком смысле: «В результате 

общественных преобразований люди оказываются в ситуации «двойной 

детерминации». С одной стороны, речь идет о потребности в преодолении 

препятствий, связанных с разрушением привычных институциональных средств 

материального обеспечения нормальной жизни – такая ситуация требует конкретных 

поведенческих реакций, а с другой – имеется, скажем так, позитивная стимуляция, 

когда ситуация воспринимается в категориях возможностей, а не необходимости» [10, 

с. 55].  

В этой связи представляют интерес теоретические подходы к классификации 

социальных практик, существующие в современном социально-гуманитарном знании 

[11]. Прежде всего, необходимо отметить следующий момент: «В целом социальные 

практики – неотъемлемый компонент жизнедеятельности индивидов, социальных 

групп в социуме. Социальные изменения, а точнее их направленность, зависят от 

социальных практик акторов, действия и взаимодействия которых, с одной стороны, 

воспроизводятся в соответствии с нормами, с другой – представляют непрерывный 

процесс преобразования социальных структур и социальной жизни» [12, с. 243]. 

Поэтому могут быть выделены следующие критерии, классифицирующие социальные 

практики по параметрам их воздействия на различные стороны социальной среды: 

• актор социальной практики, в качестве которых выступают как индивиды, 

так и социальные группы. В соответствии с данным критерием можно выделить 

практики индивидуальные и групповые; 

• степень формализации социальных практик, в соответствии с которым они 

могут быть формализованными и неформализованными. Формализованные 

социальные практики имеют четкую структуру и функции, они обеспечивают 

деятельность значимых для всего общества социальных институтов. Благодаря 

формализованным социальным практикам, которые закладывают единые 

нормативные требования к деятельности индивидов, групп и организованных 

сообществ, достигается стабилизация общества как системы. В свою очередь, 

неформализованные социальные практики являются продуктом стихийного 

группового развития и межличностного взаимодействия, преимущественно регулируя 

жизнедеятельность индивидов и малых групп; 

• уровень формализации нормативного основания социальных практик, в 

соответствии с которым можно вести речь о конформистских и нонконформистских 

практиках. Если первые полностью соответствуют нормам и правилам общественной 
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жизни, то вторые характеризуются отклонением как от законодательно закрепленных 

норм, так и от моральных норм и нравственных императивов;  

• хронологическая ориентация социальных практик: существуют практики, 

ориентированные в будущее, на прошлое и на настоящее. При этом эти социальные 

практики будут представлены на микро-, мезо- и макроуровне социальной системы; 

• степень активности акторов социальных практик, в соответствии с которым 

выделяют пассивные и активные практики. В первом случае практики нацелены 

только на социокультурное воспроизводство, во втором – на создание 

социокультурных инноваций, создающих предпосылки для развития индивида, 

группы и общества; 

• наличие риска, который позволяет разделить социальные практики на 

рисковые и безопасные (как с точки зрения процесса реализации конкретных практик 

и их вписывания в социальный контекст, так и в плане получаемых результатов и их 

ценности для социального актора в аспекте соотношения выгод и издержек); 

• социальная эффективность, когда социальные практики оцениваются в 

групповом контексте и по конкретным результатом деятельности группы (например, 

профессионального сообщества) разделяются на эффективные и неэффективные; 

• социальная успешность, дифференцирующая для индивидов все практики на 

успешные и неуспешные (как с индивидуальной точки зрения, так и в аспекте 

групповых оценок); 

• длительность воспроизводства социальных практик, согласно которому 

выделяются традиционные и современные социальные практики. Первые являются 

продуктом исторического прошлого, опираются на этнокультурные традиции и 

обычаи, сохраняют свою форму и содержание во времени (например, свадебные 

практики, практики инициации и т.д.). Вторые выступают продуктом современности 

и показывают варианты индивидуальной и групповой адаптации к радикально 

изменившимся социальным условиям; 

•  сфера существования социальных практик, что предполагает выделение их 

видов в зависимости от места приложения усилий и пространства деятельности: 

практики экономические, политические, правовые, образовательные, медицинские и 

т.д.; 

• статусно-ролевой критерий, который показывает зависимость социальных 

практик от статусно-ролевых позиций индивидов и групп, от их ресурсной базы, 

образа мышления и стиля жизни. 

В любом случае, социальные практики эксплицируют доминирующие 

представления индивидов о принципах и нормативных образцах, на которых 

базируется существующий социальной порядок. Так, современный канадский 

философ и культуролог Чарльз Тейлор полагает, что подобные типовые ожидания 

индивидов по отношению друг к другу формируют «некое чувство взаимного 

приноравливания, притирания друг к другу в совместных практиках. Это понимание 

является фактическим и нормативным одновременно: иначе говоря, мы чувствуем, 
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что такое обычный порядок вещей, но подобное ощущение соседствует в нас с идеей 

о том, как все должно быть и какие неверные шаги могут дискредитировать общую 

практику» [13, с. 20]. Такая природа социальных практик позволяет рассматривать их 

в качестве объекта корректирующего воздействия посредством социальных 

технологий, что в отношении молодежи фактически означает изменение 

нормативного основания социальной реальности, которое задаёт параметры 

взаимодействия индивида и общества. 

Выводы. Таким образом, социальные практики позволяют выявить то, как 

рутинизация социальных действий в повседневной жизни молодых людей влияет на 

изменение социальных институтов и социальной структуры общества, а также 

показывают возможности целеориентированного управления данным процессом 

посредством различных социальных технологий. В целом, это позволяет как задавать 

нормативные параметры, характеризующие приемлемые показатели уровня и 

качества жизни молодежи на современном этапе развития общества, так и адекватно 

описывать актуальное состояние представителей данной социально-демографической 

группы в структуре общества. 
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ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 

 

ASSESSMENT OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE 

AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT 

 

Анотація. У статті розглянуто методику оцінювання рівня фінансової стійкості 

підприємства. Визначено фактори впливу на фінансову стійкість як внутрішні так і 

зовнішні. Зазначено що управління фінансовою стійкістю підприємства є важливою 

складовою фінансового механізму. Та запропоновано шляхи щодо покращення 

фінансової стійкості суб’єкту господарювання. 

Ключові слова: фінансова стійкість, фінансова діяльність, фінансовий стан, 

оцінка фінансової стійкості, показники ділової активності. 

 

Abstract. The article considers the method of assessing the level of financial stability 

of the enterprise. Factors influencing financial stability, both internal and external, have 

been identified. It is noted that the management of financial stability of the enterprise is an 

important component of the financial mechanism. But there are ways to improve the 

financial stability of the entity. 

Keywords: financial sustainability, financial activity, financial condition, evaluation 

of financial stability, business activity indicators. 

 

Постановка проблеми. В умовах динамічних змін зовнішнього та внутрішнього 

середовища необхідною умовою для успішної господарської діяльності є контроль за 

фінансовою стійкістю підприємства. Фінансова стійкість підприємства полягає у його 

здатності вистояти, протистояти і адаптуватися до дії екзогенних та ендогенних 
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чинників. Багато науковців погоджуються з тим, що фінансова стійкість – це якісна 

характеристика підприємства, яка відображає процес взаємодії зовнішніх і внутрішніх 

чинників для досягнення стану фінансової рівноваги і його здатність розвиватися.  

У зв’язку з цим актуалізуються питання управління фінансовою  стійкістю та 

набуває пріоритетного значення при формуванні фінансової тактики та стратегії 

розвитку підприємства. Важливість для підприємства підтримувати стабільну 

діяльність свідчить про необхідність розробки концептуальних основ управління 

фінансовою стійкістю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методика оцінювання управлінням 

фінансовою стійкістю є предметом дослідження  вітчизняних та закордонних вчених, 

зокрема: Е.Альтмана, І.О. Бланка, В.Х. Бівера, Ф.Ф. Бутинця, М.І. Баканова, 

Є.В. Ізмайлової, Л.І. Костирко, Л.А. Лахтіонової, Г. М. Лиференко, Є.В. Мниха, 

Г.В. Савицької, В.К. Савчука, Р.С. Сайфуліна, О.О. Терещенка, М.Г. Чумаченка, 

А.Д. Шеремета та інші науковців. 

Метою статті є комплексе оцінювання фінансової стійкості підприємства та 

механізму її управляння.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні засади 

процесу управління фінансовою стійкістю підприємства. 

Для забезпечення достовірності та обґрунтованості одержаних результатів 

дослідження використовувалися: комплексно-цільовий підхід і системний аналіз; 

статистичний, логічний та економічний аналіз,  метод розрахункових коефіцієнтів. 

Виклад основного матеріалу. Управління фінансовою стійкістю підприємства 

являє собою систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських 

рішень, пов'язаних із забезпеченням стабільного стану фінансових ресурсів і активів, 

їх формування та розподілу, який дозволив би підприємству розвиватися на основі 

зростання прибутку та капіталу при збереженні платоспроможності і 

кредитоспроможності, забезпечення і підтримання його фінансової рівноваги. 

Основною метою такого управління є забезпечення фінансової безпеки та 

стабільності функціонування і розвитку підприємства у поточному та 

перспективному періодах, що дозволить в кінцевому підсумку максимізувати його 

ринкову вартість[1, с. 105]. 

У процесі аналізу  фінансової  стійкості  слід  використовувати  таку методику,  

яка  найбільшою  мірою  сприятиме  його  ефективності.  Методика проведення будь-

якого аналізу може включати способи, правила і заходи щодо найбільш доцільного 

виконання роботи. В аналізі фінансової стійкості методика являє собою сукупність 

аналітичних способів і правил дослідження діяльності підприємства,  спрямованих  на  

вивчення  різних  об'єктів  аналізу,  які допомагають  одержати  найбільш  повну  

оцінку  фінансової  стійкості  і прибутковості підприємства. 

Для оцінки та планування фінансової безпеки доцільно визначати тип та 

величину запасу фінансової стійкості. 

У таблиці 1 проведено розрахунок типу фінансової стійкості ПП «Айснет», 

вихідними даними для якого є фінансова звітність підприємства. 
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Наведений розрахунок у таблиці 1 показав, що найбільший вплив на фінансову 

стійкість спричиняє розмір власного капіталу. На ПП «Айснет» за три роки він зріс з 

6195 тис. грн. до 17193 тис. грн.. 

В період з 2014 року до 2016 року вартість необоротних активів зросла з 472 

тис. грн. до 1064 тис. грн.. А з 2016 року до 2018 року їх вартість зменшилась до 726,9 

тис. грн.. Але дане коливання суттєво не вплинуло на зростання власних обігових 

коштів і за відповідний період їх розмір зріс з 5723 тис. грн. до 16466,1 тис. грн.. 

Власні оборотні кошти також забезпечують і боргові зобов’язання підприємства в 

повному обсязі незважаючи на їх коливання продовж періоду дослідження як в 

сторону збільшення так і в сторону зменшення. 

 

Таблиця 1 

Оцінка типу фінансової стійкості ПП «Айснет» 2014-2018 роках 

№ 

п/п 
Показник 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

1 Власний капітал 6195 7864 10582 12595,1 17193 

2 Необоротні активи 472 535 1064 887 726,9 

3 
Власні оборотні кошти (р.1 

– р.2) 
5723 7329 9518 11708,1 16466,1 

4 Довгострокові зобов’язання 0 531 461 0 625,3 

5 

Наявність власних і 

довгострокових джерел 

покриття запасів (р.3 + р.4) 

5723 7860 9979 11708,1 17091,4 

6 
Короткострокові кредити та 

позики 
1414 509 1715 4201,9 878,2 

7 

Загальний розмір основних 

джерел покриття запасів 

(р.5 + р.6) 

7137 8366 11694 15910 17969,6 

8 Запаси 286 414 1181 1011 1736,5 

9 

Надлишок (нестача) 

власних оборотних коштів 

(р.3 – р.8) 

5437 6915 8337 10697,1 14729,6 

10 

Надлишок (нестача) 

власних і довгострокових 

джерел покриття запасів 

(р.5 – р.8) 

5437 7446 8798 10697,1 15354,9 

11 

Надлишок або нестача 

основних джерел покриття 

запасів (р.7 – р.8) 

6851 7952 10513 14899 16233,1 

12 Тип фінансової стійкості АС АС АС АС АС 

 

Отже, у 2014-2018 роках ПП «Айснет» перебувало у стані абсолютної 

фінансової стійкості. А це свідчить про те, що для забезпечення запасів у 

підприємства достатньо власних оборотних коштів, а платоспроможність 

підприємства гарантована. 
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Наступним етапом для поглибленої оцінки ефективності управління 

фінансовою стійкістю є визначення запасу фінансової стійкості ПП «Айснет» 

(табл.2). 

Запас фінансової стійкості являє собою різницю між чистим доходом від 

реалізації товарів, робіт, послуг підприємства і точкою беззбитковості (порогом 

рентабельності) і показує, на скільки підприємство може скоротити обсяг реалізації, 

щоб не зазнати збитків, і розглядається як межа безпеки. У свою чергу коефіцієнт 

запасу фінансової стійкості відображає на скільки відсотків можуть бути знижені 

обсяги реалізації у прибутковості підприємства за умови втрати прибутку від 

операційної діяльності через вплив різного роду факторів [4]. 

 

Таблиця 2 

Оцінка запасу фінансової стійкості ПП «Айснет» у 2016 – 2018 роках 

Показник 2016 рік 2017 рік 2018 рік 
(+/-)2018 року до 

2016 2017 

Чистий дохід від реалізації продукції, 

тис.грн. 

32241 38738 43150,9 
10909,9 4412,9 

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн. 23257 27402 27913,6 4656,6 511,6 

Маржинальний прибуток прибуток, тис.грн. 8984 11336 15237,3 6253,3 3901,3 

Умовно-змінні витрати ,тис. грн. 15818 19182 19539 3721 357 

Умовно-постійні витрати, тис. грн.. 7442 8220 8374 932 154 

Маржинальний дохід, тис. грн. 16426 19556 23611,3 7185,3 4055,3 

Частка маржинального доходу, % 50,95 50,48 54,72 3,77 4,24 

Поріг рентабельності, тис. грн. 14606,5 16283,7 15303,4 696,9 -980,3 

Запас фінансової стійкості, тис. грн. 17634,5 22454,3 27847,5 10213 5393,2 

ЗФС у % до ЧД від реалізації продукції 54,7 57,9 64,5 9,8 6,6 

  

Як видно з даних таблиці 2, ПП «Айснет» протягом всього періоду 

дослідження (2016 - 2018 р.р.) отримує доходи, які перевищують значення порогу 

рентабельності. У 2016 році підприємству необхідно було реалізувати продукції на 

суму 14606,5 тис. грн для покриття всіх своїх витрат. Фактична виручка становила 

32241 тис. грн., що є вище від порогу рентабельності (точки беззбитковості) на 

17134,5  тис. грн. Тобто, запас фінансової міцності у 2016 році склав 54,7 %.  

Отже, виручка може зменшитися ще на 54,7% і тільки тоді рентабельність 

дорівнюватиме нулю, якщо ж виручка від реалізації продукції зменшиться більше ніж 

54,7%, тоді підприємство отримає збиток. У період з кінця 2016 року до 31 грудня 

2018 року запас фінансової стійкості збільшується 17134,5 тис. грн до 27847,5 тис. 

грн., або з 54,7% до 64,5%, що говорить про фінансову стабільність підприємства. 

На основі проведеного аналізу запасу фінансової міцності, можна побачити, що 

зміна обсягу постійних витрат є обернено пропорційною до зміни величини запасу 

фінансової міцності та прямо пропорційна до зміни точки беззбитковості. 

Результат фінансово-господарської діяльності ПП у 2016 - 2018 роках є 

позитивним, тому потрапляє в область діагоналі – зону відмови від залучених 
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ресурсів. 

Така ситуація характерна для першого квадрата матриці стратегії забезпечення 

фінансової стійкості підприємства (рис. 1). 

 

 РФД < 0 РФД = 0 РФД > 0 

РГД > 0 
Квадрат 1 

«Батько сімейства 

Квадрат 4 

«Рантьє» 

Квадрат 6 

«Материнське 

суспільство» 

РГД = 0 

Квадрат 7 

«Епізодичний 

дефіцит» 

Квадрат 2 

«Стійка рівновага» 

Квадрат 5 

«Атака» 

РГД < 0 
Квадрат 9 

«Криза» 

Квадрат 8 

«Дилема» 

Квадрат 3 

«Нестійка рівновага» 

Рис. 1 Матриця стратегії забезпечення фінансової стійкості підприємства 

 

Дане положення носить назву «Батько сімейства». Темпи зростання обороту 

нижче за можливих. Існують резерви. Можливий перехід в квадрати 4, 2 і 7. 

Підприємство знаходиться на стадії «гальмування» розвитку фінансово-господарської 

діяльності. Оскільки підприємство знаходиться на стадії гальмування розвитку 

фінансово-господарської діяльності, то пріоритетною сферою такого розвитку, що 

забезпечує реалізацію фінансової стратегії є формування достатнього рівня 

фінансової безпеки підприємства. 

З метою поліпшення фінансового стану ПП «Айснет», необхідно звернути 

увагу на управління дебіторською та кредиторською заборгованістю. Для виходу 

підприємства із квадрата 1 та переходу у позицію, наприклад, квадрат 2 «Стійка 

рівновага» або квадрат 4 «Рантьє» можна порекомендувати наступні заходи: 

1. Подальше скорочення дебіторської заборгованості. З цією метою необхідно 

зробити наступне: 

• жорсткіше контролювати стан розрахунків з покупцями за відстроченими 

(простроченими) заборгованостями; 

• по можливості орієнтуватися на більше число покупців, щоб зменшити 

ризик несплати одним або декількома покупцями; 

• стежити за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості, 

оскільки перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською призводить до 

неплатоспроможності підприємства; 

2. Переглянути структуру управління фінансами, що може дати більш 

ефективне використання грошових ресурсів. 

3. Відновити основні засоби. 

4. Планувати свою діяльність і одержувати від неї прибуток. 

Використання даної матриці дозволяє підприємству адекватно приймати 

рішення щодо комплексного використання всіх фінансових ресурсів, спрямованих на 
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досягнення цілей фінансової стратегії. В межах запропонованої матриці можна 

розглядати проблему співвідношення цілей і ресурсів розвитку підприємства у 

динаміці, надаючи можливість формулювати фінансову стратегію, пріоритетні сфери 

розвитку, що забезпечують її реалізацію і модифікують фінансову стратегію у 

результаті зміни важливих параметрів функціонування підприємства. 

У результаті аналізу фінансової стійкості ПП «Айснет» було виявлено, що 

стійкість підприємства у 2016-2018 р. була абсолютною. Водночас, були виявлені 

негативні тенденції, що ведуть до подальшого ослаблення фінансової стійкості в 

майбутньому. 

Однією з ключових проблем ПП на сьогоднішній день є проблема дефіциту 

грошових коштів, тобто високоліквідних активів. Це обумовлено активним наданням 

комерційного кредиту клієнтам та відсутністю жорсткого контролю за інкасуванням 

наданих комерційних кредитів. 

На підприємстві існують значні внутрішні резерви та механізми, що 

дозволяють управляти дебіторською заборгованістю більш ефективно і отримати 

додаткові обігові кошти. Щоб ефективно управляти дебіторською заборгованістю, 

підприємству необхідно виконувати наступні рекомендації: 

1) контролювати стан розрахунків з клієнтами та своєчасно пред’являти 

позовні заяви; 

2) орієнтуватися на якомога більшу кількість замовників з метою зменшення 

ризику несплати одним або кількома великими споживачами; 

3) стежити за відповідністю кредиторської та дебіторської заборгованості. 

Висновки. Отже, фінансовий аспект такої стратегії полягає у визначенні 

оптимального рівня співвідношення залучених і власних коштів, зростанні рівня 

рентабельності продукції за рахунок зниження її собівартості, збільшення обіговості 

обігових коштів тощо. 

Таким чином, застосування  вказаних методичних  підходів  надає  можливість  

оцінити  фінансову  стійкість  підприємства в комплексі та визначення шляхи щодо 

забезпечення та підтримку стійкого фінансового стану суб’єкта господарювання.  
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ЗБУТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА УПРАВЛІННЯ НИМ У ФОРМУВАННІ 
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THE SALES POTENTIAL IN SHAPING COMPETITIVENESS OF THE 

COMPANY 

 

Анотація. У даній статті акцентовано увагу на  теоретичні засади сутності та 

особливостей збутового потенціалу та управління ним у формуванні 

конкурентоспроможності підприємства. Представлено поняття збутового потенціалу 

підприємства, а також що означає потенціал, а це є навички та можливості керівників, 

спеціалістів, службовців та інших категорій персоналу, щодо виробництва товарів чи 

здійснення послуг (або робіт), для отримання максимального доходу і забезпечення 

сталого функціонування та розвитку різних видів підприємств. Досліджено підходи 

збутового потенціалу, які забезпечує його формування у конкурентоспроможності 

підприємства. Кожен із цих підходів структурно інтегрує у собі такі три підсистеми, що 

від гармонійної взаємодії залежить рівень розвитку збутового потенціалу підприємства. 

Виділено, що основними елементами виступають системи, як: ресурсного забезпечення 

збутової діяльності, управління збутовою діяльністю та система підтримки збутової 

діяльності. Розглянуто управління збутовим потенціалом як багатоаспектний 

управлінський процес, що спрямований на забезпечення ефективного збуту підприємства 

у довгостроковій перспективі в умовах мінливості зовнішнього середовища. Збутовий 

потенціал підприємства досліджений, як можливість збуту, що забезпечує готовність і 

здатність підприємства здійснювати виведення товару на ринок, та його реалізацію за 

постійного вдосконалення технології збуту,  а також новітні інновації продуктового ряду з 

урахуванням факторів маркетингового середовища. Визначено, що оцінити величину 

виробничо-збутового потенціалу підприємства у разі спільного розгляду виробничих і 

збутових можливостей суб'єкта господарювання практично неможливо. 

Особливостями збутового потенціалу визначено для даного потенціалу підприємства, що 

він є  наявним ресурсним забезпеченням цієї діяльності та пряма залежність від вміння 

менеджерів ефективно використовувати ресурсне забезпечення , а також його збутової 

діяльності у сфері управління, та визначення збутового потенціалу в підсумковій величині 

фінансових результатів збутового потенціалу підприємства. Досліджено, механізм 
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управління збутовим потенціалом підприємства , що реалізує заходи, які потребує 

розробку та запровадження економічно обґрунтованої системи у формуванні збутового 

потенціалу суб'єктів господарювання, це має охоплювати існування різноманітних видів 

та чинників управління ним.  

Ключові слова: потенціал, збутовий потенціал, управління потенціалу, система 

управління збутового потенціалу. 

 

Abstract. This article focuses on the theoretical basis of the essence and peculiarities 

of sales potential and its management in the formation of competitiveness of the enterprise. 

The concepts of sales potential of an enterprise are presented, as well as means the potential, 

and this means the skills and capabilities of managers, specialists, employees and other 

categories of personnel, for the production of goods or implementation of services (or 

works), to obtain maximum income and ensure sustainable functioning and development of 

various types of enterprises. Supply-side capacity approaches that ensure its formation in 

the competitiveness of the enterprise are explored. Each of these approaches structurally 

integrates the following three subsystems, the level of development of sales potential of the 

enterprise depends on harmonious interaction. It is allocated, that the basic elements are the 

systems, as: resource maintenance of sales activity, management of sales activity and 

system of support of sales activity. The management of sales potential is considered as a 

multifaceted management process aimed at ensuring effective sales of the enterprise in the 

long term in conditions of the external environment variability. Sales potential of the 

enterprise is investigated, as an opportunity of sale, provides readiness and ability of the 

enterprise to carry out output of the goods on the market, and its realization on constant 

perfection of technology of sale, and also the newest innovations of a product line taking 

into account factors of the marketing environment. It is defined, that it is practically 

impossible to estimate size of industrial and marketing potential of the enterprise in case of 

joint consideration of industrial and marketing possibilities of the enterprise. Features of the 

sales potential are defined for the given potential of the enterprise, it is available resource 

maintenance of this activity and direct dependence on ability of managers to effectively use 

resource maintenance, and also its sales activity in management sphere, and definition of 

sales potential in total amount of financial results of sales potential of the enterprise. It is 

proved that the mechanism of management of the sales potential of the enterprise, 

implements measures, which require the development and implementation of economically 

sound system in the formation of sales potential of business entities, it should cover the 

existence of various types and factors of management of it. 

Keywords: potential, sales potential, management of potential, system of 

management of sales potential. 

 

Постанова проблеми. На теперішній час умови функціонування підприємств 

значно ускладнюються, це зумовлено через загострення конкурентної боротьби, 

нестабільністю попиту, зростанням цін на певні види виробничих ресурсів тощо. У 
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зв'язку з цим виникає потреба у постійному вдосконаленні технології збуту на 

підприємстві. 

У сучасних умовах господарювання виробничі можливості більшості 

підприємств щодо виготовлення ними продукції значною мірою поступаються 

наявному попиту на неї, тобто існує істотний дисбаланс між існуючими виробничими 

потужностями суб'єктів господарювання та фінансовими можливостями потенційних 

покупців їх продукції. При цьому внаслідок глобалізації суспільно-економічних 

процесів, що відображається у зниженні торговельних бар'єрів між країнами, на 

багатьох товарних ринках відбувається зростання кількості продавців, тоді як 

чисельність споживачів продукції та наявні в них обсяги коштів істотно не 

збільшуються. Окрім цього, полегшення проникнення на товарні ринки виробників 

продукції із низькими питомими витратами на її виробництво закономірно 

призводить до зниження конкурентоспроможності тих вітчизняних підприємств, які 

виготовляють цю продукцію, затрачаючи при цьому більші обсяги виробничих 

ресурсів, що призводить до додаткового зниження рівня використання виробничих 

потужностей цих підприємств. 

По причині зростання боротьби між товаровиробниками, що спричинено на 

фоні низької купівельної спроможності споживачів їх товарів та низького розміру 

фінансових результатів, отримуваних підприємствами, безпосередньо став залежати 

не лише від рівня виробничих можливостей, а й від здатності збуту продукції. За цих 

умов нагальним завданням суб'єкту господарювання стає реалізація комплексів 

організаційно-економічних заходів, що спрямовані на зростання обсягу збуту 

виготовленої продукції. Реалізація таких заходів потребує розробку та запровадження 

економічно обґрунтованої системи формування збутового потенціалу суб'єктів 

господарювання, це має охоплювати існування різноманітних видів та чинників 

управління ним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дослідження сутності 

категорії «збутовий потенціал», проблеми його формування, аналізу, оцінки та 

значення у формуванні конкурентоспроможності підприємства  розглядаються у 

працях вітчизняних вчених, таких як О.І. Олексюк [13], Л.М. Таранюк [12], 

Л.В. Слюсарева [11], В. Гурочкіна [4,5], Л.В. Потрашкова [9], Музичка Є.О. [7], 

Г.П. Ляшенко [8], О.А. Гавриш, А.Д. Кухарук, Т.В. Іванова [3] та ін. Аналіз 

вищенаведеної літератури вказує на постійне зацікавлення вчених питанням 

збутового потенціалу, формуванню конкурентоспроможності підприємства та їх 

взаємозв’язку, побудові теоретичних засад, розроблення систем та структур 

управління даними аспектами діяльності підприємств, розроблення та групування 

економічних показників оцінки тощо. Також Войнаренко М.П. [2] та інші автори, 

розробили систему оцінювання інноваційних бізнес-процесів ланцюгів створення 

доданої вартості, які включають збутову діяльність, з метою розробки стратегії 

розвитку взаємодії між постачальниками, виробниками, дистриб’юторами та 

дилерами.  
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Мета статті є дослідження теоретичних питань щодо застосування збутового 

потенціалу та управління ним у формуванні конкурентоспроможності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «потенціал» формулювало 

багато вчених, але найбільш вдалим є формулювання І.М. Рєпіна, який визначив 

даний термін як сукупність ресурсів (трудових, матеріальних, технічних, фінансових, 

інноваційних і т.п.), навичок та можливостей керівників, спеціалістів та інших 

категорій персоналу, щодо виробництва товарів, здійснення послуг (робіт), отримання 

максимального доходу і забезпечення сталого функціонування та розвитку 

підприємства [13 с. 316]. Збутовий потенціал є вужчим поняттям, що можна 

визначити як сукупність інформаційних, матеріальних, маркетингових, управлінських  

ресурсів та можливостей збуту, що забезпечують готовність  і здатність підприємства 

здійснювати просування товару на ринок, його реалізацію за постійного 

вдосконалення технології збуту та  інновації продуктового ряду [6 с. 198]. 

Збутовий потенціал доцільно розглядати з таких підходів, як комплексний та 

системний. З позиції комплексного підходу збутовий потенціал включає в себе 

комплексну систему, що складається з  таких трьох систем, як: забезпечення, 

управління та  підтримки збутового потенціалу. 

З позицій системного підходу збутовий потенціал є невід'ємною частиною 

сукупного потенціалу підприємства і, у свою чергу, являє собою цілісну динамічну 

соціально-економічну систему, яка складається із сукупності взаємодіючих елементів 

різного ступеня складності та організації. Кожна із цих систем структурно інтегрує у собі 

такі три підсистеми, що від гармонійної взаємодії залежить рівень розвитку збутового 

потенціалу підприємства [6 с. 198]. 

За умов ефективної реалізації усіх основних складових інноваційного 

потенціалу (наукової, виробничо-технологічної, маркетингової, кадрової, 

матеріально-технічної, фінансової, інформаційної та ін.) підприємство посилює свої 

позиції на ринку та досягає сталого розвитку. В даному контексті процес «ефективна 

реалізація» [5, с. 52]. 

Іманентні характеристики збутового потенціалу підприємств зазначають такі 

особливості [1, с. 229]:  

1) збутовий потенціал підприємства визначається наявними у нього обсягами та 

якістю (споживчими властивостями) певних ресурсів, що потрібні для здійснення збутової 

діяльності, – ресурсним забезпеченням цієї діяльності;  

2) збутовий потенціал підприємства безпосередньо залежить від вміння менеджерів 

та інших працівників суб'єкта господарювання ефективно використовувати ресурсне 

забезпечення його збутової діяльності – компетенцій підприємства у сфері управління його 

збутовою діяльністю;  

3) збутовий потенціал підприємства у підсумку відображається величиною 

фінансових результатів від здійснення ним операцій з реалізації продукції (насамперед 

величиною відповідних доходів та прибутків), а також системою часткових показників 

ефективності збутової діяльності суб'єкта господарювання (зокрема рівнем прибутковості 

його комерційних витрат). 
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Отже, збутовий потенціал підприємства можна визначити як можливість збуту, 

що забезпечує готовність і здатність підприємства здійснювати виведення товару на 

ринок, його реалізацію за постійного вдосконалення технології збуту,  а також 

інновації продуктового ряду з урахуванням факторів маркетингового середовища. 

Дійсно, збутовий потенціал охоплює наявне ресурсне забезпечення та компетенції у 

сфері управління збутовою діяльністю менеджерів, що дають змогу за наявних 

виробничих можливостей суб'єкта господарювання та існуючих характеристик його 

зовнішнього середовища отримати максимально можливу величину фінансових 

результатів. 

Гурочкіна В.В. зазначила, що «глобальні  виробничі  бізнес - процеси  у 

світовій та вітчизняній економіці відіграють вирішальну роль при формуванні 

ланцюгів доданої вартості. В Україні набуває особливого значення інтеграція 

виробничих ланцюгів, що характеризується  кооперуванням виробництва, між 

галузевими та внутрішньогалузевими зв’язками» [4]. 

Управління потенціалом підприємства, в цілому, виступає як загальноекономічний 

чинник раціонального споживання ресурсів та ефективного функціонування виробничої 

системи. Управління потенціалом підприємства охоплює сукупний потенціал (інвестиційну, 

господарську та фінансову діяльність), ринковий потенціал (маркетингову сферу, ділову 

активність та виробничу діяльність), а також виробничо-збутовий потенціал підприємства. 

Варто розглянути управління збутовим потенціалом як багатоаспектний управлінський 

процес, спрямований на забезпечення ефективного збуту підприємства у довгостроковій 

перспективі в умовах мінливості зовнішнього середовища. 

Система управління збутовим потенціалом підприємства наочно зображена на 

рис. 1.2. Система управління збутовим потенціалом повинна забезпечити достатній 

рівень його конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі. Також повинні бути 

задіяні всі системи збутового потенціалу, а саме:  

• система ресурсного забезпечення (товарного, кадрового та інформаційного),  

• система управління збутовою діяльністю (програмування, організація та 

аудит збутової діяльності), 

• система підтримки збутової діяльності (маркетингові комунікації 

безпосереднього і опосередкованого впливу, сервісна підтримка). 
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Рис. 1.2. Система управління збутовим потенціалом підприємства  

Джерело:  розроблено автором згідно [10]. 

 

Отже, збутовий потенціал – це сукупність інформаційних, матеріальних, 

маркетингових, управлінських та комунікаційних ресурсів та можливостей збуту, що 

забезпечують готовність  підприємства здійснювати виведення товару на ринок, його 

реалізацію за постійного вдосконалення технології збуту. Особливостями збутового 

потенціалу: визначення даного потенціалу підприємства наявним ресурсним 

забезпеченням цієї діяльності; пряма залежність від вміння менеджерів ефективно 

використовувати ресурсне забезпечення його збутової діяльності у сфері управління; 

визначення збутового потенціалу в підсумку величиною фінансових результатів. 

Збутовий потенціал підприємства варто аналізувати за такими напрямами: аналіз 

виконання договірних зобов'язань перед покупцями по поставках продукції, аналіз 

якості, що поставляється покупцям продукції, аналіз показників результативності 

збутового потенціалу, аналіз впливу ефективності використання збутового потенціалу 

на прибуток підприємства. Управління збутовим потенціалом - багатогранний 

управлінський процес, спрямований на забезпечення ефективного збуту підприємства 

у довгостроковій перспективі в умовах мінливості зовнішнього середовища, що 

охоплює систему управління ресурсним забезпеченням, управління збутовою 

діяльністю та підтримку її функціонування. 

Висновки. Визначення теоретичних засад сутності та особливостей збутового 

потенціалу підприємства дають змогу узагальнити поняття «збутового потенціалу» як 

сукупності інформаційних, матеріальних, маркетингових, управлінських та 

комунікаційних ресурсів і можливостей збуту, що забезпечують готовність 

підприємства здійснювати виведення товару на ринок, його реалізацію за постійного 

вдосконалення технології збуту. Основні особливості збутового потенціалу: 

визначення даного потенціалу підприємства наявним ресурсним забезпеченням цієї 
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діяльності; пряма залежність від вміння менеджерів ефективно використовувати 

ресурсне забезпечення його збутової діяльності у сфері управління; визначення 

збутового потенціалу в підсумку величиною фінансових результатів. Збутовий 

потенціал підприємства доцільно аналізувати за такими напрямами: аналіз виконання 

договірних зобов'язань перед покупцями по поставках продукції, аналіз якості, що 

поставляється покупцям продукції, аналіз показників результативності збутового 

потенціалу, аналіз впливу ефективності використання збутового потенціалу на 

прибуток підприємства. Збутовий потенціал підприємства має великою мірою 

автономний характер, оскільки збут продукції – це господарська операція, що має 

зовсім іншу специфіку, ніж процес її виготовлення. Тому оцінити величину 

виробничо-збутового потенціалу підприємства у разі спільного розгляду виробничих і 

збутових можливостей суб'єкта господарювання практично неможливо, оскільки 

кожен з цих двох видів потенціалу має на меті різні цілі та результати їх формування. 

Управління потенціалом підприємства охоплює сукупний потенціал (інвестиційну, 

господарську та фінансову діяльність), ринковий потенціал (маркетингову сферу, 

ділову активність та виробничу діяльність), а також виробничо-збутовий потенціал 

підприємства. Управління збутовим потенціалом - управлінський процес, що 

спрямований на забезпечення ефективного збуту підприємства, а також охоплює 

систему управління ресурсним забезпеченням, управління збутовою діяльністю та 

підтримку її функціонування. 

Список використаних джерел 

1. Висоцький А. Л. Сутність та особливості збутового потенціалу як складової 

частини сукупного економічного потенціалу підприємств. Збірник науково-технічних баз. 

Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.8. С. 225-233. 

2. Voynarenko M., Varnalii Z., Hurochkina V., Menchynska O. Estimation of 

Innovative Business Processes of the Enterprises in Conditions of Еmergence Economics.  

Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of 

Economic Systems Management (SMTESM 2019). (Khmelnytskyi, Ukraine, September, 2019). 

Atlantis Press. Volume 95. URL: https://www.atlantis-press.com/article/125917640 DOI: 

https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.32      

3. Гавриш О.А. Конкурентоспроможність промислових підприємств. К. : НТУУ 

"КПІ", 2016. 159 с.  

4.  Гурочкіна В.В. Інноваційний потенціал підприємства: сутність та система 

захисту. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. № 5 (21). С. 51-57. URL: 

https://economics.opu.ua/files/archive/2015/No5/51.pdf 

5. Гурочкіна В.В. Менчинська О.М. Iнтеграційні виробничі ланцюги та місце 

українського машинобудування в міжнародних рейтингах. Збірник наукових праць 

Університету державної фіскальної служби України (економічні науки): електронне 

наукове видання. 2018. № 2. С. 42-56. URL: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ 

ojs2/article/view/38/38  

6. Кузнєцова Т.В. Управління потенціалом підприємства. Рівне : НУВГП, 2017. 

196 с. 

https://www.atlantis-press.com/article/125917640
https://dx.doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.32
https://dx.doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.32
https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.32
https://economics.opu.ua/files/archive/2015/No5/51.pdf
http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/%20ojs2/article/view/38/38
http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/%20ojs2/article/view/38/38


ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (14) 2020 

58 

7. Музичка Є.О. Оцінка ефективності збутової діяльності торгівельних 

підприємств. Економічний часопис XXI. 2013. №11-12 (2). С. 64-67.  

8. Ляшенко Г.П. Маркетинг та його вплив на розвиток потенціалу підприємства. 

Інститут вищої освіти та його вплив на регіональний розвиток України: соціокультурні, 

економічні та правові аспекти. Ірпінь. 2008. С. 263-265. 

9. Потрашкова Л.В. Потенціал соціально відповідального підприємства: 

концепція та моделі. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 308 с.  

10. Сафонов Ю.М. Масленніков Є. Управління потенціалом підприємства. Одеса: 

Прес-кур'єр, 2015. 244 с. 

11. Слюсарева Л.В. Концепція соціально-відповідального бізнесу в Україні, як 

засіб підвищення конкурентної спроможності підприємства 

URL: essuir.sumdu.edu.ua/handle /123456789/ 64060. 

12. Таранюк Л. М. Потенціал і розвиток підприємства. Суми  Мрія-1, 2016. 277 с.  

13. Федонін О.С. Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування 

та оцінка: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2006. 316 с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/ 

jspui/bitstream.pdf 

 

 

Швед В.В., к.е.н., доцент, 

професор кафедри бізнесу і права,  

Вінницький інститут Університету «Україна»  

ORCID: 0000-0001-5497-0975  

Прохорова О.В., магістрант 1-го року підготовки,  

спеціальність «Фізична терапія. Ерготерапія», 

Вінницький інститут Університету «Україна» 

Медведкін Р.В., магістрант 2-го року підготовки, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», 

Вінницький інститут Університету «Україна» 

Яковченко І.С., здобувач спеціальності «Менеджмент», 

Вінницький інститут Університету «Україна» 

               

СТРАТЕГІЧНЕ ТА ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ 

АНАЛІЗ 

 

STRATEGIC AND OPERATIONAL PLANNING: A COMPARATIVE ANALYSIS 

 

Анотація: У статті розглядається сутність стратегічного та оперативного 

планування, визначаються їх ключові особливості та вивчається різноманітність 

підходів їх застосування.  

Ключові слова: план, планування, стратегія, стратегічне планування, 

оперативне планування. 

 

http://dspace.oneu.edu.ua/%20jspui/bitstream.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/%20jspui/bitstream.pdf


ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (14) 2020 

59 

Abstract: The article considers the essence of strategic and operational planning, 

identifies their key features and examines the variety of approaches to their application. 

Keywords: plan, planning, strategy,  strategic planning, operational planning. 

 

Постановка проблеми. У сучасному світі з його частими та доволі 

непередбачуваними кризами, з малопрогнозованістю економіки та  волатильністю 

відносин між контрагентами все більш важливою стає проблема передбачуваності в 

управління.  Класичні теорії управління ґрунтуються на базисі планування, і саме 

тому першою функцією менеджменту є саме планування.   

Відповідальність при плануванні, виваженість підходів, охоплення 

якнайбільшої кількості факторів впливу дозволяє побудувати такий план, що 

відрізняється високою реагенністю на зміни ринкового і позаринкового середовища.  

Проте планування має різні горизонти охоплення, що найчастіше зводяться до 1-3 

річних планів (оперативне планування) та 5-10 річних планів (стратегічне 

планування). Зосередимось в цій статті на вивченні особливостей оперативного та 

стратегічного планування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Ключові питання вивчали та 

теоретичну базу планування у менеджменті заклали такі відомі іноземні науковці, як: 

А. Акер, Р. Акофф, І. Ансофф, Дж. Гелбрейт, П. Друкер, А. Файоль, Б. Карлоф, 

Г. Мінцберг, Д. Наумов, Дж. Стейнер, Д. Хассі, З. Румянцева, Н. Федоров та інші. 

Серед вітчизняних науковців питання планування вивчались у працях  

В. Горбуліна, О. Іванілова, М. Нижника, Ю. Шарова, О. Кузьміна, Л. Скібіцької та 

О. Скібіцького, В. Віханського, В. Тертичка, Я. Жаліло, П. Гордієнко, В. Шведа, 

О. Омельченко, М. Свистович та інших.   

Мета статті. Базуючись на аналізі джерел дослідити сутність стратегічного 

та оперативного планування, навести коротку характеристику ключових 

особливостей та відмінностей у застосуванні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Найпоширеніше тлумачення терміну 

«план» визначає його як заздалегідь визначений порядок, послідовність здійснення 

накресленої роботи на конкретний період з зазначенням мети, змісту, обсягу, методів, 

засобів, послідовності та строків виконання.  

Водночас термін «менеджмент» визначається як це процес планування, 

організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації 

людських, фінансових, природних і технологічних ресурсів, необхідних для 

ефективного виконання завдань. 

Тобто, вже з цих двох визначень ми можемо констатувати, що планування є 

складовою частиною менеджменту. Так, А. Файоль стверджує, що «управляти – це 

прогнозувати і планувати, організовувати, командувати, координувати і 

контролювати» [1].  

Натомість, Ф. Денісон зазначає, що «майже будь-яку роботу, щоб її взагалі 

зробити, треба спланувати, принаймні інформаційно і на кілька хвилин наперед» [2].  
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В той же час, інші класики менеджменту не зовсім погоджуються із цією 

позицією. Так, Р. Акофф вважає, що планування – це розроблення бажаного 

майбутнього, а також способів, якими його можна було б реалізувати [3], а  

Н. Снайдер визначає планування як діяльність, що стосується завчасного визначення 

того, які дії та/або людські й фізичні ресурси потрібні для досягнення цілі  [4].  

Як вже нами зазначалось, планування є однією з чотирьох базових функцією 

менеджменту, яка є основою для інших функцій. Планування це заздалегідь 

визначений порядок дій, які потрібні для досягнення поставленої мети. Планування 

дозволяє досягти оптимального розподілу ресурсів для досягнення поставленої мети. 

Планування є необхідною передумовою успішної діяльності в майбутньому, є 

процесом підготовки обґрунтованих перспективних рішень. В залежності від строку 

планового періоду розрізняють короткострокові плани організації (до одного року), 

середньострокові (від одного до п'яти років) і довгострокові (від п'яти до десяти 

років) [5]. 

Відповідно до вищенаведеного розрізняють оперативне (коротко та 

середньострокове) планування та стратегічне планування (довгострокове).  

Для розуміння сутності стратегічного планування визначено зміст терміну 

«стратегія». Вікіпедія тлумачить термін «стратегія» як загальний, недеталізований 

план, що охоплює  довготривалий проміжок часу, спосіб досягнення складної мети.  

Завданням стратегії є ефективне використання наявних ресурсів для 

досягнення основної мети (стратегія як спосіб дій стає особливо необхідною в 

ситуації, коли для прямого досягнення основної мети недостатньо наявних ресурсів). 

Г. Мінцберг вважає, що «Стратегія – це план або щось на кшталт цього: 

напрямок, вектор чи курс майбутніх дій, шлях звідси туди і таке інше, а потім 

запитайте цю ж людину про стратегію, яку використовують конкуренти або їхня 

фірма, і виявиться, що стратегія – це одне з тих слів, якому ми неодмінно приписуємо 

одне значення, а використовуємо в іншому: стратегія – це також модель, певна 

послідовність подій у часі» [6].  

Отже, ми розглянули необхідну термінологію та погляди різних авторів на 

планування.  Стає очевидним, що стратегія це – певний план, напрямок дій, модель 

поведінки, які спрямовані на досягнення поставлених цілей, набір правил для пошуку 

і використання можливостей. 

Перейдемо до основного завдання нашої роботи: стратегічне та оперативне 

планування. Що це таке? В чому їх суть? Чи існує перевага у стратегічному 

плануванні фірми перед оперативним плануванням? 

Використовуючи тлумачення термінів стратегія та планування ми можемо 

сформулювати загальне розуміння стратегічного плану. Так,   стратегічний план – це 

план реалізації стратегії, як певної моделі поведінки фірми, яка має забезпечити їй 

конкурентні переваги [7]. Тоді як стратегічне планування являє собою довгострокове 

планування на основі досягнення певних цілей, досягнення яких закладено у 

короткострокових планах.  
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Характерними особливостями стратегічного планування є, насамперед, 

відсутність твердження про те, що майбутнє обов'язково повинне бути кращим за 

минуле, і те, що під час розробки планів до уваги беруться як зовнішні, так і 

внутрішні можливості організації.  

Стратегічне планування оцінює перспективи, виявляє можливості й загрози 

зовнішнього середовища, сильні й слабкі сторони внутрішнього середовища, а також 

аналізує зміни конкурентної позиції організації на ринку. При цьому, в його рамках 

головні передумови успішної діяльності перебувають назовні фірми, тобто її успіх 

пов'язується з тим, наскільки вона вдало пристосовується до навколишнього 

середовища: економічного, науково-технічного, міжнародного тощо [8]. 

Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, 

функції організації, мотивації і контролю, орієнтовані на розробку стратегічних 

планів. Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління членами 

організації. 

Стратегічне планування - це процес визначення головних цілей організації, 

ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, направленої на придбання та 

використання цих ресурсів. 

Стратегічне планування має такі характерні ознаки: По-перше, воно базується 

на принципово новому підході до прогнозування стану навколишнього середовища: 

воно виділяє стратегічні зони господарювання та стратегічні господарські центри. 

По-друге, важливою ознакою стратегічного планування являється аналіз як 

зовнішнього середовища, так і внутрішніх можливостей підприємства. 

По-третє, методика стратегічного планування передбачає розробку багато-

варіантної стратегії. Кожен варіант орієнтований на розвиток підприємства в 

залежності від стану зовнішнього середовища. Тобто розробляється декілька 

стратегічних альтернатив з урахуванням можливих ситуацій в майбутньому. 

Отже, ми визначили характерні ознаки стратегічного планування. Так, 

ключовими особливостями стратегічного планування є те, що весь  процес розробки 

стратегії не може завершитись  якоюсь негайною дією. Як правило, це лише 

встановлені напрямки  руху, дотримуючись яких, фірма може досягнути успіху.  

Також за допомогою цього виду планування неможливо передбачити всі нові 

можливості, але редагуючи план, та поновлюючи дані, можна досягти хороших 

результатів. До особливостей також можна віднести те, що поява нової інформації 

завжди вносить корективи і частково змінює план. 

Перейдемо до аналіз сутності оперативного планування. В чому ж саме полягає 

суть оперативного планування та які його характерні особливості. 

Спершу наведемо визначення. Оперативне планування діяльності підприємства 

– це поточне виробничо-фінансове і виконавче планування на короткий період часу, 

орієнтоване на доповнення, деталізацію, внесення корективів до накреслених раніше 

планів і графіків робіт [9]. 

Оперативне планування є, з одного боку, завершальною ланкою в системі 

планування діяльності підприємства, а з іншого - виступає як засіб виконання довго-, 
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середньо-, та короткострокових планів – один із важелів поточного управління 

виробництвом. Вимоги до оперативного планування в динамічних умовах ринкового 

середовища суттєвим чином зростають. 

У процесі оперативного планування виконується детальна розробка планів 

підприємства та його підрозділів - окремих виробництв, цехів, виробничих дільниць, 

бригад, навіть робочих місць, на короткі проміжки часу – місяць, декаду, виробничий 

тиждень, добу, зміну. При цьому розробка планів органічно поєднується з 

вирішенням питань організації їх виконання та поточного регулювання.  

Оперативне планування поєднує в собі два напрями роботи. Перший напрям, у 

рамках якого розробляються оперативні плани та графіки виготовлення та випуску 

продукції, називається календарним плануванням. Другий напрям включає в себе 

роботи, які необхідні для безперечного оперативного обліку, контролю та 

регулювання виконання оперативних планів та ходу виробництва. Цей напрям дістав 

назву диспетчеризації [10]. 

З вищенаведеної інформації, можна зробити висновок, що, оперативне 

планування є календарним, суттєво спрощуючим роботу підприємства, важелем 

управління. Оперативне планування також вирішує ряд завдань, таких як:  своєчасне 

виконання плану виробничої діяльності з випуску продукції. Забезпечує рівномірну 

та своєчасну роботу всіх підрозділів підприємства. Оперативне планування надає 

можливість встановити режим роботи підприємства, що сприяє вищій ефективності 

роботи обладнання та працівників. 

Провівши огляд літератури, ми виділили основні терміни та функції 

стратегічного та оперативного планування. Стало очевидним, що ці два управлінські 

важелі суттєво пов'язані між собою. Ці різновиди планування доповнюють один 

одного та є невід'ємною частиною системи управління організацією. Кожен із них 

вирішує ряд задач, пов'язаних із продуктивністю підприємства, з рентабельністю та 

стабільністю роботи. Дотримуючись стратегій оперативного та стратегічного 

планування можна спроектувати прибуткову та високоорганізовану фірму з 

стабільно-високими прибутками та низьким рівнем збитковості. 

На завершення нашого дослідження проведемо короткий порівняльний аналіз 

оперативного та стратегічного планування, та неведомо їх структурні  відмінності між 

собою. 

Відмінність оперативного планування від стратегічного полягає у трьох 

ключових аспектах. 

Перший – часовий: чим віддаленіші наслідки має план, чим важче від нього 

відмовитись, тим більш стратегічним він є. Це означає, що стратегічне планування 

пов'язане з рішеннями, наслідки яких даватимуться взнаки протягом тривалого 

періоду і які буде складно виправити. Тактичні плани лише конкретизують та 

доповнюють стратегічні. 

Другий – за охопленням сфер впливу: стратегічне планування ширше і глибше 

впливає на діяльність підприємства, а тактичне має вузьке спрямування. 
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Третій – сутнісно-змістовний: якщо стратегічні плани окреслюють місію та 

підпорядковані цій місії цілі діяльності підприємства, а також принципово важливі 

загальні засоби досягнення таких, то тактичні плани мають чітко визначити всю 

сукупність конкретних практичних засобів, необхідних для здійснення намічених 

цілей [10]. 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що стратегічне та оперативне 

планування є різновидами планування, взаємопов’язані між особою та  

Висновки. Підбиваючи підсумки, можна визначити стратегічне планування як 

формалізований процес постановки стратегічних цілей і розробки багатоваріантного 

стратегічного плану їх досягнення на основі обраної стратегії.    

Описуючи оперативне планування, ми з'ясували, що це поточне виробничо-

фінансове і виконавче планування на короткий період часу. Воно орієнтоване на 

доповнення, деталізацію, внесення коректив до накреслених раніше планів і графіків 

робіт. До сильних сторін оперативного планування можна віднести детальну розробку 

планів підприємства та його підрозділів – окремих виробництв, цехів, виробничих 

дільниць, бригад, навіть робочих місць, на короткі проміжки часу - місяць, декаду, 

виробничий тиждень, добу, зміну. Це дуже корисна та продуктивна властивість. 

Можливість, детально спланувати та передбачити всі ймовірні ризики, та запобігти їм 

поетапно та плавно, дуже корисна для розвитку, процвітання та примноження 

капіталу фірми. І допомогти досягнути успіху якраз і є суттю стратегічного та 

оперативного планування.  

Очевидно, що в сучасних умовах трансформаційних процесів, євроінтеграції та 

незавершеності нашої економічної, адміністративної та низки інших реформ, питання 

стратегічного та оперативного планування, як дієвого інструменту управління, 

набуває особливого значення і потребує подальших досліджень. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

ORGANIZATION PROPERTY TAXATION: PROBLEMS AND WAYS OF 

THEIR RESOLUTION 

 

Аннотация: В данной статье реализован системный анализ принципов и 

инструментов осуществления налогообложения имущества различных предприятий, 

учреждений, организаций и физических лиц. Такой анализ способствует выявлению 

существующих и вероятных проблем их функционирования, а также и обоснованию 

направлений динамического развития. Информационной базой данного научного 

исследования являются публикации отечественных и зарубежных ученых, а также 

имеющиеся в наличии в открытом доступе статистические данные целого ряда 

государственных органов. 

Ключевые слова: Налог на имущество, движимое и недвижимое имущество, 

налоговая система, налоговое регулирование. 

 

Abstract: This article provides a systematic analysis of the principles and tools for 

property taxation of various enterprises, institutions, organizations and individuals. This 

analysis helps to identify existing and likely problems of their functioning, as well as to 

justify the directions of their dynamic development. The information base of this research is 

the works of domestic and foreign scientists, as well as available in the open access 

statistical data of a number of government agencies. 

Keywords: property Tax, movable and immovable property, tax system, tax 

regulation 

 

Постановка проблемы. Налоговое администрирование является важной 

составляющей сложной системы социально-экономических процессов, 

обеспечивающих успешное функционирование любого государства и общества в 

целом. Этот компонент весьма эффективно способствует росту и динамичному 
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развитию современного социума, именуемого в научной литературе 

информационным, а также он обеспечивает достижение социального и 

экономического процветания в целом. В большинстве стран налог на недвижимость 

организаций определяется исходя из стоимости объектов налогообложения, 

фактически, приближенной к рыночной, или же определенной в соответствии с 

экспертной оценкой.  

Имущественное налогообложение, играющее важную роль в доходных 

поступлениях бюджета государства - неотъемлемый компонент налоговой системы 

практически всех стран Европы и мира в целом.  Оно также позволяет внести весьма 

ощутимый вклад в осуществление достаточно сложного процесса формирования 

консолидированного бюджета отдельных субъектов соответствующих стран [1].  

Базой для налогообложения налога на имущество, как правило, - это различные 

виды движимой и недвижимой собственности, принадлежащей на законных 

основаниях юридическим и физическим лицам. Эволюция человеческого общества в 

целом и систем налогообложения в частности, подтвердили необходимость введения 

такого вида налога и его важность для обеспечения высоких темпов развития 

экономики страны и социальной сферы, в частности. Дело в том, что имущество, 

которое учитывается при осуществлении такого вида налогообложения, достаточно 

сложно, некоторым образом скрыть, в отличии от таких объектов пристального 

внимания налоговых органов, как прибыль или же совокупный доход [2]. 

Фактически, в капиталистическом обществе, особенно так называемых 

развивающихся странах, такое имущество является своеобразным индикатором 

платежеспособности субъектов экономических и финансовых отношений и, 

достаточно часто, определяющим их некий статус в бизнес-сообществе. Например, 

иметь в собственности недвижимость – это престижно. Поэтому, зачастую, скрывать 

его бизнес-структурам и физическим лицам просто не выгодно [3]. 

Целью данной статьи является системный анализ налогообложения имущества 

различных предприятий, учреждений, организаций и физических лиц. Такой анализ 

будет способствовать выявлению существующих и вероятных проблем их 

функционирования, а также и обоснованию направлений динамического развития 

налоговой системы в целом.  

Информационной базой данного научного исследования являются труды 

отечественных и зарубежных ученых, а также имеющиеся в наличии в открытом 

доступе, в том числе, в глобальной сети Интернет, статистические данные ряда 

государственных органов стран постсоветского пространства и Европы. 

Изложение основного материала. Органы законодательной власти, в частности 

РФ, в нормативных документах, регламентирующих введение и администрирование 

данного вида налога, определяют совокупность реальных объектов налогообложения, 

административный регламент, налоговую базу, налоговую ставку, а также сроки 

уплаты налога. Так, в качестве налогового периода, в соответствии с действующим 

законодательством России, законодателем был определен календарный год. В свою 

очередь, отчетными периодами такой отчетности являются: первый квартал, первое 
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полугодие, а также девять месяцев соответствующего календарного года, в котором 

некоторое имущество на законном основании принадлежало юридическому лицу. 

В РФ в перечень налогоплательщиков, которые обязаны уплачивать налог на 

имущество включены: 

• организации резиденты;  

• иностранные предприятия и организации, которые осуществляют свою 

деятельность через их постоянные представительства и (или же) имеющие 

соответствующую собственность, например, недвижимое имущество на территории 

РФ. 

Объектом налогообложения является недвижимое имущество предприятия или 

организации, которое отображено (учтено) в балансе, как основные средства. 

Налоговые ставки определяются законами или подзаконными актами субъектов 

Федерации и не могут превышать 2,2% от их реальной (рыночной) стоимости, в 

соответствии со статьей 380 Налогового Кодекса РФ. В некоторых случаях, 

территориальным органам власти разрешено устанавливать дифференцированные 

налоговые ставки, численные значения которых определяются в зависимости от 

определенной категории налогоплательщиков и (или) имущества, являющегося 

объектом такого налогообложения. Налоговая база, как правило, определяется 

отдельными налогоплательщиками самостоятельно [4]. 

Как показывает практика, ныне в данной сфере существует ряд серьезных 

проблем, разрешение которых будет способствовать наиболее полному 

удовлетворению интересов как государства в целом (в смысле оптимального 

наполнения бюджета), так и конкретного налогоплательщика. В частности, важным 

аспектом осуществления процессов, связанных с администрированием налога на 

имущества предприятий и организаций, является, на наш взгляд, существующая в РФ 

чрезмерная централизация налоговой и бюджетной системы.  

Следствие такой централизации – недостаточное количество финансовых 

ресурсов у ТОП-менеджмента регионов и отдельных административных образований, 

необходимых для исполнения ими управленческих функций, а также обеспечения 

успешного решения текущих задач и достойного уровня качества жизни граждан, 

проживающих на соответствующей территории. Некоторые местные органы власти, 

пытаясь определенным образом лавировать в условиях современных рыночных 

отношений, формируют систему различных льгот по уплате данного вида налога, 

пытаясь таким образом решить насущные проблемы региона [5].  

В свое время, оптимизируя нормативную базу, законодатели осуществили 

замену ряда существовавших ранее «имущественных» налогов, в частности, таких как 

налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц и земельный 

налог, совокупным (единым) налогом на недвижимое имущество. Однако, к 

сожалению, Налоговым кодексом РФ не достаточно определены четкие границы 

между движимым и недвижимым имуществом. А это, в свою очередь, создает 

определенные трудности при реализации налогового администрирования, например, 
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при определении некоторой категории имущества, являющегося объектом указанного 

выше вида налогообложения [4, 5].  

В случае, осуществления ошибок при классификации объектов недвижимости, 

являющихся имуществом юридических лиц, существует вероятность возникновения 

так называемого «двойного налогообложения». Важный аспект подобного налогового 

администрирования, который требует соответствующей проработки, - определение 

статуса данного вида налога, который должен быть в установленные Законом сроки 

уплачен владельцем недвижимости. А именно, к какой категории необходимо отнести 

соответствующий налог: к региональным или местным? В научной литературе сферы 

финансов многие авторы уделяют данному вопросу пристальное внимание. Об этом 

свидетельствует большое количество различного рода публикаций (монографий, 

статей, докладов на научно-практических конференциях и пр.).  

По мнению большинства ученых-финансистов, весьма целесообразно ввести 

имущественное налогообложение на местном уровне. Подобное предложение 

является следствием достаточно широкой практики реализации государственными 

органами налогового администрирования, в том числе и в сфере налогообложения 

недвижимости. Но, одновременно с этим, ряд авторов научных публикаций отмечает 

о наличии совокупности сдерживающих факторов, определяющих отсутствие 

законодательной инициативы в отношении имущественных налогов местного уровня 

весьма сложной иерархии управления процессами наполнения бюджетов (от местных 

до федерального). По нашему мнению, эти вопросы требуют осуществления 

системного анализа, перманентного контроля, а установленные нормы – 

неукоснительного исполнения, в строгом соответствии с буквой и духом закона, на 

региональном и на федеральном уровне [3, 6]. 

По нашему мнению, в дальнейшем, в сфере администрирования 

имущественных налогов, и финансистам-теоретикам, и практикам необходимо 

уделить особое внимание активному поиску путей увеличения соответствующих 

поступлений в бюджеты различных уровней, в том числе, за счет корректировки так 

называемого «налогового пресса». Например, за счет усиления ответственности 

предприятий и организаций, которые, в некоторых случаях, пытаются 

минимизировать свои затраты в части уплаты соответствующих налогов или же, в 

принципе, каким-либо образом вообще уклоняются от уплаты имущественного 

налога, занимаясь, по сути дела таким образом, сокрытием объектов 

налогообложения. А о наличии подобных фактов свидетельствует большое 

количество юридических споров, возникающих между налоговыми органами и 

налогоплательщиками, которые, как свидетельствует официальная статистика, имеют 

место в реальной судебной практике [7].   

Однако, решение указанной выше проблемы исключительно за счет 

существенного ужесточения норм ответственности предприятий и организаций, 

реализующих попытки не надлежащего исполнения обязанностей 

налогоплательщика, определенных в соответствии с существующим 

законодательством, по нашему мнению, является не эффективным. Весьма успешным 
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может быть реализация совокупности мер, направленных, в первую очередь, на 

своевременную регистрацию прав на имущество организаций и информации, которое 

находиться в их ведении и оперативном управлении. В противном случае, если нет 

зарегистрированных в соответствии с Законом имущественных прав, то и, 

фактически, отсутствует объект налогообложения. Именно таким образом, пытаются 

минимизировать свои затраты многие нерадивые налогоплательщики [8].  

Выводы. Таким образом, реализованный нами весьма подробный анализ ряда 

аспектов сферы администрирования имущественных налогов, позволяет нам сделать 

вывод о том, что такой вид налогообложения является неотъемлемой частью 

достаточно сложной и иерархической государственной налоговой системы. 

Указанный выше вид налогов способствует наполнению бюджетов различных 

уровней. 

Ныне, существует достаточно большая совокупность проблем, которые 

касаются сферы администрирования налогообложения, в частности, определения 

налоговой базы и своевременной уплаты налогов на имущество предприятий, 

организаций, а также физических лиц. Научные исследования, реализуемые в данной 

отрасли рядом отечественных и зарубежных исследователей, в частности, 

финансистами, экономистами, юристами, специалистами сферы государственного 

управления, в конечном счете, способствуют совершенствованию существующей 

системы налогообложения.  

Результат такого системного анализа сферы администрирования 

налогообложения ‒ ее динамичное развитие, совершенствование структуры и 

сущности, а также оптимизация. Эволюция данной сферы, по нашему мнению, 

должна коррелировать с современными европейскими и мировыми тенденциями. А 

соответствующие практические меры, в условиях глобализации и промышленной 

революции 4.0, учитывать практический опыт аналогичной деятельности коллег на 

постсоветском пространстве и в мире в целом. Все указанное выше обеспечит 

оптимизацию налоговой системы и будет способствовать увеличению поступлений в 

бюджеты всех уровней, да и росту экономики в целом. 
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YOUTH EMPLOYMENT PROBLEMS IN NORTH OSSETIA-ALANIA 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема занятости и 

трудоустройства молодежи на примере конкретной республики (РСО-Алания). Целью 

работы является выявление факторов, препятствующих трудоустройству молодежи 

на высококвалифицированную работу. 
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Abstract: This article discusses the problem of youth employment and employment 

on the example of a specific republic (North Ossetia-Alania). The aim of the work is to 

identify factors that impede the employment of young people in highly qualified work. 

Key words: employment, employment, unemployment, youth, economy, employer, 

worker, labor. 

 

Постановка проблемы. Рынок труда является той сферой человеческой 

деятельности, где под влиянием спроса и предложения формируется  

конкурентоспособный механизм, на основе которого определяется уровень занятости 

и оплаты труда. Из-за этого проблемы занятости всего населения, да и в целом 

проблема рынка труда, являются актуальными как для экономики страны в целом, так 

и для экономик субъектов этой страны. 
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Вопрос трудоустройства и безработицы во все времена был одним из 

ключевых. Особенно остро этот вопрос затрагивает молодежь. Неопытность является 

их препятствием  в достижении цели. Всякий работодатель возьмет на работу 

человека, знающего и опытного в своем деле, нежели студента. Это намного легче, 

чем обучать всему с нуля. 

Безработица молодежи – социально-экономическое явление, при котором 

трудоспособная молодежь находится в поиске работы, готова приступить к ней, но не 

может реализовать свое право на труд, тем самым теряя свое право на этот самый 

труд. 

Целью статьи. Почему же так происходит, что трудоспособная молодежь 

находится в статусе «безработный»?  Ответ на этот вопрос определяется рядом 

причин. 

Первой причиной является не знание молодежи о способах заработка, о 

возможном карьерном росте. Этому не обучают в школах. Хотя эту цель должны 

преследовать все учебные \ образовательные заведения. 

Отсутствие практических знаний о работе, из чего вытекает отсутствие опыта 

работы, есть вторая немаловажная причина безработицы у молодежи. Обладая только 

теоретическими знаниями, они могут лишь гадать о том, что их ждет на практике. 

Отмечу, что этот вопрос требует решения не от молодых людей, находящихся в 

поисках места работы, а от тех людей, которые составляют учебный план в школах, 

вузах и других учебных учреждениях. 

Следующей причиной является большая конкуренция среди такой же, 

молодежи, которая ищет хорошее место работы. Работодатель среди нескольких 

претендентов на место работы выбирает наиболее опытного. 

Информационной базой данного научного исследования являются труды 

отечественных и зарубежных ученых, а также имеющиеся в наличии в открытом 

доступе, в том числе, в глобальной сети Интернет, статистические данные. 

Изложение основного материала. Рассмотрим проблему трудоустройства 

молодежи на примере Республики Северная Осетия-Алания. 

Молодые люди составляют 35% трудоспособного населения РСО-Алании. Они 

есть будущее. Продолжение всего. Уже сегодня они определяют важные процессы в 

обществе. При этом являясь наиболее уязвимой группой на рынке труда. Разделим 

условно молодежь на три группы по возрастному признаку. Это подростковая группа, 

не достигшая 18 лет; молодежь в возрасте от 18 до 24; молодежь от 25 до 30 лет. 

Первая группа представлена в основном учениками школ и колледжей. Как 

правило, они не вовлечены в трудовую деятельность. Но многие из них, ощущающих 

нехватку материальных ценностей, стремятся заработать любым путем. Что-то вроде 

моек, торговли на рынках или работа в «теневом» секторе экономики. Очень узок 

рынок неквалифицированного детского труда. 

Ко второй группе относятся люди, окончившие профессиональную подготовку. 

Они наиболее уязвимая группа, так как не имеют достаточного опыта и вследствие 

этого являются менее конкурентоспособны. 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (14) 2020 

73 

В 25-30 лет уже есть жизненный и профессиональный опыт. Они уже 

определились с целями и планами на жизнь. Предъявляют высокие требования к 

работодателю.  

В республике ощущается рост потребности в повышении 

общеобразовательного уровня работников. Спрос на профессиональное образование 

работников заметно увеличился. Поэтому молодежь, которая не получает 

дальнейшего образования, рискует оказаться безработной. Необходимо рационально 

организовывать профессиональное образование молодежи. При этом основываясь как 

на отечественной экономике, так и на мировой. 

Современный рынок труда РСО-Алании формируется под воздействием 

внутренних и внешних социально-экономических факторов. На 1 февраля 2019 года в 

РСО-Алании в соответствии с данными центра занятости населения имелось 10732 

вакансии. Самыми востребованными в условиях цифровизации экономики среди 

специалистов остаются: врачи, учителя, бухгалтера. Среди рабочих профессий: 

грузчики, водители, портные, газосварщики, повара, продавцы, уборщики 

помещений.  

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости населения в целом по Республике Северная Осетия-Алания, составила на 1 

ноября 2019 года  12 587 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы в целом по  Республике Северная 

Осетия-Алания на 1 ноября 2019 года составил 1,7%. 

Выводы. Вопрос безработицы является одним из основных в социальной и 

экономической жизни государства. Это проблема возможно является результатом 

неэффективного использования трудовых ресурсов. 

Как конкретно в Республике Северная Осетия – Алании, так и в целом по 

России молодежи трудно найти работу без опыта работы. Многие учебные заведения 

пользуются программами по практической работе студентов во время обучения. Это 

позволяет студентам получать важные практические знания в конкретной профессии 

и делает их более конкурентноспособными в поиске работы.  
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Adnotacja. W artykule rozpatruje się model przedsiębiorczego uniwersytetu, 

charakteryzuje się doświadczenie jej realizacji w białoruskim systemie wyższej edukacji, 

oceniają się konkretne kierunki i sposoby jego realizacji w białoruskich uniwersytetach. 

Kluczowe słowa: uniwersytet, przedsiębiorczy uniwersytet, informacyjny-
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Abstract. The article considers the model of an entrepreneurial university, describes 

the experience of its implementation in the Belarusian higher education system, and 

evaluates specific directions and ways of its implementation in Belarusian universities. 

Keywords: university, entrepreneurial university, information and communication 

technologies, innovation. 

 

Przedstawienie problemu. Jeden z kluczowych tendencji współczesnego świata jest 

wzrost informacji, która za pomocą informacyjny-komunikacyjnych technologii (IKT) 

formuje nową socjalną rzeczywistość – «społeczeństwo wiedz». Socjalne transformacje, 

definiowalne rozwojem IKT, nie obeszły stroną taki socjalny instytut, jak edukację. 

Przykładem może służyć kształtowanie takiego modelu wyższej edukacji, jak 

przedsiębiorczy uniwersytet (project «Uniwersytet 3.0»). W tym wypadku uniwersytet musi 

nie tylko realizować swoją społecznie znaczącą funkcję, ale i odpowiadać konkretnym 

zapytaniom biznesu i państwa [3, s. 41]. 

Na dziś realizacja projektu "Uniwersytet 3.0" jest jedna z czołowych zadań 

białoruskich uniwersytetów. Do siły tego wartość naukowa przedstawia przeprowadzenie 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (14) 2020 

76 

socjologicznego badania po problematyce realizacji modelu przedsiębiorczego uniwersytetu 

w tych instytucjach wyższej edukacji kraje, które są eksperymentalnymi placykami projektu 

«Uniwersytet 3.0». Jak wiadomo, z 2018 r. model wprowadza się w następnych 

białoruskich uniwersytetach: BPU, BPEU, GPU im. Yankee Kupala, BPTU, BNTU, 

BPUIR. Ważnie wyznaczyć, jakim sposobem za 2019 r. zmienił się rozwój tych 

białoruskich uniwersytetów pod wpływem wprowadzenia do praktyki ich pracy różnych 

komponentów przedsiębiorczego uniwersytetu. 

Analiza ostatnich badań i publikacji. Właściwości realizacji modelu 

przedsiębiorczego uniwersytetu we współczesnej oświatowej praktyce rozpatrują się w 

pracach takich znanych zachodnich uczonych, jak B. Clark, H. Itskowitz, J. Ropke, P. 

Schulte i in.  

Na mocy analizy działalności wielu czołowych światowych uniwersytetów B. Clark 

przypuszcza, że główną funkcją przedsiębiorczego uniwersytetu jest pragnienie do 

innowacji dla udanej organizacji uniwersyteckiego środowiska w przyszłości. Ten typ 

uniwersytetu różni się podejściem, w którym wiedze rozpatrują się nie jak towar, a są 

środkiem osiągnięcia finansowej trwałości wyższej instytucji.  

Na dodatek, przedsiębiorczy uniwersytet, na myśl uczonego, ma kilka 

charakterystyk: wzmacnianie administracyjnego jądra uniwersytetu; rozszerzenie związków 

między organizacjami za granicą oświatowego środowiska; dywersyfikacja źródeł 

finansowania; rozwój przedsiębiorczej kultury studentów [9]. 

Przede wszystkim, w swoich pracach H. Itskowitz przypuszcza, że właśnie 

uniwersytet staje się centrum generacji wiedz i przedsiębiorczych form. Na mocy tego 

uczony przyprowadza szereg takich cech oświatowej instytucji: kapitalizacja wiedz; 

doskonalenie wewnętrznej struktury; ciasny związek z państwem i przemysłem [11]. 

J. Ropke uważał, że we współczesnych warunkach uniwersytet zobowiązany 

odpowiadać szeregowi wymogów: uczniowie, wykładowcy i współpracownicy 

uniwersytetu muszą mieć przedsiębiorcze przyzwyczajenia; uniwersytetu należy 

współdziałać z regionem dla kształtowania «strukturalnego połączenia» między nimi; 

uniwersytet musi demonstrować przedsiębiorcze zachowanie jak organizacja [10]. 

Nowe rozumienie roli studentów w przedsiębiorczym uniwersytecie śledzi się w 

pracach P. Schulte, który sformował dla instytucji edukacji nowy rejestr głównych celi: 

wskutek nauczania absolwenci muszą zostać twórcami miejsc pracy; przedsiębiorczy 

uniwersytet zamierza sformować przedsiębiorcze myślenie nowych dyscyplin, co studiuje 

za pomocą wprowadzenia [8, s. 7]. 

Poza tym, na dziś studiowaniem przedsiębiorczego uniwersytetu zajmuje się szereg 

ojczystych badaczy. W tym wypadku warto doprowadzić artykuły O. V. Narimanova o 

perspektywach rozwoju projektu «Uniwersytet 3.0» na postsowieckim obszarze, prace A.O. 

Karpowa o wyznaczeniu współczesnych misji przedsiębiorczego uniwersytetu, a także 

artykuły E.M. Bekoeva o integracji rynku pracy i rynku oświatowych usług dla społeczno-

ekonomicznego rozwoju. 

Kształtowanie celi artykułu. Celem badania jest wyznaczenie jak ogólnej oceny 

realizacji projektu «Uniwersytet 3.0», tak i oddzielnych jego kierunków, przedstawionych w 
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uniwersyteckich Mediach. W jakości metodologii badania jest określone systemowe 

podejście, w jakości metodyki badania - analiza treści. 

Referowanie głównego materiału badania. Dla osiągnięcia celu badania w okresie z 

15.02.2020 r. po 15.03.2020 r. była zrealizowana analiza treści następnych gazet 

białoruskich uniwersytetów: «Ekonomista» (BPEU), «Uniwersytet» (BPU), «Grodno 

uniwersytet» (GPU im. Yankee Kupala), «Impuls» (BPUIR), «Prowadzić BNTU» (BNTU), 

«Technolog» (BPTU), które wyszły z druku w 2019 roku. Wybór drukowanych edycji był 

uwarunkowany tamtym, że gazety uniwersytetów odbijają różne aspekty oświatowego 

procesu, naukowej i innowacyjnej działalności, ideologicznej i wychowawczej pracy, a 

także oświecają zdobycze i aktualności instytucji edukacji, zapozanają z konkretnym 

doświadczeniem pedagogicznej działalności [1, 2, 4, 5, 6, 7].  

Z całego masywu możliwych źródeł dla analizy były odebrano sześć ojczystych 

periodyków. Na pierwszym etapie przez nieprzerwany dobór były wydzielone artykuły, 

poświęcone naukowej i innowacyjnej działalności uniwersytetu. Na drugim etapie wśród 

ich były odebrane artykuły, poświęcone praktyce i konkretnym wynikom realizacji projektu 

«Uniwersytet 3.0» w uniwersytecie. 

Podczas badania były określone kilku parametrów realizacji projektu «Uniwersytet 

3.0» w białoruskich вузах: wprowadzenie nowych dyscyplin, odkrycie nowych katedr, 

opracowanie nowych ćwiczebnych planów, rozwój praktycznych przyzwyczajeń studentów, 

dołączenie studentów do opracowania projektu «Uniwersytet 3.0», rozwój materialno-

technicznej bazy uniwersytetu, kursy podwyższenia kwalifikacji dla wykładowca, 

opracowanie innowacyjny projekt, odkrycie branżowy laboratorium. 

Wybieranie budowało się wielostopniowe. W trakcie badania do generalnego 

całokształtu utrafiły 250 płci, poświęconych naukowym i innowacyjnym zdobyczom 

uniwersytetów, gdzie w wybieraniu były przeanalizowano 38 płci (15,2 % od ogólnej ilości 

publikacji). 

W wyniku były otrzymane następne dane: 

1) Obiekt opisywanej działalności jest rozpatrzony w tablicy 1. 

 

Tablica 1 

Obiekt opisywanej działalności 

Podkategorie N (Częstość pojawienia) 

Uniwersytet Ekonomista Grodno 

uniwersytet 

Impuls Prowadzić 

BNTU 

Technolog Ogółem 

Uniwersytet 5 11 2 1 4 6 29 

Student (-ci) 3 7 4 2 2 0 18 

Wykładowca (-y) 1 6 2 1 3 2 15 

Ogółem 9 24 8 4 9 8 62 

Adnotacja - Źródło: własne opracowanie. 

 

Tak, wychodząc z otrzymanych danych, w wybieraniu podkategoria «uniwersytet», 

co charakteryzuje obiekt opisywanej działalności, zajmuje prawie 50% (n=29) wspomnień z 
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wszystkich płci (n=62) o tematyce realizacji tego projektu. Inne podkategorie wspominają 

się nie tak często, a mianowicie: studenci (n=18) i wykładowcy (n=15). To pozwala 

wyciągnąć wniosek o tym, że główną rolę do realizacji projektu «Uniwersytet 3.0» gra 

organizacja, tzn. instytucja wyższej edukacji. 

2) Tymczasowa lokalizacja sytuacji, co charakteryzuje przebieg realizacji 

projektu «Uniwersytet 3.0», przedstawiona w tablicy 2. 

 

Tablica 2  

Tymczasowa lokalizacja sytuacji 

Podkategorie N (Częstość pojawienia) 

Uniwersyte

t 

Ekonomis

ta 

Grodno 

uniwersytet 

Impuls Prowadz

ić 

BNTU 

Technol

og 

Ogółem 

Przeszłość 2 6 3 0 3 4 18 

Teraźniejszość 2 2 3 2 3 2 14 

Przyszłość 2 5 1 0 1 2 11 

Ogółem 6 13 7 2 7 8 43 

Adnotacja - Źródło: własne opracowanie. 

 

W zasadzie, w artykułach rozpatruje się realizacja tego projektu w czasie przeszłym, 

toż opis konkretnych zdobyczy dotyka zeszłego kalendarzowego roku. Tak, w gazecie 

BPEU właśnie z najwyższą częstością (n=6) przejawu naprowadza się sprawozdanie o 

procesie realizacji i zdobyczach projektu za poprzedni rok, podczas gdy jego późniejszy 

rozwój rozpatruje się w trochę mniejszej ilości płci (n=5). Na ogół, informacyjne materiały 

po realizacji projektu «Uniwersytet 3.0» za tymczasowym kryterium są dosyć 

zrównoważone. 

3) Stosunek autora/autorów do problemu realizacji projektu "Uniwersytet 3.0" w 

kontekście oceny czynników i konkretnych wyników wymagają wydzielić trzy główne 

kategorie: pozytywny, negatywny i neutralny stosunek (p. tablicę 3):  

 

Tablica 3 

Stosunek autora do opisywanego problemu 

Podkategorie N (Częstość pojawienia) 

Uniwersytet Ekonomista Grodno 

uniwersytet 

Impuls Prowadzić 

BNTU 

Technolog Ogółem 

Pozytywne 4 8 6 2 6 4 30 

Negatywne 0 0 0 0 0 0 0 

Neutralne 2 5 1 1 1 2 12 

Ogółem 6 13 7 3 7 6 42 

Adnotacja - Źródło: własne opracowanie. 

 

Większą miarą stosunek autorów płci do projektu «Uniwersytet 3.0» jest pozytywny. 

W gazetach naprowadzają się przewagi modelu przedsiębiorczego uniwersytetu, a także 
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praktyczne możliwości fachowego i ekonomicznego charakteru, które mogą otrzymać jak 

studenci, tak i wykładowcy w ramach jego realizacji. Pod neutralnym stosunkiem autorów 

rozumie się wspomnienie faktu, że ten uniwersytet jest uczestnikiem eksperymentu po 

rozwoju przedsiębiorczego uniwersytetu, lecz bez szacunkowych osądów względem jego 

realizacji. Zwłaszcza należy wskazać nieobecność informacyjnych materiałów z 

negatywnymi szacunkami tego projektu. Na ogół, to świadczy o jego wysokim potencjale w 

planie rozwoju systemu wyższej fachowej edukacji kraju. 

4) Ocena realizacji funkcji przedsiębiorczego uniwersytetu we współczesnym 

białoruskim społeczeństwie ma następny podział (tablica 4): 

 

Tablica 4  

Socjalne funkcje «Uniwersytet 3.0» 

Podkategorie  N (Częstość pojawienia) 

Uniwersytet Ekonomista Grodno 

uniwersytet 

Impuls Prowadzić 

BNTU 

Technolog Ogółem 

Komercjalizacja 

technologii 

6 9 3 2 5 4 29 

Naukowa 

działalność 

5 10 3 2 4 2 26 

Edukacja 2 4 1 1 2 1 11 

Inne 1 1 0 0 0 1 3 

Ogółem 14 24 7 5 11 7 49 

Adnotacja - Źródło: własne opracowanie. 

 

W zasadzie, pracownicy i studenci uniwersytetów uważają, że model «Uniwersytet 

3.0» jest skierowany na komercjalizację wiedz i intensyfikację naukowej działalności 

stosowanego charakteru. Poza tym, w jakości ważnych socjalnych funkcji 

przedsiębiorczego uniwersytetu rozpatruje się przygotowanie specjalistów z wyższej 

edukacji i rozwój innowacji. 

5) Szczególny interes przedstawia ocena konkretnych kierunków i sposobów 

realizacji projektu «Uniwersytet 3.0» (tablica 5): 

 

Tablica 5 

Kierunki i sposoby realizacji projektu «Uniwersytet 3.0» 

Podkategorie  N (Częstość pojawienia) 

Uniwersytet Ekonomista Grodno 

uniwersytet 

Impuls Prowadzić 

BNTU 

Technolog Ogółem 

Wprowadzenie 

nowych 

ćwiczebnych 

dyscyplin 

1 2 2 1 1 0 7 

Odkrycie 

nowych katedr 

1 8 0 1 0 0 10 

Opracowanie 2 4 0 1 1 1 9 
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nowych 

ćwiczebnych 

planów 

Rozwój 

praktycznych 

przyzwyczajeń 

studentów 

6 7 4 2 3 1 23 

Dołączenie 

studentów do 

realizacji 

projektu 

"Uniwersytet 

3.0" 

3 5 5 1 2 1 17 

Rozwój 

materialno-

technicznej bazy 

uniwersytetu 

2 4 2 2 4 2 16 

Kursy 

podwyższenia 

kwalifikacji dla 

wykładowców 

1 1 2 1 2 0 7 

Opracowanie 

innowacyjnych 

projektów 

4 4 3 2 2 5 20 

Odkrycie 

branżowych 

laboratoriów 

3 4 2 2 2 1 14 

Inne 4 5 1 0 1 0 11 

Ogółem 25 41 20 13 18 11 134 

Adnotacja - Źródło: własne opracowanie. 

 

Wskutek badania były określone najbardziej rozpowszechnione kierunki i sposoby 

realizacji projektu «Uniwersytet 3.0». W pierwszej kolejności, uniwersytety są skierowane 

na przygotowanie fachowych kadrów dla białoruskiej gospodarki za pomocą realizacji 

następnych środków : rozwój praktycznych przyzwyczajeń studentów (BPU, n=6), odkrycie 

nowych katedr (BPEU, n=8), dołączenie studentów do realizacji projektu «Uniwersytet 3.0» 

(GPU, n=5). Jednak dla udanego funkcjonowania przedsiębiorczego uniwersytetu wymaga 

się rozwijać różne technologie. To przypuszcza: odkrycie branżowych laboratoriów 

(BPUIR, n=2), opracowanie innowacyjnych projektów (BPTU, n=5), rozwój materialno-

technicznej bazy uniwersytetu (BNTU, n=4). Zrozumiale, zdobyte wyniki noszą pośredni 

charakter, wymagają sprawdzenia i późniejszych badań o oświatowej tematyce. 

Wnioski. Praktyczna realizacja projektu «Uniwersytet 3.0» znajduje się na 

początkowej fazie, a zdobyte wyniki mają znaczenie przeważnie dla uniwersytetów, które są 

załączone do tego projektu. Tak, w BPEU jest otwarty wydział cyfrowej ekonomii, na 

którym zrealizuje się nauczanie przedsiębiorczymi kompetencjami studentów; w BPTU na 

dziś są opracowane blisko 300 innowacyjnych projektów; w BPU i GPU zrealizują się 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (14) 2020 

81 

innowacyjne naukowe i technologiczne projekty. Jednak realizacja projektu «Uniwersytet 

3.0» w ramach całego systemu wyższej edukacji kraju wymaga systematyzacji i oceny 

zdobytych wyników, a także opracowania administracyjnych środków po udanej 

transformacji klasycznego uniwersytetu do przedsiębiorczego uniwersytetu.  
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АКТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК 

ПРОФЕСІЙНОЇ 

 

ACTIVE METHODS OF TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 

 

Анотація. У даній роботі представлені результати роботи в класі англійської як 

професійної по впровадженню мозаїчного підходу і його педагогічні наслідки. В 

якості основоположного теоретичного принципу, що має відношення до активних 

навчальних методів, був прийнятий до уваги конструктивізм як теорія навчання. Дана 
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робота покликана встановити ефективність використання мозаїчного підходу для 

поліпшення розуміння прочитаного, особливо на уроках англійської як професійної. 

Розглядаються не тільки переваги, а й потенційні недоліки підходу, виявлені в 

реальному навчальному середовищі. Активні або емпіричні методи навчання 

розглядаються як доповнення, а не заміна традиційних методів. Однією з основних 

переваг є той факт, що студентам може бути доступне більш широке охоплення 

матеріалу, ніж це було б можливо, якби кожен з них прочитав усі наявні джерела. 

Ключові слова: мозаїчний підхід, емпіричне навчання, конструктивістська 

теорія, традиційне та активне навчання. 

 

Abstract. The paper presents the results of work in the ESP-class on the 

implementation of the mosaic approach and its pedagogical consequences. Constructivism 

as a theory of learning has been taken into account as a fundamental theoretical principle 

related to active learning methods. This paper aims to establish the effectiveness of using 

the mosaic approach to improve reading comprehension, especially in English for Specific 

Purposes (ESP) lessons. We consider not only the advantages, but also the potential 

disadvantages of the approach identified in the real learning environment of the ESP. Active 

or experiential learning methods are seen as a complement to, and not a substitute for, 

traditional methods. One of the main advantages is that students may have access to a 

broader coverage of the material than would be possible if each of them had read all the 

available sources. 

Key words: mosaic approach, empirical learning, constructivist theory, traditional 

and active learning.  

 

Постановка проблеми. В останні роки зросла залежність від читання як 

когнітивного процесу для отримання інформації. У процесі читання читач не тільки 

розуміє ідеї, представлені в тексті, але також інтерпретує і оцінює їх. Важливе 

значення мають лексичні і синтаксичні знання мови, на якому він читає, а також 

знайомство з системою письма і соціально-культурним походженням, проте ще 

одним важливим фактором є адекватний рівень когнітивного розвитку [1, 6]. На 

відміну від говоріння іноземною мовою, читання вголос або про себе здійснюється в 

приватному порядку, що дає можливість для роздумів і перегляду. Крім того, як 

індивідуальний акт «успіх» читання не залежить від динамічного конструювання 

змісту двома або більше учасниками, як відбувається в розмові. 

Сьогодні ми бачимо помітний обсяг досліджень, що висвітлює переваги 

кооперативних або активних методів навчання. А саме, підкреслюється той факт, що 

ці методи є емпіричними (з акцентом на створення позитивного середовища навчання, 

особистої відповідальності). Слід підкреслити, що їх першочергова роль полягає в 

тому, щоб доповнювати, а не замінювати традиційні методи навчання. В якості 

основного теоретичного принципу, що має відношення до активних навчальних 

методів, слід згадати конструктивізм як теорію навчання, так як відповідно до нього 

знання не сприймаються пасивно від світу або з авторитетних джерел, але 
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конструюються окремими людьми або групами, які намагаються пояснити для себе 

свої емпіричні світи. На користь цього підходу можна навести китайське прислів’я: 

«Скажи мені – і я забуду, покажи мені – і я, можливо, запам’ятаю, захопи мене – і я 

зрозумію». 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Дидактичний метод групової 

роботи, розроблений 1971 року американським психологом Еліотом Аронсоном і 

покликаний розвивати у студентів навички роботи в команді, навчатися 

відповідальності і здорової комунікації, згодом використали і розвинули такі 

психологи і педагоги-дослідники як А. А. Вербицький, David and Roger Johnson, Kurt 

Lewin, Morton Deutsch, А. М. Матюшкін, А. М. Смолкін, Brown & Ciuffetelli Parker, 

Siltala, Дж Хіртл та інші. 

Мета статті – встановити ефективність використання мозаїчного підходу для 

поліпшення розуміння прочитаного, особливо на заняттях англійської як професійної, 

визначити як переваги, так і потенційні недоліки підходу. 

Виклад основного матеріалу. Конструктивізм – теорія навчання, яка 

«припускає, що знання не пасивно отримуються від світу або з авторитетних джерел, 

а конструюються окремими особами або групами, які осмислюють свої емпіричні 

світи» [8, с. 162]. Теорія конструктивістського навчання, багато в чому зобов’язана 

роботам Льва Виготського, Жана Піаже і Джона Дьюї, визнає, що «знання ніколи не 

буває нейтральним, і способи, якими воно створюється і опосередковується, настільки 

ж динамічні та важливі, як і саме знання» [5 , с. 91]. 

Конструктивістський метод викладання заснований на переконанні, що 

навчання відбувається за активної участі учнів у процесі конструювання змісту і 

знань, а не пасивного отримання інформації. Учні насправді є творцями змісту та 

знань. Вважається, що конструктивістський підхід сприяє критичному мисленню і 

створює мотивованих і незалежних учнів. Конструктивістське групове навчання може 

входити в навчальну діяльність, засновану на мозаїчному підході. Учні беруть активну 

участь у спільній, паралельній дискусії та роботі з реалізації проектів або вирішенню 

проблем разом з колегами, діляться з товаришами і порівнюють результати своєї 

групової роботи. 

Основною перевагою мозаїчного підходу як активного методу навчання є те, що 

він може бути інтегрований до ряду класних заходів, структурованих так, щоб 

кожному учневі не доводилося читати всю роботу або навіть уривки з тієї ж роботи, 

що істотно заощаджує час та сили учнів. Крім того, він адаптується до широкого 

спектру навчальних параметрів, викладачі вважатимуть його корисним по ряду 

напрямків. Серед важливих результатів мозаїчного підходу – той факт, що він 

підключає процес пізнавання до практичного застосування висновків і сприяє 

розвитку розумових навичок вищого порядку, таких як аналіз, синтез і оцінка, а також 

елементів аргументації і критичного мислення. Відсоток того, що учні читають і 

зберігають у пам’яті, також є вищим. Таким чином, активне навчання означає краще 

навчання, оскільки учні зберігають більше інформації. Воно створює позитивну 

середу навчання, передбачає більшу індивідуальну відповідальність, заохочує 
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співпрацю і взаємонавчання. Учні можуть охопити більш великий матеріал, ніж це 

можливо, коли кожен учень має індивідуально прочитати всі доступні джерела. Крім 

того, наголос на одному елементі тексту сприяє більш уважному читанню. 

Важливо згадати, що мозаїчний підхід має свої обмеження. Взаємне викладання 

як рід спільного навчання залежить від ініціативи учнів, тому може бути 

невідповідним як для сором'язливих, так і для домінуючих учнів, схильних до 

навчання на конкурентній основі. Тому викладачі повинні стежити за тим, щоб учні з 

поганими навичками навчання не знизили показники групи, що навчається за 

мозаїчним методом. Щоб уникнути того, щоб домінуючим і яскравим студентам стало 

нудно, їх слід призначити на роль лідера групи, хоча саме призначення повинно 

відбуватися на основі ротації. Тим не менш, мозаїчний підхід надає достатньо часу, 

простору та практики для вивчення матеріалу менш зібраним і здатним учням, а також 

надає можливість обрати більш обдарованих студентів як зразок щодо організації та 

презентації доповіді. Оскільки багато учнів, на жаль, не звикли до завдань, де вони 

несуть відповідальність за своє власне навчання і створення своїх власних зв’язків, 

вони можуть реагувати негативно або бути розчаровані в перші один-два рази 

використання методу. 

Виходячи з припущення, що, застосовуючи цей метод, студенти можуть 

охопити більш широкий обсяг матеріалу, ніж це було б можливо, якби кожен учень 

був зобов’язаний прочитати всі доступні джерела, і маючи на увазі, що наші майбутні 

фахівці повинні бути озброєні не тільки лінгвістичними знаннями, а й знаннями про 

світ, ми вирішили застосувати цей підхід в викладанні англійської мови для 

конкретних навчальних цілей. 

 Учасники були розділені на експериментальну та контрольну групу, що 

складалися з рівної кількості студентів. Експериментальній групі було доручено 

прочитати кілька уривків з використанням мозаїчного підходу. Контрольна група 

читала одні й ті ж уривки окремо. Учасникам обох груп ставили одні й ті ж питання 

після прочитання кожного уривка, щоб перевірити їх розуміння. Було визначено ряд 

матеріалів, пов’язаних з досліджуваною темою. Вибрані матеріали розрізнялися за 

складністю та витонченістю. Були відібрані чотири різних розділи. Клас був 

організований у кооперативні групи по 4 людини. Як експериментальні, так і 

контрольні групи складалися з 16 осіб. Потім учні самостійно читали вибрані 

матеріали. Їм було запропоновано підкреслити важливу інформацію, накидати 

замітки, створити резюме ключових моментів або намалювати концептуальну карту. 

Студенти, які читали один і той же уривок, повинні були зустрітися разом у якості 

нової групи і порівняти свої замітки, резюме або обговорити концепції та інформацію, 

яку вони вважатимуть необхідною. Заключна частина мозаїчної вправи складалася з 

зустрічі першої групи. Окремі члени групи ділилися інформацією, пов’язаною з 

кожним уривком. Очікувалося, що інші члени групи будуть сприймати нову 

інформацію в ході оцінки цього розділу. 

Як експериментальній, так і контрольній групі були надані списки з дванадцяти 

запитань, розділених на шість явних і шість неявних. Експериментальна група 
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показала кращі результати як в явних, так і в неявних запитаннях, у той час як 

контрольна група, спираючись на пряму фактичну інформацію, продемонструвала 

кращу продуктивність у явних запитаннях; при цьому під час співбесід вони сказали, 

що їм потрібен час, щоб переглянути текст і вивести правильну відповідь по наявним 

у ньому непрямим підказкам. 

Обидві групи були опитані після тесту, щоб перевірити, чи є шлях до 

правильної відповіді простим чи складним. Як і очікувалося, через повторення в 

першу чергу і різноманітні способи представлення одного і того ж матеріалу / розділу, 

експериментальні групи, що навчалися за мозаїчною методикою, справлялися краще. 

Для забезпечення більш збалансованої основи для аналізу тестів явні і неявні 

запитання були розділені на два типи: запитання з множинним вибором та такі, що 

вимагають більш тривалого і описового пояснення. Останні були більш складними і 

не завжди піддавалися аналізу, але, навіть передбачаючи цю складність, ми вирішили 

включити цей тип запитань у тест, щоб побачити ступінь володіння аналітичними і 

синтетичними навичками. Побічно, він послужився нам корисним зворотним зв’язком 

для розробки уроків розуміння прочитаного і пов’язаних з ними вправ. 

Результати вправ показали, що при вивченні більш довгих уривків для читання 

або складних тем – як у випадку з матеріалами англійської як професійної (АЯП), – 

мозаїчний підхід є набагато ефективнішим методом. 

Тим не менш, ми могли б виділити з нашого досвіду наступне: 

• кількість запитань за вправу має бути обмежена не більше ніж чотирма, якщо 

воно охоплює тільки наративні запитання, що вимагають неявної інформації; 

• фактичні або більш явні запитання не слід змішувати з неявними, 

намагаючись забезпечити різноманітність; 

• для засвоєння теми, що є основною метою АЯП-класу, більш структурний 

підхід полягає в тому, щоб ці два типи запитань були розділені на окремі вправи; 

• побічно студенти готові вивчати інші предмети. 

У порівнянні з традиційними класами, мозаїчний підхід має свої переваги, хоча 

це не означає, що традиційні методи навчання слід відкинути. Проте з нашого досвіду 

в АЯП-класі можна зробити висновок, що ще до заняття студентам повинні бути 

надані витяги зі словника і особливо технічні терміни, а також поняття та концепції, 

які вони засвоюють за допомогою традиційного способу. Еквіваленти перекладу 

виявилися настільки ж переважними через те, що сфера застосування понять не 

завжди обов’язково однакова в обох мовах. Для більш довгих текстів повинні 

застосовуватися активні методи навчання, орієнтовані не тільки на новий словниковий 

запас, але і на послідовні прийоми, що мають на увазі повідомлення, які вимагають 

умовиводів у якості стратегії читання. Студентам також слід пропонувати роз’яснення 

тих аспектів матеріалу, які вони не повною мірою розуміють, або застосування 

матеріалу курсу в практичних контекстах. 

Висновки. Дослідження дозволяють зробити висновок про те, що використання 

мозаїчного методу значно підвищує ефективність навчання, оскільки формує важливі 

базові компетенції, необхідні майбутньому фахівцеві, сприяє продуктивній взаємодії 
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учнів, розвитку здатності бачити і оцінювати позицію іншого, формувати власну точку 

зору і вміння її відстоювати. Учні глибше вивчають матеріал, отримують міцні знання 

і набувають навичок публічного виступу. 
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ВОПРОСЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА И 

ПРОГРЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

ISSUES OF INTERACTION OF HUMAN, SOCIETY AND PROGRESS OF 

DIGITIZATION 

 

Аннотация: обобщены, систематизированы, углублены и дополнены идеи 

авторов по проблемам взаимовлияния прогресса цифровизации, человека и общества. 

В качестве примера, проанализировано влияние потребностей общества при 

необходимости самоизоляции людей, при чрезвычайном положении, в условиях 

пандемии «COVID-19», на ускорение интегрального совершенствования и развития 

цифровизации. Предложены логические модели, отображающие эволюцию и 

перспективы цифровизации. Обоснована необходимость и проанализирована 

возможность создания единого общечеловеческого языка для целей прогресса 
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цифровизации.  

Ключевые слова: сферы интересов человека, государства и общества, 

прогресс цифровизации, логическая модель ступеней автоматизации цифровизации, 

«эсперанто» – единоязычие. 

 

Abstract: the ideas of the authors on the problems of the mutual influence of the 

progress of digitalization, man and society are generalized, systematized, deepened and 

supplemented. As an example, the influence of society’s needs when it’s necessary to 

isolate people, in case of emergency, in the context of the COVID-19 pandemic, on the 

acceleration of the integrated improvement and development of digitalization is analyzed. 

The logical models representing the evolution and prospects of digitalization are proposed. 

The necessity is substantiated and the possibility of creating a single universal human 

language for the purposes of digitalization progress is analyzed. 

Key words: spheres of interests of a person, state and society, digitalization progress, 

logical model of digitalization automation stages, “Esperanto” - single language. 

 

Постановка проблемы. Двадцатый век с точки зрения прогресса человечества 

знаменателен всеобъемлющей электрификацией и вступлением в электронизацию. В 

первой четверти ХХI века явно прослеживается прогресс электронизации, её 

расширение, углубление и глоболизация. Следует отметить, что сам термин 

«электронизация» сегодня вытеснен термином «цифровизация». Более того, 

прогрессирует совершенствование познания, развивается и расширяется 

использование в сферах деятельности человека искусственного интеллекта, 

нанотехнологий, космоса и так далее [1]. Всё вышеперечисленное ведёт к 

возрастанию актуальности анализа и прогноза вопросов проблемы взаимодействия, 

взаимовлияния цифровизации, человека и общества. Понимание и прогнозирование 

такого влияния имеет целью обретение возможности ориентироваться в поиске 

оптимальных, эффективных для человечества направлений интегральной, глобальной 

цифровизации.  

Анализ последних исследований и публикаций. Beckmann G. и Stehr N. отмечают, 

что сама наука в настоящее время становится средством и одновременно важным 

компонентом политики, решающим для достижения устойчивого развития экономики 

и всех прочих сторон, сфер общества [2]. Более того, сегодня речь уже идёт о, так 

называемой, транс дисциплинарной науке, выходящей не только за рамки отдельных 

дисциплин, но и дисциплинарной науки вообще, в широкую общественную сферу. В 

XXI веке в науке преобладающей станет парадигма, основу которой будут составлять 

универсальные законы эволюции и самоорганизации, инвариантные к любому 

уровню организации реальности – физической, химической, геологической, 

биологической, социальной, экономической и т.д. Человечеством накоплен 

значительный объём знаний по самым разнообразным направлениям, с постоянно 

углубляющейся специализацией. Но возможности человека всё ещё ограничены и 

физиологически и сроком жизни. Так, учёные и специалисты гуманитарного 
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направления, естественно, не имеют возможности овладеть специальными знаниями в 

области, направлениях, специфики, тонкостей и деталей современных цифровых 

технологий. Но, для качественного исследования проблем взаимодействия человека, 

общества и цифровизации, важно и желательно иметь современное, обобщённое, 

систематизированное представление об важнейших аспектах эволюции, необходимо 

иметь представление о сущности и возможных перспективах цифровизации.  

Формирование целей статьи. Во-первых, привести примеры логического 

моделирования сути цифровых технологий и логического моделирования 

обобщённой схемы действующих и возможных технологий производства, хранения, 

передачи и использования информации; во-вторых, привести модель схемы 

взаимовлияния цифровизации, человека и общества и показать влияние 

экстремальной ситуации в здравоохранении на ускорение экстенсивного и 

интенсивного развития цифровизации: И, в-третьих, показать влияние потребности 

прогресса цифровизации на дальнейшее совершенствование в области гуманитарных 

наук, а именно, на необходимость  разработки единого общечеловеческого языка 

общения для землян.  

Изложение основного материала. Под цифровизацией, понимаем ускоренное 

расширение и углубление использования совершенствующихся цифровых технологий 

в сферах интересов и сферах деятельности человека, общества и государства. Под 

цифровыми технологиями будем подразумевать совокупность информационных и 

информационно коммуникационных технологий и электронно-вычислительных 

машин. Сферами интересов человека, общества и государства являются: 

производство, бизнес, наука, оборона, образование, общение, спорт и развлечение 

людей, создание, передача, хранение и использование необходимой информации и 

другое [3, с.220]. При анализе и прогнозе вопросов проблемы взаимодействия, 

взаимовлияния цифровизации, человека и общества при дальнейшем 

совершенствовании цифровизации представляется удобным воспользоваться 

обобщённой логической моделью «Формы и содержание цифровых технологий», 

представленной на рисунке 1.  
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Рис.1. Форма и содержание цифровых технологий 
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Ранее данная форма, (рис.1), нами предлагалась к использованию при выборе 

направлений дальнейшего совершенствования цифривизации, при разработке и 

координации законодательной, налоговой поддержки направлений научных 

исследований, и для повышения коммерции в сфере электронных технологий [4, 

с. 161]. В аналогичных же целях могут быть использованы логические модели, 

отображающие эволюцию и перспективы цифровизации, приведенные на рисунках 2 

и 3. В обозримом будущем половина нынешних профессий будет заменена роботами 

и искусственным интеллектом. И уже сегодня, даже рядовые вузы у себя открывают 

кафедры технологий искусственного интеллекта, которые будут осуществлять 

подготовку специалистов по технологиям искусственного интеллекта [5, с.4]. На 

рисунке 3 приведена модель технологии производства, хранения, передачи и 

использования информации при четвёртой ступени автоматизации. 

Соблюдая традицию выполнения одного из важнейших требований 

дальнейшего прогресса цифровизации – необходимости оптимальной систематизации 

данных и информации, попытаемся на рисунке 4 представить схематично 

взаимовлияние цифровизации, человека и общества. Вопросы влияния цифровизации 

на сферу интересов человека достаточно широко освещены в научной литературе. 

Реже встречаются публикации о влиянии цифровизации на общество. Практика 

показала и обратное влияние потребностей общества на цифровизацию. 

Так, в первое полугодие 2020-го года, в условиях пандемии в связи с «COVID-

19», перед человечеством в целом, и перед каждым государством в отдельности, 

встала задача, по возможности максимально, перевести бытовое, производственное, 

обучающее, досуговое, развлекательное и прочие виды общения людей от прямого 

контактного в дистанционное, виртуальное, посредством расширения и 

совершенствования использования цифровых технологий. 
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Рис. 2. Технология производства, хранения, передачи и использования 

информации ручная, при первой, второй и третьей ступенях автоматизации 
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Рис. 3. Технология производства, хранения, передачи и использования 

информации при четвёртой ступени автоматизации 
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Таким образом, именно для сохранения здоровья человека и общества 

потребовалось зримое совершенствование цифровых технологий. На рисунке 5 

приведена обобщённая схема возможных технологий использования продукта 

мыслительной деятельности человека. 
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Примечание: КЯ – языковое кодирование на определённом языке – русском, английском, китайском, клинописи или на любом другом, 

Кц – цифровое кодирование в двоичной системе. 

Кодирование –звуковое (волны определённой частоты и длины), вещественное 

 

Рис. 5. Обобщённая схема возможных технологий использования продукта 

мыслительной деятельности человека 

 

Анализируя обобщённую схему возможных технологий использования 

продукта мыслительной деятельности человека, изображённой на рисунке 4, уже 

сегодня можно сказать, что одним из возможных к устранению в ближайшем 

будущем узких мест, сдерживающим рост скорости функционирования электронных 

Хранение 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (14) 2020 

94 

информационно – коммуникационных технологий явятся: «речь – письмо (печать)». 

Уже ведутся пред научные изыскания по разработке способов, цифрового языка, 

считывающих энергию работающего мозга человека. Но у человека сам язык 

общения играет чрезвычайно важную функцию в мыслительной деятельности. На 

современном этапе нашего развития уже может и должен быть создан общий 

человеческий язык землян. Это должен быть тот язык – «эсперанто», о 

необходимости которого заговорили ещё в прошлом ХХ веке на заре электронизации. 

Но ни один из известных человечеству языков, никакие существующие системы 

символов – латиницы, кириллицы, иероглифы и все известные другие, не пригодны 

быть единственным для цифрового эсперанто. Каждый из существующих языков 

представляет собой отображение смысла, фиксацию мыслительного процесса людей, 

живших в разных климатических, географических условиях, людей разных 

сообществ, разных национальностей человеческих цивилизаций. Системы символов, 

выраженные через голосовые звуки – слова, предложения, речь, представляют собой 

различные языки. Науке известны и другие способы получения и передачи 

индивидуальной и внутривидовой смысловой информации, встречающиеся в живой 

природе – ультразвуковые волны, инфракрасный свет, фотоны. Общечеловеческий 

язык предстоит разработать.  

Сам, тот или иной, язык появляется на уровне речи, ну, а затем, как известно, 

он необходим на уровне письма и печати и далее по информационной технологии. 

Интересным, и не достаточно исследованным здесь является факт того, что эмоции, 

чувства, желания, потребности, волю другого человека, и даже другого живого 

существа – не человека, конкретным данным человеком понимаются гораздо легче, 

чем письмо или речь, на неизвестном конкретному данному человеку современном 

человеческом языке. В каждом, без исключения, из человеческих языков нашли своё 

отражение развитие исторически наработанные в борьбе за выживание практически в 

условиях всех частей планеты Земля условия и процветания, и интеллекта, и 

культуры, и духовности, и верований, и традиций, и знаний, и опыта, и навыков. С 

данной точки зрения многоязычие – бесценно. Разноязычие человечества вполне 

можно принимать и рассматривать как различные способы общения, выражение 

мысли, хранения и передачи информации различных обществ людей, отдельных 

частей, ветвей человечества, находящихся в различных специфических условиях 

существования. Если принять во внимание сформулированный впервые Платоном 

хорошо известный метод расчленения и связывания понятий с целью постижения 

сверхчувственной, идеальной, сущности вещей, то за расчленением, то есть, за 

разноязычием, для человечества правомерно связывание, то есть развитие 

единоязычия. На наш взгляд, такое время пришло и с точки зрения потребности 

дальнейшего прогресса человеческой цивилизации и с точки зрения возможностей 

современной науки. Вполне рациональным и прогрессивным было уже в прошлом 

веке предложение учёных создать единый международный язык для работы с 

электронной техникой, язык «эсперанто».  
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Каждый из существующих языков обязательно должен быть зафиксирован, 

сохранён, должен изучаться, даже если число его носителей будет стремиться к нулю. 

Это естественно и важно для человечества, но искусственное развитие языка путём 

создания нового слова в конкретном языке для народа, где вообще не существовало 

этого конкретного понятия, представляется не эффективным для человечества. Для 

создания единого человеческого языка потребуется разработка, с одной стороны, 

групп однородных понятий и их отличающихся оттенков всех разных языков и, с 

другой стороны, многоязычных слов, обозначающих данные понятия. Следующим 

этапом создания общечеловеческого языка должен стать анализ, шлифовка, 

уточнение, конкретизация понятия и выбор единого слова для единого конкретного 

понятия. Естественно, это кропотливый, затратный труд значительного числа 

разноязычных специалистов филологов, айтишников. Авторы не уверены, что среди 

человечества известных нам цивилизаций существует или существовал даже один 

человек гений, свободно владеющий языками всех, без исключения, народов 

человечества, но вполне допускают, что в недалёком будущем таковым будет 

искусственный интеллект. Сегодня цифровые технологии уже позволяют по слову 

текста выдавать его понятие. В данном случае, используя логику модели рисунка 1, 

можно сказать, что развитие Формы здесь опережает развитие Содержания. Третий 

этап – это выбор, вернее создание нового общечеловеческого языка, пригодного для 

восприятия и человеком и роботом, и биороботом, и искусственным интеллектом. 

Цифровизации будет подвергаться и устная речь. Учёным и айтишникам в период 

четвёртой ступени автоматизации предстоит освоить передачу культуры речи, 

имеющей сложную структуру. Необходимо будет учесть, что в устной речи 

присутствует в отличие от письменной речи вспомогательные приемы. Высокая 

речевая культура способствует высокой культуре мышления, так как незрелые мысли 

нельзя выразить в доступной форме [7, с.190]. 

Выводы: В условиях прогресса цифровизации возрастает актуальность анализа 

и прогноза вопросов проблемы взаимодействия, взаимовлияния цифровизации, 

человека и общества; 

В условиях преобразования науки в транс дисциплинарную, для качественного 

исследования проблем взаимодействия человека, общества и цифровизации, важно и 

желательно иметь современное, обобщённое, систематизированное представление об 

важнейших аспектах эволюции, необходимо иметь представление о сущности и 

возможных перспективах цифровизации.  

Приведённая логическая модель – Формы и содержание цифровых технологий 

дает обобщённое представление о сути цифровизации; 

Разработанные логические модели ручной, первой, второй, третьей и четвёртой 

ступеней технологи производства, хранения, передачи и использования информации 

дают представление о сущности и возможных перспективах цифровизации.  

Разработанная схема взаимовлияния цифровизации, человека и общества 

позволяет показать на ней влияние экстремальной ситуации в здравоохранении на 

ускорение экстенсивного и интенсивного развития цифровизации. 
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Переход к единоязычаю человечества становится возможным и необходим на 

четвёртой ступени автоматизации цифровизации. 
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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 вересня (Випуск №3 (15) / 2020) або 20 грудня (Випуск №4 (16) / 2020)) поточного 

року наступні матеріали: 

 

1. Довідку про автора. 

2. Статтю згідно вказаних вимог.  

- До статті слід додати анотацію та ключові слова мовою статті та англійською. 

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 ДСТУ 2015). 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, польська 

➢ 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). 
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     вул. Хмельницьке шосе, 23А 
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     e-mail: pnv.in.ua@gmail.com 

     офіційний сайт: pnv.in.ua 
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