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70-РІЧНА ІСТОРІЯ  

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО- 

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:  

МІСЦЕ ВТЕІ У СТРУКТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ  

 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 2 лютого 2016 року 

«Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році», урочисто відзначаються 

на державному рівні у 2016 році пам’ятні дати і ювілеї, у числі яких - 70 – річчя 

з часу заснування Київського національного торговельно-економічного 

університету. 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету є провідним вищим навчальним 

закладом економічного профілю у нашому регіоні. Становлення закладу тісно 

пов’язано із досягненнями та успіхом кожної окремої особистості та колективу в 

цілому, які є невід’ємною частиною історії нашого краю і держави. 

ВТЕІ КНТЕУ починає свою історію з 1968 року, коли наказом Міністра 

торгівлі Української РСР № 338 від 28 серпня 1968 року було створено 

Вінницький заочний філіал Київського торговельно-економічного інституту. У 

1968-1969 навчальному році діяло три факультети: економічний, торговий і 

технологічний. Починаючи з 1969-1970 н.р. у Вінницькому філіалі КТЕІ було 

організовано денне відділення. 
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У квітні 1988 року філіал пережив певні труднощі - згідно рішення 

Президії Ради Міністрів УРСР та наказу Міністерства торгівлі УРСР було 

припинено набір студентів у зв’язку з його ліквідацією. 

З 1 липня 1988 року наказом Київського торговельно-економічного 

інституту № 591 від 18.04.88 р. було відкрито Вінницький заочний факультет 

КТЕІ. 

Визначна роль у розвитку нашого інституту належить Мазаракі А.А., 

ректору Київського національного торговельно-економічного університету, 

доктору економічних наук, професору, академіку Національної академії 

педагогічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки, лауреату 

Державної премії України в галузі науки і техніки. Знаний в Україні та за 

кордоном вчений, він багато уваги приділяв розбудові КТЕІ, в тому числі і його 

структурних підрозділів. 

Знаковим для інституту став 1998 рік, коли за ініціативою ректора КДТЕУ 

Мазаракі А.А. Вінницький заочний факультет було реорганізовано у 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського державного 

торговельно-економічного університету. 

Організаційна структура інституту складалася з трьох факультетів: 

обліково-фінансового; економіки та менеджменту;  підприємництва. 

Указом Президента України від 11.09.2000 року № 1059/2000 Київському 

торговельно-економічному університету надано статус національного. 

У вересні 2005 року відповідно до постанови Вченої ради КНТЕУ «Про 

призначення повноважень відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ» було 

значно розширено автономію інституту, його самоврядування, а також його 

відповідальність. 

За час існування ВТЕІ КНТЕУ здійснені вагомі позитивні зрушення за 

всіма напрямами навчально-виховної, науково-дослідної та культурно-

просвітницької діяльності, які підтверджують тезу про те, що ВТЕІ КНТЕУ і 

сьогодні є провідним, багатогалузевим інститутом на теренах Вінниччини.  
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Стратегічною метою діяльності Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ є забезпечення потреб підприємств і організацій регіону та 

України загалом у висококваліфікованих фахівцях у галузі економіки та 

торгівлі, що відповідають сучасним вимогам ринку праці;  надання освітніх 

послуг замовникам з дотриманням норм та вимог, визначених Конституцією 

України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними 

документами освітньої галузі.  

Сьогодні у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ 

підготовку фахівців забезпечують три факультети, яким підпорядковано 12 

кафедр. До складу обліково-фінансового факультету входить чотири кафедри: 

бухгалтерського обліку; фінансового контролю та аналізу; фінансів; 

економічної кібернетики та інформаційних систем; до складу факультету 

економіки, маркетингу та менеджменту – чотири кафедри: менеджменту та 

адміністрування; економіки підприємства та міжнародної економіки; сучасних 

європейських мов; маркетингу та реклами; до складу факультету 

товарознавства, туризму та готельно-ресторанної справи – чотири кафедри: 

товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва; філософії та 

економічної теорії; туризму та готельно-ресторанної справи; психології, 

соціології та права. 

Згідно з ліцензією інститут здійснює підготовку фахівців за освітнім 

ступенем «бакалавр» (за 13 спеціальностями), освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«спеціаліст»  (за 11 спеціальностями) та освітнім ступенем «магістр» (за 14 

спеціальностями): фінанси  і  кредит;  облік  і  аудит; економіка підприємства; 

маркетинг; економічна кібернетика; міжнародна економіка; менеджмент; 

товарознавство  та торговельне підприємництво; туризм, готельно-ресторанна 

справа; харчові технології та інженерія; право; філологія. Форми навчання: 

денна, заочна та заочна зі скороченим терміном. 

Колектив інституту постійно працює над реалізацією програми 

стратегічного розвитку навчального закладу.  
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У 2015 році в інституті розпочав свою роботу Ресурсний центр зі сталого 

розвитку, який активно співпрацює з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду». 

Завдяки злагодженій роботі всього колективу за результатами вступної 

кампанії 2015 року інститут став лідером серед Вінницьких ВНЗ за 

результатами середнього балу ЗНО серед зарахованих вступників та посів 

провідне місце серед 150 інститутів України за кількістю поданих заяв. Щороку 

в інституті навчається більше 4000 студентів. За п’ять останніх років отримали 

диплом більше 9000 випускників.  

Викладання здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. 

Частка штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями у ВТЕІ 

КНТЕУ постійно збільшується і на цей час становить 75,4 %. Із загальної 

кількості викладачів - 18 докторів наук (11 професорів) та 103 кандидата наук 

(62 доцента). За останніх п’ять років викладачами інституту успішно захищено 

10 докторських та 40 кандидатських дисертації, видано 70 монографій, 

опубліковано 1754 навчально-методичних роботи та 53 навчальних посібники. 

З квітня 2016 року в інституті діє система управління якістю (СУЯ), 

головним фактором реалізації якої є постійне поліпшення результативності у 

відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 (9001:2008). 

Впродовж 2015-2016 рр. адміністрацією інституту було здійснено ряд 

заходів щодо налагодження зв’язків із вищими навчальними закладами Польщі, 

Франції, Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Румунії, Литви, Казахстану, 

Грузії, Молдови, Білорусії та ін.  

Здійснюється ефективна робота в напрямку розширення та поглиблення 

міжнародних контактів, організації й координації міжнародного 

співробітництва у галузі освіти та науки з іноземними партнерами, такими як: 

Пан-Європейський університет (м. Братислава, Словаччина), Центр підвищення 

кваліфікації (м. Кельце, Польща), Великопольська суспільно-економічна вища 

школа (м. Великопольська середа, Польща) та ін. 
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Якісна підготовка фахівців європейського рівня здійснюється в інституті 

також в рамках міжнародної практики студентів. Студенти інституту 

спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» та «Харчові 

технології та інженерія» щороку проходять практику в готельному комплексі 

«Дружба», Деменівської долини в Словаччині. Такого роду професійна 

практика дає студентам змогу ознайомитись зі структурою роботи 

туристичного бізнесу зсередини та отримати безцінний досвід роботи в цій 

сфері за кордоном. 

Завдяки тісній співпраці ВТЕІ КНТЕУ із загальноосвітніми навчальними 

закладами м. Вінниці у 2015 році була створена Школа економіки та бізнесу. 

Різними формами науково-дослідної роботи щороку охоплено близько 

2000  студентів. Сьогодні в інституті працюють 24 наукових гуртки та 

дискусійних клуби. На базі ВТЕІ КНТЕУ постійно проводяться наукові заходи, 

лекції, майстер-класи, семінари, тренінги за участі провідних вчених, 

науковців, фахівців-практиків, тематика яких присвячена актуальним питанням 

національної економіки, фінансів, обліку, контролю, ефективного менеджменту 

та маркетингу в сучасних економічних реаліях України та тісно пов’язані з 

тематикою наукових досліджень викладачів і студентів. Поліпшенню 

показників науково-дослідної роботи студентів сприяє урізноманітнення форм 

наукової роботи, організація в інституті наукових і науково-практичних заходів 

та активна діяльність студентського наукового товариства «ВАТРА». У 2015 

році на базі СНТ «ВАТРА» створено «Бізнес-школу».  

Відповідно до сучасних світових освітніх тенденцій у ВТЕІ КНТЕУ 

успішно використовується інноваційні технології навчання, а саме – система 

дистанційного навчання «Moodle». 

Активно здійснює свою діяльність відділ з організації виховної  

та культурно-мистецької роботи студентів під керівництвом 

висококваліфікованих фахівців. У відділі функціонує 14 творчих колективів, до 

яких залучено більше 100 студентів. Двом колективам інституту – театру пісні 
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«Слов’янка» та театру сучасного танцю «Ритм серця» присвоєно почесне 

звання «Народний аматорський колектив профспілок України». 

У ВТЕІ КНТЕУ здійснюють свою діяльність Органи студентського 

самоврядування, які є складовою громадського самоврядування інституту. 

Організаційною формою студентського самоврядування є Рада студентського 

самоврядування інституту та факультетів. Студенти ВТЕІ КНТЕУ мають вагомі 

здобутки з різних видів спорту, беруть участь у Міжнародних турнірах, 

Чемпіонатах та Універсіадах міського, обласного та державного рівнів, про що 

засвідчують багаточисельні нагороди та відзнаки.  

Отже, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету пройшов довгий і 

складний шлях, що був позначений вагомими досягненнями в усіх напрямах 

його діяльності. Найголовніше те, що наш колектив вірить у свої сили. І саме це 

є запорукою вирішення всіх важливих завдань та викликів долі, які очікують на 

нас попереду. Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету має всі умови, необхідні 

для підтвердження свого авторитету та подальшого розвитку. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

 

УДК 339.14(045) 

В.М. Бондаренко, д.е.н.  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

ПРИ ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

В статті розглянуто суть збутової стратегії на підприємстві і її формування 

в ринкових умовах. Відображено систему маркетингових стратегій управління 

збутом. Показано маркетингове управління портфелем бізнесу фірми  із 

розв'язком основних завдань. 

Ключові слова: стратегія, управління збутом, ціна, ринкові умови, збутова 

стратегія, маркетингова діяльність. 

Постановка проблеми. Для будь-якого підприємства недостатньо тільки 

виробити товар, призначити на нього ціну,  а украй важливо знайти 

оптимальний спосіб збуту свого товару.  Тому потрібно уміти правильно 

вибрати стратегію розподілу,  яка дає можливість організувати для споживачів 

доступність товарів підприємства  «в потрібний час і в потрібному місці».  З 

функціональної точки зору система розподілу –  це діяльність всіх підрозділів 

підприємства з метою пошуку покупця і доставки йому товару потрібної якості,  

в необхідній кількості і в обумовлені терміни.   

Збут підприємством свого товару - це процес реалізації промислової 

продукції з метою задоволення потреб і запитів споживачів та отримання 

прибутку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасній економічній 

літературі значна увага приділяється стратегічному менеджменту (Володькіна 

М.В., Забєлін П.В., Майдебура Є.В., Маркова В.Д., Немцов В.Д., Редченко К.І., 

Садєков А.А., Смирнов М.М., Соловйов В.С., Тренєв М.М., Уткін Е.А., 
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Шершньова З.Є.), використанню маркетингового підходу (Ассель Г., 

Балабанова Л.В., Балабаниць А.В., Бєлявцев М.І., Еткінсон Дж., Зозульов О.В., 

Куденко Н.В., Шубін О.О., Шульгіна Л.М.), комплексного підходу до 

стратегічного маркетингового управління (Балабанова Л.В., Бриндіна О.А., 

Маркіна І.А., Сліпенький В.В.). 

Мета дослідження полягає у розробці теоретичних і практичних положень 

щодо формування маркетингової стратегії підприємства. Досягнення мети 

передбачало формування та вирішення наступних завдань: дослідити 

економічний зміст маркетингової стратегії, розвиток її теорії та практики; 

проаналізувати існуючі стратегію на підприємстві; внести пропозиції щодо 

удосконалення формування маркетингових стратегій на підприємстві. 

Основне завдання плану збуту полягає в розробці та обґрунтуванні 

реальної збутової програми, яка охоплює найбільш суттєві аспекти ринку: 

ціноутворення, заходи щодо сприяння збуту, просування товарів на ринку, 

систему розподілу та постачання продукції та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під стратегією збутової 

діяльності ми розуміємо процес довгострокового планування та організації 

збутової діяльності, що дозволяє успішно реалізувати філософію ведення збуту 

конкретним підприємством-продавцем.  

На формування збутової стратегії підприємства впливає багато факторів. 

Найважливіші серед них: 

• продукція та послуги, які виробляє підприємство; 

• мікросередовище підприємства (його цілі та ресурси — фінансові, 

технологічні, технічні, людські тощо); 

• споживчі аудиторії (їх потреби, смаки та уподобання); 

• умови конкуренції; 

• зовнішні чинники[1, c. 136]. 

Система маркетингових стратегій управління збутом охоплює сім груп 

стратегій (рис. 1): управління бізнесом; управління цільовим ринком; 

управління товарним портфелем; цінові стратегії; управління збутовим 
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потенціалом; управління збутовими ризиками; управління збутовим 

персоналом. 
 

 
Рис. 1 Система маркетингових стратегій управління збутом 

 

Сутність маркетингові стратегії управління бізнесом полягає у визначенні 

реального ринкового становища стратегічних господарських підрозділів та 

стратегічних напрямів їх подальшого розвитку. 

Маркетингове управління портфелем бізнесу фірми розв'язує завдання: 

 визначення конкурентних позицій стратегічних господарських під-

розділів фірми, 

 розподілення стратегічних ресурсів між стратегічними господарськими 

підрозділами фірми, 

 визначення напрямів стратегічного розвитку стратегічних госпо-

дарських підрозділів (від переважного розвитку до виключення зі складу 

портфеля бізнесу), 

 визначення пріоритетів розвитку портфеля бізнесу, 

 зменшення стратегічної вразливості портфеля бізнесу фірми, 

 досягнення рівноваги між довго- та короткостроковими перспективами 

розвитку фірми [2, c. 60-61]. 

Маркетингові стратегії 
управління  збутовим 

потенціалом 

Маркетингові цінові 
стратегії 

Маркетингові стратегії 
управління  бізнесом 

Маркетингові стратегії 
управління  збутовими 

ризиками 

Маркетингові стратегії 
управління  збутовим 

персоналом 

Маркетингові стратегії 
управління  товарним 

портфелем 

Маркетингові стратегії 
управління цільовим 

ринком 

Маркетингові 
стратегії 

управління 
збутом 
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Наступною складовою системи маркетингових стратегій управління 

збутом є маркетингові стратегії управління цільовим ринком, які включають: 

стратегії сегментації; стратегії вибору цільового ринку; стратегії 

позиціонування; стратегії "залучення/утримання" покупців; стратегії 

управління «прихильністю» покупців. 

Стратегія сегментації безпосередньо впливає на рівень ефективності 

стратегічного маркетингового управління збутом. 

Необхідність проведення сегментування ринку для торговельних 

підприємств в сучасних умовах господарювання зумовлена перевагами, які 

вона надає: створюється більш повне уявлення про потреби і переваги 

покупців; з'являється можливість підвищення ефективності збуту своїх товарів; 

полегшується процес планування і організації збуту товарів з орієнтацією на 

чітко визначені цільові сегменти ринку; скорочуються витрати на просування 

товарів на ринок; виявляються потенційні, сприятливі можливості на основі 

ретельного вивчення покупців; формуються переваги перед конкурентами, які 

не здійснюють сегментування ринку. 

В умовах ринкової економіки підприємствам доцільно використовувати 

стратегію диференційованого маркетингу, сутність якої полягає в тому, щоб 

продавати значну розмаїтість товарів, розрахованих на різні сегменти ринку, 

кожний з яких вимагає певного комплексу маркетингових заходів. Особливо це 

стосується тих підприємств, які займають слабку позицію на ринку 

(підприємства, які знаходяться на стадії народження або старіння свого 

життєвого циклу) [3, c. 115]. 

Стратегія вибору цільового ринку допомагає підприємству визначити, 

скільки сегментів доцільно йому обслуговувати і яким чином. 

Стратегія позиціонування дозволяє виділити підприємство серед інших і 

забезпечити бажане місце на ринку і у свідомості покупців. 

Як показали дослідження, різні типи покупців по-різному сприймають 

досліджувані підприємства. 
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Тому маркетингові стратегії позиціонування підприємств повинні 

розроблятись з урахуванням ключових факторів вибору підприємства 

покупцями. Крім того, підприємствам необхідно розробляти стратегічні 

рішення щодо підвищення рівня залучення і утримання покупців, а також 

прихильності цільового ринку. 

Невід'ємними складовими маркетингових стратегій управління збутом є 

стратегії управління товарним портфелем, які можна розробити на основі 

матриці Мак-Кінзі[4, c. 73]. Крім того, усім підприємствам доцільно 

систематично здійснювати моніторинг законодавчої бази України і створити 

маркетингову інформаційну систему, що дозволить мінімізувати зовнішні 

збутові ризики. 

У сучасних умовах господарювання, які характеризуються високою 

інтенсивністю конкурентної боротьби, ефективність стратегічного 

маркетингового управління збутом підприємства багато в чому залежить від 

результативності управління збутовим персоналом. 

На стадії народження підприємствам доцільно приділяти основну увагу 

формуванню колективу, залученню висококваліфікованих працівників, які 

зможуть забезпечити конкурентні переваги підприємства у перші роки його 

діяльності. На стадії зростання основну увагу слід приділяти розвитку 

збутового персоналу: підвищенню його кваліфікації і зміцненню корпоративної 

культури. На стадії зрілості доцільно реалізовувати заходи, спрямовані на 

стабілізацію збутового персоналу: здійснювати ротацію кадрів, підвищувати 

кваліфікацію персоналу, посилювати соціальні гарантії. 

Необхідно розуміти, що для виробника залучення посередників означає 

втрату контролю над певними функціями збуту, тому що підприємство доручає 

стороннім організаціям завдання, які могли б виконувати її власні служби 

маркетингу та продажів. Таким чином, з погляду підприємства рішення про 

канали розподілу відносяться до розряду принципово важливих. Структура 

каналу розподілу повинна відповідати стратегії фірми, а також потребам 

цільового сегмента. Побудова такої структури – найважливіше стратегічне 

рішення, яке не допускає довільних модифікацій.  
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На будь-якій стадії життєвого циклу підприємства результативність 

збутової діяльності цілковито залежить від ефективності маркетингових 

стратегій управління збутом. 

Висновки. Організація збуту в системі маркетингу відіграє дуже важливу 

роль і в тому сенсі, що здійснює зворотний зв'язок виробництва з ринком, є 

джерелом інформації та попит та потреби споживачів. Тому розробка збутової 

стратегії кладеться в основу програми маркетингу, як по кожному конкретному 

продукту, так і по виробничому відділенню в цілому. Якщо на основі 

розрахунку виявиться, що витрати по реалізації нового товару надмірно високі і 

не дозволяють забезпечити певний рівень рентабельності, керівництво 

виробничим відділенням може прийняти рішення про недоцільність подальшої 

розробки та впровадження у виробництво даного товару. Фахівці можуть тільки 

визначити майбутню прибутковість вироби, а й внести свої припущення і 

модифікації і про нові сфери використання відповідних виробів.  

Таким чином, реалізація маркетингових стратегій управління збутом у 

комплексі дозволить всебічно забезпечити стійку конкурентну перевагу 

підприємства (незалежно від стадії його життєвого циклу) на ринку у 

довгостроковій перспективі. 
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МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО 

ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗВИТКУ  

В статті розглянуто сутність та складові маркетингового потенціалу, 

визначено фактори, що визначають його розвиток, обґрунтовано роль 

маркетингового потенціалу у довгостроковому розвитку підприємства. 

Ключові слова:  маркетинговий потенціал підприємства, фактори розвитку, 

маркетингові ресурси, стратегія, стратегічні пріоритети. 

Постановка проблеми. Умовою успішного довгостроково розвитку 

підприємства в сучасних обставинах є його можливість пристосовуватись до  

змін в динамічному зовнішньому середовищі. Потенціал підприємства є 

характеристикою поточного стану підприємства й передумовою формування 

його майбутніх результатів і майбутнього стану. Покращення стану та рівня 

використання потенціалу підприємства сприяє більшому запасу міцності й 

можливостям протидіяти негативним впливам зовнішнього середовища, що 

позитивно впливає на життєздатність підприємства, за рахунок більш швидкої 

та повної адаптації системи підприємства до змін у зовнішньому середовищі.  

Досліджуючи характеристики потенціалу підприємства, можна зазначити, що 

потенціал відображає минуле, а його збільшення є однією з умов поліпшення стану 

в майбутньому; потенціал характеризує  рівень практичного застосування наявних 

можливостей, а їх кількісне накопичення сприяє виникненню якісно нових шляхів 

та можливостей розвитку підприємства.   

Особлива роль в сучасних умовах належить  маркетинговому потенціалу, 

який являє собою можливості підприємства впливати на ринок з метою 

забезпечення його конкурентоспроможності і відповідно довготривалого 

функціонування.  В зв’язку з цим необхідність дослідження маркетингового 

потенціалу підприємства стає актуальною, важливою науковою задачею, а 

вивчення основних його складових та рівня їх розвитку створить передумови для 

майбутнього розвитку всього підприємства.  
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Аналіз досліджень та публікацій. Аспектам дослідження маркетингового 

потенціалу присвячені численні наукові публікації українських та зарубіжних 

науковців. Розвиток теорії та практики маркетингу розглянуто в роботах 

І.Ансоффа, Ф.Котлера, М.Портера.  Управління маркетинговим потенціалом та 

його складовими опрацьовано у працях Л.В. Балабанової та  В.М. Божко. 

Враховуючи високий рівень досліджень  у цій сфері вважаємо за необхідне 

приділити увагу проблемним напрямкам розвитку маркетингового потенціалу 

підприємств. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття сутності та складових 

маркетингового потенціалу, визначення його  як основи довгострокового розвитку 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід високорозвинених країн, а 

також останні дослідження вчених-економістів пострадянських держав, 

переконливо свідчать про те, що теоретичною і практичною концепціями 

підвищення життєздатності підприємства в умовах зростаючої ринкової 

конкуренції є управління маркетинговим потенціалом, що дозволяє врахувати 

вплив особливостей ринкових факторів на діяльність підприємства і, тим самим, 

підвищити його виживання в умовах жорсткої ринкової конкуренції. Вивчення, 

аналіз та оцінка цих особливостей, тобто сили впливу динамічного зовнішнього 

середовища на діяльність підприємства, умов конкуренції та непередбаченої 

поведінки конкурентів, необхідно підприємству, перш за все, для того щоб:  

- визначити ступінь своєї адаптації до впливу зовнішніх і внутрішніх факторів 

ринкового середовища;  

- виявити свої конкурентні переваги і недоліки перед конкурентами; 

- оцінити рівень своєї конкурентоспроможності;  

- розробити комплекси організаційно-економічних, технічних і технологічних 

заходів спрямованих на її підвищення;  

- розробити різні сценарії розвитку ринкового середовища та ефективні 

конкурентоспроможні стратегії свого розвитку в цьому середовищі.  
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Маркетинговий потенціал залежить від внутрішнього середовища 

підприємства - поточного стану підприємства, а також впливу зовнішнього 

середовища - різних факторів, які можуть або сприяти, або заважати 

досягненню маркетингових цілей підприємства [1, с.8]. Роль маркетингового 

потенціалу та фактори, що впливають на його розвиток наведено на рис. 1. 

Рис. 1 Роль маркетингового потенціалу та фактори,  що визначають його 

розвиток (розроблено автором) 
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- потенціал фінансових ресурсів маркетингу; 

- потенціал інформаційних ресурсів маркетингу; 

- потенціал інноваційних ресурсів; 

- потенціал часових ресурсів маркетингу. 

Для підвищення рівня розвитку підприємства необхідно здійснювати 

відповідні маркетингові дії та рішення щодо: 

- потенціалу маркетингової інформаційної системи; 

- потенціалу управління маркетинговими дослідженнями; 

- потенціалу програмування маркетингу; 

- потенціалу маркетингового інструментарію; 

- потенціалу комплексу маркетингу; 

- потенціалу контролю маркетингу та управління ризиками. 

Н.Рожко та О.Бурлицька вважають, що маркетинговий потенціал слід 

поділяти за часовим горизонтом, і тому виділяють стратегічний, тактичний та 

оперативний маркетинговий потенціали [3]. Провідна роль віддається 

стратегічному маркетинговому потенціалу.  

Стратегічний  маркетинговий потенціал підприємства характеризується як 

сукупність стратегічних маркетингових ресурсів, що є у розпорядженні 

підприємства, які за кількістю та якістю відіграють визначну роль при 

реалізації  можливостей життєдіяльності підприємства в певних умовах. До 

стратегічного маркетингового потенціалу можна віднести тільки ті види 

ресурсів, які можливо суттєво адаптувати до існуючих вимог ринку шляхом 

прийняття відповідних рішень для досягнення довгострокової 

конкурентоспроможності підприємства.  

Кожне підприємство володіє маркетинговим потенціалом, проте не 

використовує його на всі сто відсотків. Рівень використання маркетингового 

потенціалу – це ступінь (міра) управління маркетинговими ресурсами 

підприємства з метою ефективної взаємодії з ринковим середовищем. Для 

розрахунку рівня використання маркетингового потенціалу підприємства 

необхідно дослідити: частку управлінських рішень, що приймаються на основі 
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маркетингового аналізу в загальній кількості управлінських рішень; коефіцієнт 

розриву між середньорічними темпами росту, ринкової частки та 

середньорічними темпами росту ринку; відповідність ціни та якості товарів; 

співвідношення  приросту виручки, отриманої завдяки рекламним комунікаціям 

та витрат на них; імідж підприємства та рівень визнання споживачами; 

показники диференціації товарів тощо. Аналізуючи отримані результати можна 

визначити слабкі та сильні сторони підприємства та його стратегічні 

пріоритети. Для цього застосовується удосконалена матриця БКГ, що показана 

на рис.2 [4, с.147]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2 Стратегічні пріоритети підприємства «рівень використання 

маркетингового потенціалу/зростання обсягу реалізації»  
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інструментарію, збільшити частку ринку, збільшити обсяг реалізації, або 

зайняти вузький специфічний сегмент, що дозволить використати конкурентні 

переваги підприємства.  

Другий квадрант – підприємство демонструє високий рівень застосування 

маркетингового потенціалу, при цьому можна очікувати як позитивні 

результати діяльності підприємства, так і незадовільні, все залежить від 

правильного тлумачення сигналів сприятливих можливостей та загроз з боку 

навколишнього середовища та тих видів бізнесу, на які робиться ставка.  

Третій квадрант – позиція лідера, обставини складаються найбільш 

сприятливо і підприємство використовує їх. Рекомендація – підтримувати та 

розвивати потенціал підприємства, що дозволить утримувати конкурентні 

позиції в довгостроковій перспективі.  

Четвертий квадрант – позиція підприємства вважається ризикованою, тому 

необхідно розробити середньо та довгострокові стратегії використовуючи 

маркетингові комунікаційні інструменти, такі як: формування суспільної 

думки, пропаганда, лобіювання, що дозволять утримати та розвити конкурентні 

переваги підприємства більш високого порядку. 

Висновки. Головною стратегічною метою підприємства є досягнення 

успіху. Маркетинговий потенціал став важливим інструментом, на підставі 

якого підприємство може сформувати конкурентні переваги. Маркетинговий 

потенціал знаходиться під впливом різних факторі зовнішнього середовища, які 

визначають його розвиток, в свою чергу, він є невід’ємною складовою 

сукупного потенціалу і відповідає за забезпечення постійної 

конкурентоспроможності підприємства. Від рівня розвитку маркетингового 

потенціалу залежить ефективність використання інших видів потенціалу 

підприємства. 

Оцінка рівня маркетингового потенціалу та  збільшення частки ринку 

дозволить  сформувати маркетингові стратегічні пріоритети,  обґрунтувати 

задачі та обрати маркетингові інструменти для їх реалізації, розробити 

механізми досягнення стратегічних цілей, що сприятиме  підвищенню 

ефективності діяльності в  довгостроковій перспективі.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНВЕРГЕНЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИХОДУ ТОВАРІВ 

НА НОВІ РИНКИ 

В статті розглянуто теоретичні підходи до вивчення конвергенції в економіці, 

напрями та показники оцінки ступеня конвергенції економік для вивчення 

передумов виходу товарів на нові ринки зарубіжних країн. Вивчено досвід 

конвергенції серед країн світу.  

Ключові слова: конвергенція, дивергенція, диверсифікація, синергія, абсолютна 

конвергенція, клубна конвергенція, умовна конвергенція. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та 

практичними завданнями. В даний час багато традиційних методів і прийомів 

маркетингу значною мірою втрачають своє корисне значення для зростання 

фірми і особливо як засіб перемоги в конкурентній боротьбі на нових ринках. 

Відповідно до змін, що відбуваються в маркетингу, в сучасних умовах 
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господарювання акцент зміщується у сферу просування товарів. Програма 

маркетингу ґрунтується на сучасній концепції інтегрованих маркетингових 

комунікацій - одночасного та синергічного застосування реклами, 

стимулювання збуту, персонального продажу, пропаганди, та паблік рілейшнз 

для досягнення максимальної ефективності маркетингової діяльності 

підприємства. Подальшою перспективою розвитку нової концепції маркетингу 

в умовах глобалізації економічної діяльності буде конвергенція, як передумова 

виходу товарів на нові ринки. За деякими підприємствами і групами товарів ця 

тенденція спостерігається вже зараз (західні фірми в країнах із 

високорозвинутою економікою). 

Аналіз останніх досліджень, яким присвячується стаття. Вітчизняні та 

зарубіжні науковці стверджують про те, що все більше товарів та послуг 

виробляється для зарубіжних ринків, а не для споживання та використання в 

середині окремих країн [1]. Дійсно, якщо повернутись до 1960 рр. можна 

побачити, що відношення світового експорту до глобального ВВП знаходилось 

на рівні 12%, тоді як сьогодні за даними МВФ, воно складає 30%. При цьому 

баланс на міжнародних ринках зміщується на користь економік країн, що 

розвиваються, які є основними бізнес-партнерами та новими ринками один для 

одного. Тільки за період 1980 по 2010 рр. вони підвищили свою частку в 

світовому обсязі продажу від 33 до 45 %, обсяг продажу між розвинутими 

країнами підвищився від 8 до 26% від світового обсягу продажу товарів [1]. 

Проте, розвинуті країни досі відіграють провідну роль в світовому 

товарообміні, хоча їх частка зменшується з 74% до 55% за період 1990-2012рр. 

(за даними ООН). Причиною цьому є те, що ці держави здійснюють продаж 

товарів лише між собою. Але в найближчі десять років розвинуті країни будуть 

збагачуватися за рахунок масштабної індустріалізації країн, що розвиваються і 

формування в цих країнах забезпеченого середнього класу споживачів, що 

будуть приймати модель західного розвитку. На рубежі століть в глобальній 

економічній діяльності здійснились якісні зрушення, суть яких полягає в тому, 

що участь країн в світовій торгівлі досягла такого рівня, коли міжнародний 
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ринок перестає бути доповненням до їх внутрішнього, а стає необхідною 

умовою розвитку національного господарства і головним фактором 

економічного росту [2]. 

Проблеми економічного зростання є актуальними для багатьох країн світу, 

проте в державах, які впродовж 1990-х років зазнали суттєвих змін у соціально-

економічній сфері, вони є найбільш значущими, адже сумарне дистанціювання, 

що було допущено тоді, є доволі вражаючим.  

Важливо підкреслити взаємозв’язок цілей економічного розвитку будь-якої 

країни з її національними особливостями. Адже, по-перше, згідно з 

фундаментальним дослідженням лауреата Нобелівської премії 1996 р. Дугласа 

Норта, у кожній країні складається «строго певний набір формальних і 

неформальних інституціональних обмежень» [3]. У свою чергу, зазначені 

обмеження будуть впливати на формування цілей економічного розвитку. Тому 

у перехідній економіці неможливо скопіювати досвід розвинутих країн як у 

контексті нормативно-правових актів, так і неформальних правил ділової 

поведінки учасників бізнесу (договорів, угод, добровільно взятих на себе норм 

поведінки, неписаних кодексів етики, професійної свідомості, гідності та ін). 

Варто звернути увагу і на те, що формальні інститути можна змінити набагато 

скоріше, ніж неформальні, які пов’язані зі змінами поколінь населення. Тому у 

вітчизняній економіці не можна очікувати ефективної дії ринкових законів, 

навіть ретельно скопійованих із нормативно-правових актів розвинених країн, 

оскільки вони не відповідатимуть неформальним «правилам гри» цього 

суспільства. 

По-друге, цілі економічного розвитку кожної країни, в тому числі і 

України, залежать від конкретних етапів і умов. Прикладом є ситуація в Україні 

під час глибокої кризи в 1990—1995 рр., коли щорічна інфляція перевищувала 

200 %, а у 1993 р. становила рекордні 10 256 % [4]. На цьому етапі ціль 

економічного розвитку країни пов’язувалась із подоланням кризи і фінансовою 

стабілізацією. Зовсім інакше виглядає ситуація після 2000 р., коли економіка 

набула помітних темпів зростання, які перевищують 5 % ВВП. Звичайно в 
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цьому випадку виникають альтернативні варіанти обґрунтування цілей 

економічного розвитку: підвищення рівня життя населення, оновлення 

основного капіталу тощо. 

За таких умов Україна стоїть перед вибором: або змиритися зі своєю 

неконкурентоспроможністю і жити без постіндустріальних та інформаційних 

претензій, або знайти в собі сили для структурного і технологічного оновлення 

національної економіки. У першому випадку достатньо налагодити ефективне 

використання наявних природних ресурсів індустріальними технологіями, 

впровадити відповідні управлінські моделі, забезпечити відтворення трудових 

ресурсів, здатних копіювати чужі технології, і таким чином адаптуватись до 

середніх світових стандартів життєдіяльності. Питання в тому, чи задовольняє 

така перспектива міжнародної спеціалізації Україну, яка має потенціал 

міжнародної конкурентоспроможності. 

На наш погляд, виходячи із власного та успішного зарубіжного досвіду 

реформування, можна зробити висновок, що для усталеного економічного 

прогресу України її економічна політика повинна бути загальнонаціональною, а 

не політикою окремих партій і, тим більше, олігархічних груп. Неможливо 

досягти усталеного прогресу, якщо політика не базується на національному 

економічному консенсусі, в основі якого лежать принципи: врахування 

поточних і перспективних, індивідуальних та суспільних економічних 

інтересів; рівноправність можливостей доступу до результатів суспільного 

прогресу; демократичність розвитку, тобто реальна участь громадян держави у 

прийнятті рішень, що можуть вплинути на їхнє життя.  

Формування цілей статті (постановка завдання). Метою роботи є розробка 

теоретичних підходів і практичних рекомендацій спрямованих на вивчення 

конвергенції як передумови виходу товарів одних країн на нові ринки 

зарубіжних країн. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах 

господарювання актуальною проблемою є подолання нерівномірного 
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економічного розвитку України, що підтверджується проходженням процесів 

конвергенції і дивергенції її економічного простору. Завдання економічного 

зростання країни повинні вирішуватися у взаємозв’язку з економічними 

аспектами просторового розвитку, що має практичне значення. 

Жваві дискусії про закономірності розвитку ринку, в світовій літературі 

присутні більше півстоліття, визначають його тенденції як своєрідний 

індикатор економічного розвитку. Теоретично обґрунтованим може бути як 

зростання, так і зниження міжсекторних і міжринкових відмінностей. При 

цьому розроблено безліч моделей, що пояснюють взаємодію суміжних ринків. 

До речі, самі поняття «конвергенція» та «синергія» ( convergo  — 

зближуюся, сходжуся; convergence — наближуватися, сходитися; Synergy — 

співробітництво, співдружність) взаємодоповнюючі, що дозволяє говорити про 

існування прямого зв’язку та взаємозалежності між рівнем об’єднання зусиль та 

рівнем ефекту, який у даному разі буде перевищувати дію окремо 

функціонуючих суб’єктів господарювання. Однак, слід зауважити, і це має 

стати важливим критерієм та принципом зусиль наших країн щодо спільного 

використання економічного потенціалу в різних секторах національних 

економік, що термін «конвергенція» виражає не просто функцію зближення. 

Насамперед, конвергенція — це складний еволюційний процес набуття 

відносно далекими за походженням (неродинними) організмами (біологічними) 

подібних анатомічних (структурних) форм, рис, будови та функцій завдяки 

існуванню в однаковому середовищі або пристосуванню до однакових умов 

існування. 

На нашу думку, така, на перший погляд, неадекватна щодо підходів 

економічного аналізу, біологічна термінологія досить глибоко виражає реалії та 

потреби економічного життя, інституціонального середовища, перспективи 

наших країн. Адже говорити про реальну секторальну конвергенцію 

національних економік, а, тим паче, про стійкий синергетичний ефект такої 

конвергенції можна лише за наявності однакових стратегічних цілей соціально-
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економічного розвитку, сформованого інституціонального середовища 

ринкової економіки, яке забезпечує однотипність функціонування механізмів 

ринку, окремих секторів та господарства в цілому, реальної економічної 

свободи суб’єктів господарювання, політичної волі владних структур, 

економічних потреб та інтересів, реалізація яких буде сприяти стійкому 

зростанню економічної потужності та добробуту кожного з партнерів. 

Розглянемо понятійно-категоріальний апарат поняття “конвергенція”, що є  

запозиченим з природознавства, де воно пояснює виникнення у процесі 

еволюції у відносно далеких груп організмів однакових рис у будові та 

функціях унаслідок їхньої життєдіяльності за подібних умов навколишнього 

середовища.  

Зарубіжні економісти та соціологи (Я. Тінберген, Е. Гідденс, Дж. Сакс та 

ін.) застосовували цей термін до аналізу явищ суспільного життя, стверджуючи, 

що різні економічні системи під впливом сучасного індустріального розвитку 

набувають спільних рис, зближуються, зливаються у “змішане суспільство”, яке 

втілюватиме наявні у них переваги. Ряд аспектів конвергенції, пов’язаних із 

процесами регіональної економічної конвергенції, висвітлюється провідними 

вітчизняними економістами, серед яких: А. Філіпенко, А. Гальчинський, В. 

Сіденко, Ю. Пахомов, О. Шнирков, А. Румянцев та ін. 

Термін конвергенція використовується в економіці для позначення 

зближення різних економічних систем, економічної та соціальної політики 

різних країн, тобто зближення чи нівелювання різниці.  

Інтеграційні процеси, глобалізація економічної діяльності зумовили 

поширення конвергенції, тобто зближення економік різних країн, що залучає 

все більшу кількість країн у міжнародну бізнес-діяльність. У той же час існує 

кілька десятків найбільш відсталих країн що відносяться до так званої «світової 

периферії», які з ряду поважних причин не готові адаптуватися до вимог 

сучасного науково-технічного прогресу, структурних змін на світових ринках. 

У результаті посилюється розрив економічного розвитку провідних і 

малорозвинених країн світу, тобто має місце дивергенція.  
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За даними ООН, поглиблюється дивергенція між абсолютними розмірами 

доходу на душу населення в однієї п'ятої найбагатших і однієї п'ятої 

найбідніших країн світу [5].   

Створення спільного європейського ринку сприяло посиленню як реальної, 

так і номінальної конвергенції країн ЄС. Проте неможливо гарантувати 

стабільність номінальної та реальної конвергенції доти, доки вони не 

супроводжуватимуться інституційною конвергенцією, тобто гармонізацією 

діяльності економічних інституцій, а також установленням рамкових умов, які є 

орієнтиром для поведінки окремих суб'єктів ринку. В основу номінальної 

конвергенції в рамках ЄС було закладено так звані Маастрихтські критерії 

(1993 року), які об’єднують у дві групи [6]: монетарну та фіскальну. До першої 

групи відносять критерії щодо рівня інфляції, обмінних курсів і відсоткових 

ставок, до другої, показники заборгованості країн. 

Ефективність  процесу конвергенції залежить від наявних відмінностей 

потенціалів, рівнів та темпів розвитку економік країн, можливостей подолання 

значного відриву в основних макроекономічних показниках країн.  

В Угоді про заснування ЄС, ратифікованій в 1994 р., визначено сукупність 

критеріїв, відповідно до яких здійснюється вступ до союзу нових членів 

(величина бюджетного дефіциту країни не має перевищувати 3% ВВП; 

величина державного боргу не має перевищувати 60 % ВВП; темп інфляції не 

має перевищувати показник трьох найкращих країн-членів більш ніж на 1,5 %; 

довгострокова номінальна відсоткова ставка не має перевищувати показник 

трьох найкращих країн-членів більш ніж на 2 %; відхилення величини 

обмінного курсу не має перевищувати показник трьох найкращих країн-членів 

більш ніж на 2,25 %) [7]. 

Критерії фінансової конвергенції, досягнення чи недосягнення яких 

визначається за результатами перевірки з боку Європейської Комісії та 

Європейського центрального банку представлено на рис.1. 
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До основних рекомендацій Європейської комісії щодо програм 

конвергенції можна віднести: зменшення дефіциту бюджету за рахунок 
ефективнішого використання державних заощаджень; обмеження 
середньострокових витрат бюджету; запобігання росту інфляції [7]. 

Визначають інші показники оцінки ступеня економічної конвергенції 
(рис.2). 

У сучасній економічній науці є два абсолютно протилежні погляди на 
результати економічного розвитку регіонів в умовах нерегульованого ринку. 
Неокласики (Р. Барро, X. Сала-і-Мартін, Д. Ква, Дж Борте, Дж. Стейн) кінцевий 
результат бачать в конвергенції (зближення) в рівнях доходів і темпах розвитку 
регіонів, а прихильники теорії кумулятивної причинності і нової економічної 
географії (Дж. Фрідман, П. Коло-ман, М. Фуджита, П. Мартін, Дж. Оттавіано) 
прогнозують дивергенцію (розбіжність) регіонів за даними показниками.

Цінова стабільність 

Рівень інфляції потенційного члена ЄС за 
рік, що передував року перевірки, має не 
більше ніж на 1,5% перевищувати середній 
показник інфляції, який досягнуто в трьох 
країнах ЄС із найнижчими показниками 
інфляції.  

Запобігання надмірному 
бюджетному дефіциту 
та надмірній державній 

заборгованості 

Фактичний бюджетний дефіцит країни-
кандидата не повинен перевищувати або 
щонайменше наближатись до рівня 3% від 
ВВП (референтна, тобто максимально 
допустима, величина). 

Дотримання діапазону 
валютних коливань у 
межах механізму 

валютних курсів ЄС 

Діапазон складає ±15%. Держава повинна не 
менше двох років брати участь у механізмі 
обмінного курсу ЕКМ 2 та зберігати 
стабільним обмінний курс своєї валюти 
відносно євро (наприклад, між Німеччиною 
та Нідерландами до вступу в ЄС існувала 
двостороння домовленість підтримувати 
діапазон ±2,25%). 

Рис. 1 Критерії економічної конвергенції [11] 
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Рис. 2 Напрями та показники оцінки ступеня конвергенції економік [8] 

 

Існують дві взаємопов'язані, але не ідентичні концепції конвергенції, що 

зумовлюють різні ефекти економічної політики, - α-конвергенція і β-

конвергенція. Перша передбачає скорочення міжринкової диференціації 

показників валового внутрішнього продукту (ВРП) на 1 чол. або інших 

показників доходів. Друга є результатом прискореного розвитку бідніших 

регіонів, що призводить до поступового згладжування міжринкових  

асиметрій [8]. 

Розглянемо типи змін у разі збіжності (конвергенції), які розглядалися в 

роботах П. Ромера, Р.Лукас, Р. Барро, Г. Менк'ю, Кс. Сала-і-Мартіна,  

Д.Ква [9, 10] (рис.3): 

Характеристика рiвня 
життя населення 

Середньомiсячна номінальна заробiтна 
плата, рiвень безробіття, грошові доходи 
населення 

Характеристика рiвня 
економiчного розвитку 

Валова додана вартiсть на душу населення, 
доходи мiсцевих бюджетів, дефіцит 
місцевих бюджетів, обсяг інвестицiй в 
основний капiтал, обсяг прямих іноземних 
інвестицій, зовнiшньоторговельний оборот 

Характеристика рiвня 
науко-технічного 

розвитку 

Кiлькiсть випускників ВУЗів, загальний 
обсяг бюджетного фiнансування НДДКР на 
рiк  

Характеристика рівня 
охорони навколишнього 

середовища 

Обсяг викидів шкiдливих речовин в 
атмосферу стаціонарними джерелами 
забруднення, витрати підприємств на 
утилізацію і знешкодження відходів 
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 а — абсолютна,                             б — клубна,                                             в - умовна 

Рис. 3 Типи  конвергенції 

 

1. Абсолютна конвергенція (абсолютна збіжність, unconditional 

convergence) - значення рівнів економічного розвитку різних регіонів (країн, 

ринків) у довгостроковому плані наближаються один до одного незалежно від 

свого початкового значення і відмінності структурних параметрів їхніх 

економік. 

2. Клубна конвергенція (клуб зближення) - значення рівнів розвитку  

(країн, ринків), що мають не тільки схожі структури економіки, але й близькі  

початкові значення рівнів економічного розвитку в довгостроковій перспективі 

наближаються один до одного. Такі регіони (країни, ринки) утворюють клуби 

збіжності. 

3. Умовна конвергенція (умовна збіжність) - значення рівнів економічного 

розвитку регіонів (країн, ринків), що мають схожі параметри структури 

економіки (переваги, технології, темпи зростання населення, державна 

політика, умови виходу на ринок, законодавчі обмеження  і т.д.), в 

довгостроковому плані наближаються один одного незалежно від початкового 

значення. 

Умовна конвергенція передбачає збіжність економік країн до своїх 

власних стійких положень, при цьому найстійкіші положення можуть значно 

відрізнятися, і навіть з часом ще більш розходитися, тому така тенденція цілком 

може поєднуватися як з загальною (безумовною) конвергенцією, так і з 

загальною дивергенцію, що достатньо переконливо підтверджується емпірично 

[9, 10]. Все залежить від взаємного розташування початкових і стійких 
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положень економік країн. Зазначені два типи збіжності аналізуються в 

літературі в рамках підходу так званої Р-конвергенції. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Конвергенцію країн добре 

відображають показники реального зростання ВВП та ВВП на душу населення, 

а також показники інвестицій, рівня безробіття та інфляції. Вибір нами 

показників змінних макроекономічних досліджень конвергенції випливає з 

наступних причин: 

- ВВП на душу населення вважається найкращим, хоча і 

недосконалим показником рівня економічного розвитку; 

- разом з неокласичними моделями господарського зростання, а 

також кейнсанським (Харрод, Домар, Калецкі) показником інвестиції, 

ВВП є одним з найістотніших показників щодо акумуляції людського 

капіталу і науково-технічного зростання, широко окреслений 

детермінант господарського зростання; 

- показник безробіття є мірою недовикористання трудового 

потенціалу. Він демонструє ступінь доступності роботодавців до 

існуючих в економіці вільних місць роботи, а також характеризує 

ступінь структурного не пристосування щодо таких сторін ринку, як 

попит і пропозиція; 

- показник інфляції, як міра стабільності цін в економіці, також 

відображає ефективність макроекономічної політики (монетарної і 

фіскальної). 

Один з результатів аналізу країн світу свідчить про те, що при значній 

конвергенції серед розвинених країн (зокрема країн Організації економічного 

співробітництва та розвитку, що об'єднує 34 країни, більшість з яких є країнами 

з високим доходом громадян та високим індексом розвитку людського 

потенціалу (ОЕСР)), загальна нерівність країн світу зберігається і навіть 

прогресує. Справа в тому, що багатші країни формують один клуб (кластер) 

конвергенції, країни, що розвиваються - інший. Цей феномен отримав в 

літературі назву «Твін Пікс» (двохпіковість розподілу). І тут можна відзначити 
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поєднання (співіснування, накладення) двох тенденцій: загальна дивергенція з 

локальною конвергенцією. 

Підхід до оцінки диференціації типів ринку ґрунтується на порівнянні 

темпів зростання ринків країн-лідерів і країн-аутсайдерів. Так, якщо бідніші 

країни мають переважно більш високі темпи зростання, ніж багаті, то 

теоретично через деякий час розрив між багатими і бідними повинен 

скоротитися, і в цьому випадку говорять, що спостерігається конвергенція, 

збіжність, наближення показників до деякого загального значення, а отже, 

зниження диференціації. 
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В.В. Коновал, к.е.н.  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ 

КРАУДСОРСИНГУ 

У статті розглянуто можливості застосування краудсорсингу в управлінні 

потенціалом підприємства. Проаналізовано природу утворення явища 

краудсорсингу. Розглянуто переваги та недоліки краудсорсингу. 

Запропонований автором алгоритм запровадження краудсорсингу. 

Ключові слова:  краудсорсинг, потенціал, підприємства, маркетинг, Інтернет 

мережа. 

На ефективність управління потенціалом підприємства може впливати 

низка факторів, а саме підвищення якості продукції і як наслідок збільшення 

обсягу продажів та ефективність управлінського фактора. У сфері виробництва 

світ стоїть перед обличчям відмови від масового виробництва. Новий тип 

виробництва принципово змінює саму мету виробничого процесу - споживач 

повинен вибрати найбільш потрібні для нього вироби в тій кількості, яка 

необхідна, і саме тоді, коли треба. 

Сучасні засоби комунікацій, а саме застосування Інтернету дозволяють 

перейти до безпосереднього індивідуального контакту практично з кожним 

клієнтом компанії. На сучасному етапі маркетингові технології перебувають у 

стадії якісних змін. Цьому сприяють, перш за все, розвиток інформаційних 

технологій та глобалізація. В умовах розвитку і поширення глобальних засобів 

зв’язку компанія не може не скористатися послугами реклами, PR-акцій, 
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опитувань. Це значно підвищує ефективність і віддачу зусиль маркетологів. 

Але зовсім недавно з’явилась принципово нова маркетингова технологія, яка 

дозволяє значно економити витрати на виробництво продукту і одночасно його 

рекламувати. Одним з найбільш актуальних  інструментів  маркетингу,  

комунікацій та  співробітництва  на  сьогодні  більшість Інтернет - дослідників 

називають краудсорсинг. 

Метою  статті  є  визначення  можливостей застосування  краудсорсингу   

в управлінні потенціалом підприємства для підвищення 

конкурентоспроможності на ринку,  аналіз  особливостей  використання  та  

проблем  при впровадженні даного інструменту українськими підприємствами.  

Дослідженням і розробками термінології ключових положень маркетингу в 

процесі розвитку та становлення як науки займалися провідні закордонні та 

вітчизняні  вчені-маркетологи. Серед  основних  публікацій  доцільно  виділити  

роботи  таких зарубіжних  авторів,  як  Ф. Котлер,  Г. Ассель,  Т. Левіт,  а  також  

роботи вітчизняних  учених  А. Ф. Павленка,  А. В. Войчака,  А. О. Старостіної,                 

М. І. Бєлявцева,  В. М. Воробйова  та  ін. 

Сьогодні в умовах глобалізації та інтеграції з Євросоюзом, посилення 

конкуренції, розвитку світової торгівлі, а також приєднання України до зони 

вільної торгівлі найближчим часом, виникає потреба в удосконаленні 

управління потенціалом підприємства. Потрібна розробка інструменту, який 

допоміг би вирішити ці проблеми. На сьогоднішній день ми вважаємо, що 

одним з найбільш актуальних  інструментів  маркетингу,  комунікацій та  

співробітництва  є краудсорсинг. 

В  економічно  розвинених  та інноваційно-активних  країнах  

краудсорсинг укорінився в корпоративній культурі великих  компаній.  Його  

використовують абсолютно у всіх сферах: в науці, медицині, складних  

технологічних  проектах, соціальному і культурному співробітництві, а також в 

креативних конкурсах і розробках цифрового контенту. Проте в Україні 

краудсорсинг лише починає набирати обертів [1].  
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На нашу думку, саме краудсорсинг відповідає девізам маркетингової 

стратегії: «Відшукати потреби і задовольнити їх», «Виробляти те, що можна 

продати, а не намагатися продати те, що виробляється», «Любити клієнта, а не 

товар». Саме через задоволення потреб споживачів продукції у підприємств 

підвищується ефективність складових їх потенціалу.  

Краудсорсинг  є  досить  новим  поняттям,  вважається,  що  у  вжиток  

його  увів  Джефф  Хауи  (Jeff Howe) у своїй статті «The Rise of Crowdsourcing», 

що була опублікована у 2006 році , хоч автор у цій статті і не дає визначення, 

проте добре описує суть даного феномену [2]. 

Термін (crowdsourcing) був утворений з двох слів - crowd (натовп) і 

sourcing (підбір ресурсів). Основна ідея краудсорсингу полягає в тому, що 

певну роботу виконують не професіонали, а любителі, тобто «натовп», причому 

безкоштовно, на підставі публічної оферти, без урахування укладення 

трудового договору, на добровільній основі. Такі люди витрачають свій вільний 

час на вирішення завдань, які вони вважають важливими або які їм просто 

подобаються. Іншими словами, краудсорсинг – це використання потенціалу 

великої кількості людей для вирішення різних завдань найчастіше через 

соціальні мережі. Основною ідеєю краудсорсингу є використання ідеї 

«натовпу» для побудови рекламної стратегії. Краудсорсинг в рекламі, 

маркетингу і соціологічних дослідженнях став звичним явищем. За його 

допомогою можна отримати не тільки зворотній зв’язок зі споживачами, але і 

використовувати їх бачення і уявлення про новий продукт. В певному сенсі за 

допомогою краудсорсингу можна знизити витрати компанії на маркетинг та 

рекламу за простою схемою: фірма викладає в Інтернет мережі завдання, в 

реалізації якого можуть взяти участь усі бажаючі. Таким завданням може бути 

все що завгодно. 

По-перше, «мозковий штурм» на будь-яку тему, скажімо, назва для нового 

продукту, девіз для рекламної кампанії або ідея щодо поліпшення якості 

обслуговування.  
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По-друге, краудсорсинг можна застосовувати як спосіб збору даних для 

маркетингового дослідження, з метою вивчення попиту, конкурентного 

середовища, лояльності споживачів до якогось продукту.  

Третє застосування - створення реального продукту [3]. 

За допомогою краудсорсингу можливо не тільки отримати зворотній 

зв’язок з клієнтом, але і на основі їх бачення і уявлення щодо нового продукту 

скоректувати свою рекламну стратегію і навіть суттєво зменшити витрати 

підприємства, особливо на маркетингові дослідження і рекламу, тобто 

перетворити клієнта в безпосереднього споживача виробленого продукту. 

Здійснюється процес таким чином: підприємство розробляє свою сторінку або 

власний сайт і викладає в мережі Інтернет завдання, в реалізації якого можуть 

взяти участь всі охочі. Таким завданням може бути фотографії розроблених 

нових продуктів, слоган для рекламної кампанії підприємства або ідея щодо 

поліпшення якості обслуговування тощо. 

На нашу думку, краудсорсинг для підприємства стане прогресивним 

методом організації праці і вирішення інноваційних завдань, проте 

використовувати його варто з обережністю, пам’ятаючи про всі його переваги і 

недоліки.  

Таблиця 1 
Переваги краудсорсингу* 

Для підприємства  Для споживачів-учасників краудсорсингу 
1. Залучення великої групи людей, що 
складається як з професіоналів, так і з 
любителів 

1. Можливість розкриття свого потенціалу і 
самореалізація. 

2. Економія фінансових ресурсів 2. Участь в створенні інновацій 
3. Отримання результатів в строго 
встановлені терміни 

3. Можливість визначати витрати часу і сил 
на участь у тому чи іншому проекті. 

4. Велика кількість варіантів вирішення 
однієї проблеми 

4. Можливість визначати витрати часу і сил 
на участь в тому або іншому проекті. 

5. Отримання інноваційних рішень та ідей 5. Відчуття реальної відповідальності за свої 
ідеї та рішення 

*складено автором 

 

Однак, крім низки переваг, краудсорсинг має деякі «слабкі місця»: 

потенційні виконавці можуть бути недостатньо компетентні у вирішенні 
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поставлених завдань; можливість витоку інформації при недостатньо швидкому 

впровадженні отриманих результатів; краудсорсинг не завжди може виявитися 

найдешевшим способом; несправедливий принцип винагороди. Але 

незважаючи на дані «слабкі місця» краудсорсинг отримав розвиток не тільки в 

зарубіжних країнах, але і в Україні. Наразі краудсорсерами є і Ощадбанк, і 

МТС - оператор мобільного зв'язку та телекомунікацій; у соціальних мережах 

влаштовують конкурси багато фірм - від регіональних банків до туристичних 

агентств. Оскільки всі ці проекти нові, то істотних результатів поки, що немає, 

а значить, говорити про ефект від використання «ідей натовпу» поки ще рано.  

За своєю суттю краудсорсинг є використанням індивідуального і 

колективного споживчого досвіду, інтелекту і комунікаційного потенціалу в 

цілях підвищення конкурентоспроможності товару, бренду, та загалом значним 

підвищенням ефективності господарської діяльності підприємства. Отже, на 

нашу думку, такий підхід є одним з ключових складових успішного 

маркетингу, як онлайн-продукта, так і товару, послуги «в реальності».  

Сутнісним, визначаючим принципом краудсорсингу можна вважати 

принцип, відповідно до якого неоплачувані або малооплачувані професіонали і 

любителі витрачатимуть свій вільний час на пошук шляхів вирішення 

підприємствами проблем споживачів. Краудсорсинг для них є і соціально 

орієнтованою роботою, і творчістю, і розвагою, і спілкуванням. 

Серед розмаїття категорій краудсорсингу перетворення ресурсу 

колективного розуму на прибуток підприємства є визначальним, де команда з 

тисяч, а то і мільйонів виконавців здатна створити значущий продукт за 

мінімальний час, з одного боку, а також здійснити адресну доставку готової 

продукції за умов повного задоволення споживчих потреб, з іншого. Кожен 

учасник, звичайно, повинен бути зацікавлений у виконанні роботи, отримуючи 

за неї ту або іншу нагороду. Причому нагородою можуть бути не тільки гроші, 

але і усвідомлення власної значущості, важливості допомоги іншим людям, той 

же престиж.  
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Таким чином, колективний розум мобілізується для вирішення не тільки 

технічних, але і творчих завдань. У цих випадках ставка робиться на мозковий 

штурм, від якого очікується набагато більша різноманітність в підходах, ніж 

зазвичай під силу штатним співробітникам.  

Мотивацією участі в проектах краудсорсингу є самореалізація, лідерство, 

визнання з боку колег, бажання поліпшити якість товарів, робіт, послуг [4]. 

Мотиваційним чинником участі в краудсорсингу також є залучення в ухваленні 

управлінських рішень з подальшим обговоренням їх наслідків. Алгоритм 

краудсорсингу наведено на рис.1.  

 
Рис. 1 Алгоритм запровадження краудсорсингу 

* складено автором, узагальнюючи та розвиваючи ідеї [5]. 

 

Ефективність краудсорсингу буває креативною (кількість нових ідей), 

комерційної (зекономлені кошти в результаті впровадження пропозицій), 

Мета проекту («мозковий штурм», експертне опитування, комунікації з 
покупцями, участь у формуванні стратегії, зворотній зв’язок з 

управлінням складовими виробничого потенціалу 

Вибір сегменту споживчого ринку, вибір інструментів та засобів 
краудсорсингу 

Формування клієнтської бази засобами інформування, мотивації, 
фільтрації 

Запуск платформи краудсорсингу і управління її роботою (формування 
тем напрямів експертиз, експертних оцінок, моделювання пропозицій та 

коментарів) 

Аналіз і вибір пропозицій, аналіз клієнтської спільноти, винагорода 
переможцям, прийняття рішення щодо закриття або продовження роботи 

платформи краудсорсингу) 

Формування алгоритмів та проектів запровадження краудсорсингових 
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вартісної (зростання вартості бренду), тимчасової (скорочення часу, 

витраченого на збір даних), ресурсної (економія ресурсів), просторової 

(географічна експансія). При застосуванні краудсорсингу на підприємстві слід 

конкретизувати задачу, розбити її на під-задачі і в цілях економії коштів 

використовувати по можливості.  

Краудсорсинг як інструмент маркетингу є сучасною філософією та 

синергетичним інструментом формування, здійснення і розвитку 

взаємовигідних процесів обміну в суспільстві, впровадження якого дозволить 

шляхом синергії інструментів, методів, моделей і механізмів сформулювати 

філософію господарської діяльності з метою підвищення ефективності 

управління діяльністю підприємства. Він є продовженням маркетингу, це його 

прикладна частина, яка формується виходячи із тих чи інших ринкових умов. З 

метою утримання рівня конкурентоспроможності, підприємство має 

використовувати три основні різновиди маркетингових стратегій: розширення 

місткості ринку; захисту позицій; підвищення ринкової частки за існуючої 

місткості ринку.  

Реалізація концепції управління потенціалом підприємства засобами 

краудсорсингу здійснюється по-перше, шляхом розширення місткості ринку, а 

саме: 

- пошуком нових споживачів, заснований на положенні про те, що 

кожен товар має своїх потенційних споживачів, які не знають про 

його існування; 

- пошуком нових потреб - орієнтує підприємство на виявлення нових 

сфер та засобів застосування свого товару. Виявлення нових сфер 

застосування товару може відбуватися як за ініціативою самих 

споживачів, так і через розвиток потреби у споживачів, що 

найкраще, на нашу думку, здійснюється засобами краудсорсингу; 

- збільшенням обсягів споживання товару, що реалізується через 

активну рекламну діяльність, коли реклама спонукає до збільшення 

частоти та обсягу використання товару.  
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По-друге, запровадженням стратегії захисту позицій як напряму 

стратегічної діяльності підприємства, оскільки на ринку завжди є фірми, що 

прагнуть зайняти позиції лідера, а враховуючи, що лідер має значну кількість 

товарів та ринків, стратегії захисту позицій є надто складними. 

По-третє, дотриманням принципів утримання ринкових позицій, а саме 

через: 

-активну інноваційну політику; 

- увагу до товарно-ринкової матриці - ринковий лідер, оцінюючи той чи 

інший сегмент, повинен орієнтуватися не на найвищий прибуток, а на 

утримання позицій на даному сегменті; 

- кореляцію цінової політики лідера, якщо конкуренти застосовують атаку 

через наголос на ціни; 

- орієнтацію на довгострокові перспективи розвитку, а не на швидке 

отримання прибутку; 

- спрямованість на високу якість товару; 

- активну рекламну діяльність; 

- ефективне сервісне обслуговування. 

Іншими словами, для того, щоб підприємства постійно утримували 

конкурентні позиції на ринку та залишались лідерами своєї продукції чи 

послуг, потрібно застосовувати якісно нові, сучасні та адаптивні інструменти 

управління. Вважаємо, що наразі одним із таких інструментів є краудсорсинг. 

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що маркетингові 

Інтернет - технології широко  впроваджуються  на  Заході,  а  в  Україні  вони  

тільки  починають розвиватися,  однак    вітчизняним підприємствам потрібно 

обов’язково їх  вивчати в глобальній  мережі, використовуючи краудсорсинг як  

інноваційної  концепції  сучасного  маркетингу для  підвищення  

конкурентоспроможності підприємств.  

Отже, можна зробити висновок, що краудсорсинг  -  це  прогресивний  

метод  організації  праці  і  вирішення бізнес-завдань,  проте  використовувати 
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його  варто  з  обережністю,  пам'ятаючи про  всі  його  переваги  та  недоліки. 

Краудсорсинг  може  підвищити продуктивність праці при мінімізації трудових 

і науково-дослідницьких витрат.  
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Комерційний успіх підприємства залежить від 

величезної кількість різноманітних чинників, таких як динамічні зміни 

зовнішнього середовища, глобалізація і загострення конкуренції та 

забезпечується ефективним розподілом обмежених економічних ресурсів у 

процесі виробництва і реалізації продукції (послуг). При цьому підприємницька 

сфера передбачає проведення інноваційної, інвестиційної, виробничої, 

фінансової та маркетингової діяльності, ефективність яких виражається в 

досягнутих фінансових результатах. Різноманітність чинників ставлять 

підприємства в умови, коли їх стратегічний розвиток та здатність бути 

конкурентоспроможними цілком залежить лише від максимально 

раціональному використання ресурсів та можливостей, що є одним із основних 

аспектів формування маркетингового потенціалу підприємства. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. З різних позицій наукові і 

методичні основи визначення сутності та ролі маркетингу в діяльності 

підприємства, а також дослідження потенціалу досить повно викладені в 

працях українських та зарубіжних вчених, таких як В.Н. Авдєєнко,  

С.В. Андрєєвої, Н.А. Аткіної, Л.В. Балабанової [1], В.М. Бондаренка [2],  

М.П. Войнаренка, О.І. Гончар [3], Ю.Ю. Донця, В.А. Котлова, Р.В. Марушкова, 

В.М. Нижника, О.О. Орлова, Є.В. Попова [5], Г.Г. Савіної, В.В. Стадник,  

М.К. Старовойтова, Г.М. Тарасюк, О.О. Удалих, О.С. Федоніна [6],  

П.А. Фоміна, В.Л. Ханжиної, А.В. Череп та інші. 

Проте ряд питань, пов’язаних з формуванням та управлінням 

маркетингового потенціалу підприємства все ще не знайшли належного 

відображення в наукових дослідженнях, тому звернення до цих питань є досить 

актуальним, що зумовило вибір теми дослідження. 

Необхідність наукового дослідження зазначеної проблеми визвано ще й 

тим, що на сьогоднішній день відсутній чітко обґрунтований понятійно-

термінологічний апарат формування цілісної системи маркетингового 

потенціалу підприємства. І тому зазначений момент характеризує нагальну 
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потребу в дослідженні процесу управління маркетинговим потенціалом 

підприємства як антикризового заходу впливу на кінцеві результати 

підприємства. 

Формулювання цілей статті. Дана проблема може бути вирішена за 

рахунок визначення нових підходів до формування маркетингового потенціалу 

підприємства, вивчення впливу на нього різного роду чинників та його 

методичного забезпечення, яке дасть змогу винайти шляхи забезпечення 

стратегічного розвитку та здатності бути конкурентоспроможними на ринку за 

рахунок максимально раціональному використання ресурсів та можливостей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відомим є той факт, що на 

сьогоднішній день більшість вітчизняних підприємств використовує лише 

незначну частину свого маркетингового потенціалу. Подібна ситуація багато в 

чому обумовлена відсутністю розуміння його важливості, дієвих і апробованих 

на практиці механізмів формування та управління маркетинговим потенціалом 

сучасного підприємства. У зв’язку з цим, гостро постає проблема розробки та 

використання найбільш ефективної системи маркетингової діяльності 

підприємства. 

Будь-яке підприємство функціонує в маркетинговому середовищі, яке 

змінюється під впливом чинників і ці зміни призводять до позитивних та 

негативних наслідків для підприємства. Боротьба за споживача спонукає 

підприємство до порівняння власних можливостей із можливостями 

конкурентів, виявлення основних факторів успіху, визначення конкурентної 

позиції і забезпечення конкурентних переваг. Все це обумовлює формування 

такої маркетингової політики підприємства, що дасть можливість ефективно 

управляти його маркетинговим потенціалом. 

Сутність маркетингового потенціалу підприємства полягає у його 

максимальній спроможності використовувати всі провідні досягнення у сфері 

маркетингу, як антикризового заходу впливу на кінцеві фінансові результати 

підприємства. Маркетинговий потенціал підприємства слід розглядати як 
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систему із окремих потенціалів, які характеризують ступінь готовності 

маркетингових ресурсів, організаційного механізму маркетингу і спроможності 

досягати необхідних маркетингових результатів [1, с. 5]. 

Так, на основі дослідженні [4, c. 71] на рис.1 представимо основні 

складові управління маркетинговим потенціалом підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Основні складові управління маркетинговим потенціалом 

підприємства (розроблено авторами на основі [4, c. 71]) 

 

На основі проведених досліджень системної категорії «маркетинговий 

потенціал» було виявлено її складну ієрархічну будову, елементи якої мають 

тісні синергічні зв’язки (рис.2). 

Одним із елементів формування маркетингового потенціалу підприємства 

є маркетингові чинники, які поділяються на внутрішні та зовнішні. 
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Рис. 2 Елементи маркетингового потенціалу підприємства 

(розроблено авторами) 

 

Ключовими внутрішніми чинниками, що впливають на управління 

маркетинговим потенціалом підприємства є стиль управління, чіткість та 

швидкість прийняття маркетингових рішень, ресурси, які підприємство 

самостійно генерує. Зовнішніми чинниками, що формують маркетинговий 

потенціал підприємства є дії конкурентів, поведінка покупців, державна 

політика в сфері регулювання господарської діяльності та ринкових відносин, 

ступінь стабільності діяльності контрагентів. 

Маркетингові ресурси як складова формування маркетингового потенціалу 

підприємства є частиною загальних ресурсів підприємства, які спрямовані на 

забезпечення ефективної маркетингової діяльності. До них належать [1]: 

- потенціал маркетингового персоналу (планування персоналу, 

компетентність працівників, система мотивації та ефективність використання 

персоналу); 

- потенціал матеріальних ресурсів маркетингу (торговельне устаткування і 

технічне оснащення відділу маркетингу, торговельна мережа, товарні запаси, 

складське господарство); 

- потенціал фінансових ресурсів маркетингу (наявність бюджету 

маркетингу, обсяги фінансування маркетингу, загальний фінансовий стан 
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підприємства та оцінка використання фінансів підприємства); 

- потенціал інформаційних ресурсів маркетингу (рівень маркетингової 

інформаційної системи та автоматизованого робочого місця маркетолога, 

використання можливостей мережі Інтернет, використання бази даних і 

програм, використання системного підходу до інформаційного забезпечення); 

- потенціал інноваційних ресурсів (наявність кадрів, наявність 

устаткування, організаційна структура управління, комунікації); 

- потенціал часових ресурсів маркетингу (поведінковий часовий ресурс 

управління та персоналу, потенціал робочого дня). 

Наступною важливою складовою формування маркетингового потенціалу 

підприємства є маркетингові дії, що являють собою спроможність підприємства 

збільшувати або підтримувати на належному рівні свою ринкову частку 

завдяки ефективній маркетинговій діяльності. До їх складу належать [1]: 

- потенціал маркетингової інформаційної системи (система внутрішньої 

звітності, система маркетингових спостережень, система підтримки прийняття 

рішень); 

- потенціал управління маркетинговими дослідженнями (планування, 

організація, проведення, контроль, управління дослідженнями маркетингового 

середовища); 

- потенціал програмування маркетингу (стратегічне планування, тактичне 

планування, оперативне планування); 

- потенціал маркетингового інструментарію (застосування методів 

сегментації ринку, вибір цільового ринку, вибір цільового сегмента, планування 

сегментації, розробка заходів позиціонування товарів); 

- потенціал комплексу маркетингу (товарний, ціновий, збутовий і 

комунікаційний потенціал); 

- потенціал контролю маркетингу (стратегічний і тактичний  

контроль маркетингу, оперативний контроль прибутковості, контроль 

ефективності); 
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- потенціал управління маркетинговими ризиками (планування, 

ідентифікація, аналіз ризиків, реагування на ризики, моніторинг і контроль 

ризиків). 

Висновки. Отже, вивчення нових підходів щодо формування та управління 

маркетинговим потенціалом підприємства створить передумови для  

виявлення шляхів забезпечення стратегічного розвитку та 

конкурентоспроможності підприємства на ринку за рахунок максимально 

раціонального вивчення маркетингових чинників, використання маркетингових 

ресурсів, визначення маркетингових дій та прийняття ефективних 

маркетингових рішень як антикризових заходів впливу на кінцеві результати 

суб’єкта господарювання. 
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АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

Представлено характеристику системи, яка забезпечує її синергію і здійснює 

вплив на зміст інвестиційної діяльності під час планування стратегії 

повноцінного та збалансованого розвитку аграрного підприємства. Визначено 

ключові фактори для вибору стратегії розвитку аграрного підприємства. 

Ключові слова: аграрне підприємство, економічна динаміка, інвестиційна 

діяльність, планування, синергія, стратегія розвитку. 

Вступ. Розвиток будь-якої соціально-економічної системи (в тому числі 

такої як аграрне підприємство) відбувається циклічно, через етапи динамічного 

зростання, уповільнення, кращих змін та поступового прискорення економічної 

динаміки. Для послаблення різкості коливань здійснюється розробка стратегії 

діяльності, котра перш за все направлена на пошук нових ринкових 

можливостей, реалізація дала б можливість збільшити та посилити присутність 

підприємства на ринку, а також на розпізнавання загрожуючих його існуванню 

факторів бізнес-середовища, шкідливий вплив яких потрібно мінімізувати 

запобіжними чи компенсаторними заходами. На рівні підприємства наявність 

періодів підйому та спаду, частіше за все, викликана зміною попиту на 

продукцію, що випускається, а це, в свою чергу, є результатом закінчення 

життєвого циклу застарілої продукції чи пов'язано з надходженням нової 

продукції, попит споживачів на яку зріс. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Проблемі інвестування 

сільськогосподарських підприємств присвятили свої праці такі іноземні 

фахівці, як:  І. Ансофф, Р. Акофф, М. Алєксєєва, О. Виханський, І. Вілсон,  

Х. Віссема, П. Дойль, У. Кінг, Ф. Котлер, Д. Кліланд, Г. Мінцберг, М. Мескон, 

М. Портер, А.-Дж. Стрікленд, А. Томпсон, P. Фатхутдінов, Й. Шумпетер. 
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Окремі аспекти зазначеного питання є об’єктом вивчення і для вітчизняних 

спеціалістів, таких як В.Я. Амбросов, В.Г. Андрійчук, О.Д. Гудзинський,  

С.М. Ілляшенко, М.В. Зубець, П.М. Макаренко, А.П. Міщенко, В.М. Нелеп, 

В.Д. Нємцов, М.Ф. Кропивко, Б.В. Погріщук, П.Т. Саблук, О.М. Скібіцький, 

А.М. Собченко, О.М.  Сумець, С.О. Тивончук, З.Є. Шершньова, А.В. Чупіс, 

М.М. Геєнко та ін. 

Питанню ефективності інвестицій в аграрний сектор присвячено роботи 

вітчизняних вчених В. Андрійчука, С. Гуткевич, П. Канінського, М. Кіселя,  

М. Коденської, М. Кропивки, Є. Ланченка, Ю. Лупенка, К. Пріб,  

О. Шестопаля та ін. 

Метою статті є вивчення теоретичних основ та виготовлення на їх базі 

блок-схеми інвестиційної стратегії розвитку сільськогосподарського 

підприємства. 

Обґрунтування отриманих наукових результатів. Розвиток аграрного 

виробництва в умовах глобалізацій них перетворень в економіці України 

потребує системних змін, що, в свою чергу, вимагає рішучих кроків щодо  

інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку. Важливість даної  галузі 

актуалізує питання її стабільного та комплексного розвитку. Враховуючи 

сучасний стан розвитку окремих галузей аграрного виробництв, виникає 

необхідність у плануванні інвестиційного забезпечення та розробці стратегії 

подальшого економічного розвитку для конкретного аграрного виробника та 

галузі загалом. 

Капітальні інвестиції наразі вкладаються в найбільш ліквідні та 

прибуткові сфери економіки. Насамперед, це страхова та фінансова діяльність. 

Аналіз джерел фінансування свідчить про значну перевагу власних ресурсів над 

залученими. Зокрема, за підсумками 2014 року у структурі капітальних 

інвестицій дане джерело становило 70,5%, що у вартісному виражені складає 

154,63 млрд. грн. (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Капітальних інвестицій за джерелами фінансування в економіці Україні 
№
  

Показник 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 
млрд. 
грн. 

% млрд. 
грн. 

% млрд. 
грн. 

% млрд. 
грн. 

% млрд. 
грн. 

% Темп 
приросту 
до 2010 р., 

% 
1 Усього 189,06 100 259,93 100 293,69 100 267,73 100 219,42 100 +16,06 
2 Утому числі 

за рахунок: 
коштів 

державного 
бюджету 

10,95 5,8 18,40 7,1 17,14 5,8 6,50 2,4 2,74 1,2 -75,0 

3 коштів 
місцевих 
бюджетів 

6,37 3,4 8,80 3,4 9,15 3,1 7,22 2,7 5,92 2,7 -7,1 

4 власних 
коштів 
підпри-
ємств та 

організацій 

114,96 60,8 152,28 58,6 175,42 59,7 170,68 63,8 154,63 70,5 +34,5 

5 кредитів 
банків та 
інших 
позик 

23,34 12,3 42,32 16,3 50,11 17,1 40,88 15,3 21,74 9,9 -6,9 

6 коштів 
іноземних 
інвесторів 

4,07 2,1 7,20 2,8 5,04 1,7 4,88 1,8 5,64 2,6 +38,6 

7 коштів 
населення 
на власні 
квартири 

4,65 2,5 4,47 1,7 3,65 1,3 6,58 2,5 - 0,0 - 

8 коштів 
населення 
на індивіду-

альне 
житлове 

будівництво 

16,18 8,6 15,10 5,8 21,98 7,5 21,77 8,1 22,06 10,1 +36,3 

9 Інших 
джерел 

фінансува-
ння 

8,54 4,5 11,36 4,3 11,21 3,8 9,23 3,4 6,69 3,0 -21,7 

 

Вкладення в аграрне виробництво Вінницької області, а саме в сільське 

господарство досить незначні. За підсумками 2014 року сума інвестованих 

коштів у розвиток галузі становила 1528,06 млн. грн.  

 Хоча це і вище рівня 2013 року, але є недостатньо для збалансованого 

розвитку всіх його галузей враховуючи пріоритетне значення аграрного 

виробництва для економіки України (рис.1). 
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Рис. 1 Капітальні інвестиції в економіку Вінницької області [3] 

 

Таким чином, враховуючи низький рівень державної підтримки аграрного 

виробництва (табл.1) та важливість даної галузі виникає необхідність у 

розробці заходів щодо інвестиційного забезпечення, що передбачає планування 

та, як результат, розробку інвестиційної стратегії. 

Поступова систематизація наукових праць дає змогу дійти до висновку, що 

в залежності від фактору часу вчені виділяють 3 форми інвестиційного 

планування: 

1. Оперативне планування інвестиційної діяльності. Його результатом є 

низка розроблених короткострокових оперативних планових завдань для 

вирішення проблем інвестиційної діяльності на період менше ніж 1 рік – 

квартал, місяць. 

2. Тактичне планування інвестиційної діяльності. В результаті тактичного 

планування виникає система середньострокових поточних планів інвестиційної 

діяльності. Плановий період сягає терміну в 1 рік. 

3. Стратегічне планування інвестиційної діяльності. Результатом даного 

виду планування є розроблені чітка довгострокова інвестиційна стратегія та 

жорстка інвестиційна політика підприємства. Плановий період – більше одного 

року[1].  
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Інвестиційна стратегія - це система довгострокових цілей інвестиційної 

діяльності підприємства, яка обумовлено загальними завданнями його розвитку 

та інвестиційною ідеологією, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх 

досягнення. 

 
Джерело: [1, с. 125-129] 

 

Рис. 2 Формування інвестиційної стратегії аграрного підприємства 

Прогноз чисельності населення світуна 
2010-2012 роки 

Глобальний рівень 

Прогноз виробництва та споживання 
основних видів сільськогосподарської 

продукції 

Аналіз та оцінка державних програми 
стимулювання розвитку агро-промислового 

виробництва та 

Макрорівень 

Мікрорівень Аналіз та оцінка внутрішнього і 
зовнішнього середовища 

Визначення стратегічних цілей інвестиційної діяльності 

Визначення шляхів досягнення поставлених цілей і 
формування інвестиційних програм 

Визначення інвестиційних потреб та інвестиційних 
можливостей сільськогосподарських підприємств

Стратегічний аналіз та визначення стратегічних 
альтернатив 

Кількісна та якісна оцінка 
ризиків. Розробка системи 

ризик-менеджменту 

Оцінка економічної 
ефективності альтернативних 

проектів 

Вибір інвестиційної стратегії підприємства 

Підготовка кінцевого стратегічного плану інвестиційної 

Постстратегічний 
інвестиційний аналіз 

Інвестиційний контроль та 
моніторинг інвестиційної стратегії 
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Оскільки серед науковців немає однозначної думки щодо етапів розробки 

інвестиційної стратегії, їх змісту та кількості, то необхідно сформувати власний 

алгоритм процесу формування інвестиційної стратегії підприємства. 

Представимо процес формування інвестиційної стратегії сільськогосподарських 

підприємств у вигляді схеми на рис. 2. 

На превеликий жаль, перелік методів фінансування інвестиційної 

діяльності в аграрному комплексі не надто великий. Це обумовлено такими 

причинами. 

 По-перше, основним напрямом економічної діяльності, в якому 

реалізують інвестиції, є сільськогосподарське виробництво. Для нього 

характерні низькі показники ефективності, значна збитковість основної 

операційної діяльності. В аграрному виробництві дуже швидко скорочуються 

основні засоби, достатньо великим є знос основних фондів 

сільськогосподарського призначення. Доволі слабкий розвиток сільської 

інфраструктури, є багато інших негативних проявів. Все це безпосередньо 

впливає на можливість формування своїх власних фінансових ресурсів та 

залучення позикових коштів у вигляді позик і кредитів.  

По-друге, сільськогосподарське виробництво має безліч особливостей, що 

знаходить відображення в масштабах господарювання. Основні аграрні 

формування є різними за розмірами – від дуже великих акціонерних або 

господарських товариств до малих фермерських господарств. Це накладає певні 

відбитки на внутрішні і зовнішні фінансові можливості цих господарств.  

По-третє, основною формою власності в аграрній сфері є приватна форма. 

Вагома частина сільгоспугідь, що використовуються в аграрному виробництві, 

знаходиться в оренді. Основними формами господарювання є: господарські 

товариства, сільські виробничі кооперативи, фермерські господарства. При 

цьому основними виробниками продукції та споживачами інвестицій являються 

великі та середні аграрні суб’єкти господарювання. Фермерські господарства 

надто сильно відстають як за виробництвом продукції, так і за використанням 

інвестицій. 
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По-четверте, стан державних та місцевих бюджетів не дає змоги в 

достатній мірі надавати фінансову допомогу аграрним формуванням, як це 

відбувається в розвинених країнах світу, де держава надає аграрним суб’єктам 

господарювання різноманітні дотації. 

 По-п’яте, поганий стан та повільний розвиток фінансового ринку країни 

поки що не дозволяє аграрним формуванням використовувати його можливості 

для фінансування інвестиційної діяльності. Окрім того, проблеми світової 

фінансової кризи, напряму відображаються на фінансовому ринку. Головна 

надія покладається на пошук приватного інвестора, котрий буде зацікавлений у 

вкладенні фінансових ресурсів у інвестування аграрного виробництва [2]. 

Підприємства АПК, які працюють із залученням іноземного капіталу, 

мають природно вищий рівень як поточної, так і швидкої ліквідності, 

продуктивності майна і, найважливіше, рентабельності, хоча загалом наявний 

рівень ефективності іноземних інвестицій очевидно є недостатнім [3]. 

Найбільш пріоритетними та водночас прибутковими сферами 

агропромислового комплексу, для іноземного інвестора у тому числі, є: 

1. Використання високопродуктивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур і утримання худоби та птиці; 

2. Відновлення та модернізація на основі новітніх технологій підприємств 

переробної і харчової промисловості, та тих, які заготовляють та зберігають 

сільськогосподарську продукцію; 

3. Розвиток сільськогосподарського машинобудування та виробництво 

обладнання для м’ясо-молочної, борошномельно-круп’яної та хлібопекарської 

промисловості; 

4. Надання виробничих та інших послуг агропромисловим  

підприємствам [5]. 

У стратегічному плануванні інвестиційної діяльності значну увагу 

потрібно приділяти аналізу загальної готовності агропромислових підприємств 

до реалізації інвестицій. У структурі інвестиційного потенціалу 

агропромислових підприємств слід виокремити матеріально-технічні, 
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фінансово-економічні, трудоресурсні, інноваційні складові. Саме розвиток 

інвестиційного потенціалу безпосередньо впливає на стійкий розвиток 

агропромислових підприємств, їх структурних підрозділів та всіх елементів 

виробничо-господарської системи аграрної галузі. Обсяг, рівень і особливості 

інвестиційного потенціалу дають можливість визначитись з вибором, 

плануванням та здійсненням інвестиційної стратегії. Саме тому теорія, 

методологія та практика оцінки інвестиційного потенціалу є запорукою 

ефективної реалізації інвестиційної стратегії та діяльності агропромислового 

підприємства в цілому. 

Стратегічне планування інвестиційної діяльності здійснюється для 

всебічного обґрунтування її змісту, чинників, етапів, джерел, напрямів та 

інтенсивності на довготривалий період, попередження та уникнення ризиків і 

викликів. Водночас воно базується на бізнес-плануванні, інвестиційному 

проектуванні та індикативному плануванні. Стратегічне планування 

інвестиційної діяльності здійснюється із врахуванням принципів 

безперервності, гнучкості, альтернативності, інноваційності, виявлення 

інвестиційного і підвищення загального потенціалу агропромислового 

підприємства. Воно спрямоване на покращення інвестиційної привабливості 

об’єкта інвестування, стимулює прийняття управлінських рішень. На базі 

стратегічного планування обґрунтовуємо складові організаційно-економічного 

механізму інвестиційної діяльності. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

БРЕНДИНГ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

В статті досліджено теоретичні засади формування брендингу вищих 

навчальних закладів, зокрема проведено науковий аналіз сутності визначення 

бренду, досліджено відмінності між торговою маркою і брендом. Визначено 

концепцію брендингу вищих навчальних закладів, охарактеризовано основні 

об’єкти брендингу, такі, як товар-освітня послуга, її корпоративні цінності; 

персонал; керівництво; випускники. Також визначено відмінні особливості 

брендингу вищих навчальних закладів. 

Ключові слова: бренд, брендинг, вищий навчальний заклад, освітня послуга, 

конкурентоздатність, корпоративні цінності, освітні інновації. 

Постановка проблеми. Однією з найважливіших характеристик 

функціонування вітчизняного вузу є його здатність адаптуватися до мінливих 

умов зовнішнього середовища. Зарубіжні ж вищі навчальні заклади вже 

успішно використовують концепцію брендингу і створюють конкурентні 

переваги своїх освітніх послуг у свідомості потенційних споживачів. Тому 

розроблення методів застосування брендингу в діяльності вітчизняних ВНЗ 

представляє великий інтерес сьогодення. 

Формулювання цілі статті. Дослідження основ процесу управління 

брендом ВНЗ, його складових елементів та особливостей. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. На сьогодні брендування 

дозволяє створювати довірливі довготермінові відносини з покупцями, і, як 

наслідок, значні конкурентні переваги. Нині не існує єдиної загальноприйнятої 

методики створення довготермінової купівельної переваги певної торгової 

марки. Зазначеній проблематиці все більше уваги приділяють зарубіжні та 

вітчизняні вчені-маркетологи, такі, як [1-13]: Балабанова Л.В., Бенедик Ю.Ю., 

Гардабхадзе І.А., Гаркавенко С.С., Майковська В.І., Матвіїв М.Я.,  

Оболенська Т.Є., Ромат Є.В., Секерин В.Д., Старостіна А.О., Шульгіна М.В., 

Pearman I., Bunzel D.L., Hemsley-Brown J.V., Goonawardana S., Mazzarol T., 

Müller U., Langerта M.F. та ін. Безпосередньо дослідженнями брендингу ВНЗ 

займаються науковці Дагаєва Є., Котлер Ф., Спіріна Н.А., Уіллер А., однак 

потребують більшої уваги питання формування бренду освітнього закладу, що 

й зумовило вибір напряму дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна освітня система працює в умовах 

ринку, дефункціонують ВНЗ різних форм власності, що здійснюють підготовку 

спеціалістів за різними напрямами та спеціальностями, формами й 

технологіями навчання. Навчальні заклади, що реагують на потреби своїх 

споживачів, зможуть створити для них ті цінності, які вони очікують отримати. 

При цьому, в сучасних умовах керівництву ВНЗ необхідно займатися 

просуванням самого освітнього закладу, а не окремих його напрямів і 

спеціальностей. Це дозволить забезпечити безперервний потік споживачів 

освітніх послуг незалежно від змін кон’юнктури ринку чи макроекономічних 

показників.  

Останнім часом, конкуренція на ринку освітніх послуг посилюється, а 

споживачі хочуть отримувати все більші вигоди. Яскрава рекламна кампанія 

меншою мірою приваблює споживачів. Сучасним абітурієнтам необхідна 

впевненість у майбутньому, орієнтація на певний стиль життя і  націленість на 

успіх. Абітурієнти шукають гарантії, а не гучні обіцянки. Таким чином, у сфері 

освіти, як і в комерційних організаціях, недостатньо пропонувати товари чи 
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послуги високої якості [1, с. 11]. Для найбільш повного та ефективного 

досягнення цілей освітнього закладу потрібно створювати й підтримувати його 

бренд (рис.1). 

Відтак, у цьому контексті доцільно провести науковий аналіз сутності 

визначення бренду. Аналіз наукових праць дозволяє зробити висновок, що на 

сьогодні не має єдиного сформованого розуміння термінів «торгова марка» і 

«бренд». Деякі науковці [1-6, 12]. наголошують на тотожності цих понять, 

пояснюючи це відсутністю поняття «бренд» у таких європейських мовах, як 

французькій та італійській. А англійське слово «brand» означає тавро, фабрична 

марка і часто використовується як синонім торгової марки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Сучасні погляди на поняття бренду Вищого навчального закладу 

 

Найбільш поширений підхід до змісту поняття «бренд» дано у визначенні 

Д. Огілві: «Бренд – це невловима сума властивостей продукту: його імені, ціни, 

його історії, репутації та способу рекламування. Бренд також є поєднанням 

враження, яке він справляє на споживачів, і результатом їхнього досвіду у 

використанні бренду» [11]. 

Роль бренду для сучасного ВНЗ надзвичайно актуальна, так як бренд надає 

максимум корисної інформації і гарантує стабільну якість і асортимент освітніх 

ПОНЯТТЯ БРЕНДУ ВНЗ 

- враження споживачів, якими можна управляти, розробляючи правильну 
стратегію формування бренду 

- «міцна» гарантія очікувань споживачів і передбачуваного поводження 
ВНЗ 

- усе, що транслює, говорить і робить ВНЗ 

- сприйняття ВНЗ у цілому: її сервісу, послуг, корпоративної культури 

- найкоштовніший нематеріальний актив ВНЗ: її назва, логотип, символ, 
слоган, мелодія, люди в її рекламі 



67 

послуг; створює стабільні, довгострокові, позитивні відносини зі споживачем 

(лояльність); відображає систему цінностей, традицій, норм вищого 

навчального закладу [3]. Через те, необхідно залучати ефективні маркетингові 

інструменти для функціонування та забезпечення довгострокової лояльності 

цільової аудиторії щодо пропозицій ВНЗ (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Ефективні маркетингові інструменти функціонування та 

забезпечення лояльності цільової аудиторії послуг ВНЗ 

 

Варто відзначити наявність маркетингових інструментів (рис. 2) сприятиме 

зміні поглядів та уявлень споживачів (потенційних вступників) шляхом 

доведення до них відповідної інформації, використання комплексу 

маркетингових комунікацій та ін. 

Сучасним вітчизняним ВНЗ стає все складніше знайти основу для 

створення подібної цінності для споживача освітніх послуг, проте у разі успіху 

керівництво буде мати можливість сформувати довготермінову прив’язаність 

цільової аудиторії до пропозиції освітнього закладу. Завойовані вищим 

навчальним закладом позиції потрібно весь час підтримувати. Для цього 

повинна бути послідовна й виважена політика керівництва ВНЗ, що дозволить 

укріпити позиції на ринку освітніх послуг. Тобто, вибравши стратегічні 

орієнтири розвитку освітнього закладу,менеджмент ВНЗ повинен чітко їх 

дотримуватись.  

Наприклад, позиціонуючи себе як елітний вищий навчальний заклад, 

потрібно чітко сформувати особливий підхід до відбору абітурієнтів, створити 

РЕЗУЛЬТАТИ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ 

впізнаваність 
торгової марки 

посилення партнерських 
відносин з внутрішньою 

аудиторією

розширення 
додаткової освіти 

і курсів

виведення на 
ринок нових 
пропозицій
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особливі умови навчання й виховання студентів і дотримуватись цих орієнтирів 

навіть у кризовий період. В іншому випадку імідж ВНЗ буде втрачений, а його 

відновлення займе багато часу. Це ще раз підтверджує необхідність 

упровадження у вітчизняну систему освіти не тільки інноваційних програм, але 

й маркетингових технологій, у тому числі й технологій побудови бренду [7]. 

З цього випливає, що в сучасних умовах керівництву необхідно  

займатися просуванням бренду самого навчально-освітнього закладу, а не 

окремих його напрямів та програм. Це дозволить забезпечити безперервний 

потік споживачів освітніх послуг, незалежно від змін кон'юнктури ринку або 

макроекономічних показників. При цьому в сфері освіти, як і в комерційних 

структурах, кількість закладів росте, конкуренція посилюється, а споживачі 

стають все більш розбірливими у своїх уподобаннях. Яскрава рекламна 

кампанія і дзвінкі гасла все меншою мірою приваблюють споживачів. 

Сучасним батькам необхідна впевненість у майбутньому дитини, орієнтація на 

якийсь стиль життя і націленість на успіх. Вони шукають гарантії, а не просто 

гучні обіцянки. 

Концепція брендингу передбачає представлення ВНЗ як успішного 

освітнього закладу, що має свою специфіку, високий рейтинг, який визнається 

не тільки в Україні, але й за її межами. Брендинг відкриє нові можливості для 

фінансування, дозволить розвивати співробітництво із зарубіжними ВНЗ, 

полегшить виведення на ринок нових освітніх послуг. 

Проте більшість вітчизняних ВНЗ основним стратегічним напрямом 

діяльності вважають захоплення більшої частки ринку для завоювання міцних 

позицій. Для цього в умовах дефіциту абітурієнтів освітні заклади намагаються 

залучати всіх потенційних споживачів освітніх послуг, які успішно пройшли 

зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень. 

Процес навчання у вищому навчальному закладі сприяє тому, що 

формування професійної ідентичності проходить низку етапів, що 

розвиваються послідовно. Було виділено етапи: «теоретико-емпіричний; 
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теоретико-прикладний; теоретико-творчий» [13]. Спочатку відбувається 

первинне знайомство із обраною спеціальністю. Здобувач вищої освіти формує 

особисте відношення до працівників обраної професійної діяльності. Він 

відзначає їх соціальну роль та своє призначення в суспільстві. Надалі 

відбувається оволодіння та засвоєння знань та умінь, що необхідні для успішної 

реалізації обраної професійної діяльності, оволодіння професійними 

функціями. Поступово відбувається розвиток професійної самосвідомості. 

Активно розвиваються професійні якості, цьому сприяє вивчення загально 

професійних дисциплін. 

Останній етап відзначається тим, що здобувач вищої освіти вдосконалює 

вже наявну особисту базу професійної діяльності. Задля цього він виявляє 

особливості практичної професійної діяльності. 

При реалізації процесу, направленого на збільшення частки ринку освітніх 

послуг, потрібно зважати на такий чинник, як якість освітнього процесу. Якість 

освітніх послуг залежить від професійного рівня викладачів як основного 

джерела надання послуг, а також і від рівня мотивації й розумового розвитку 

суб’єкта-споживача освітньої послуги. Набір майбутніх здобувачів вищої 

освіти із низьким рівнем знань загальної освіти в подальшому призведе до 

зниження рівня освіти випускників, оскільки вони не здатні будуть сприймати 

отриману інформацію, а це в цілому знизить якість освітніх послуг і в 

перспективі негативно вплине на імідж ВНЗ, і що найважливіше – призведе до 

зниження інтересу з боку роботодавців [8]. 

Таким чином, правильне розроблення та застосування концепції брендингу 

– одне із важливих стратегічних завдань для керівників ВНЗ. При цьому будь-

яка діяльність щодо позиціювання ВНЗ у свідомості споживачів повинна 

базуватися на розумінні керівництвом як цілей та завдань, так і на побудові 

процесу формування бренду. Для цього необхідно визначити елементи, з яких 

формується бренд. Як і для комерційних підприємств, так і для ВНЗ основними 

об’єктами брендингу є: товар – освітня послуга, її корпоративні цінності; 

персонал; керівництво; випускники (рис. 3). 
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Рис. 3 Елементи формування бренду Вищого навчального закладу 

 

Формування бренду починається із виробництва якісних освітніх послуг. 

Якщо освітні послуги, які пропонує навчальний заклад, є низької якості, то 

проведена подальша робота з формування бренду не буде мати ніякого 

значення. У сфері вищої освіти поняття «якість освітніх послуг» повинно 

підтверджуватися такими показниками, як висококваліфікований 

професорсько-викладацький склад, використання сучасних освітніх технологій 

навчання, співробітництво із зарубіжними ВНЗ, яке передбачає стажування 

викладачів та проходження практики студентів за кордоном та ін. 

Для того, щоб ВНЗ виступав на ринку освітніх послуг як єдине ціле, 

повинні бути сформовані корпоративні цінності, які базуються на унікальності 

освітніх послуг. Цінності – це принципи, що дозволяють споживачеві довіряти 

бренду. Цінності повинні формувати поведінку керівництва, викладачів, 

студентів, а також впливати на відношення органів влади, бізнес-структур та 

інших навчальних закладів. 

Усі учасники освітнього процесу повинні бути учасниками процесу 

формування бренду, поділяти цінності освітнього закладу. В навчальному 

закладі споживач більшою мірою контактує з персоналом, у першу чергу, з 

викладачами, тому всі вони залучені до процесу створення іміджу ВНЗ. 

Довготерміновий успіх ВНЗ й ефективність процесу побудови бренду залежить 

від того, чи приймає його персонал і студенти корпоративну культуру ВНЗ, 

його цінності, символи, історію та ін. Сприйняття цінностей залежить від їх 

ЕЛЕМЕНТИ БРЕНДУ 4. Випускники 

3. Керівництво 

2. Персонал 

1. Товар – носій 
бренду 
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розуміння, тому потрібно постійно координувати культуру освітнього закладу, 

поведінку персоналу і в цілому діяльність щодо надання освітніх послуг. 

Як стверджує А. Уіллер, зміст бренду і його ідей потрібно весь час 

пояснювати співробітникам. Створення бренду є найбільшою інвестицією, яку 

може зробити організація [13]. 

Основна роль у формуванні політики брендингу ВНЗ належить 

керівництву. Сьогодні часто менеджмент ВНЗ перекладає проведення 

маркетингових заходів, у тому числі й формування політики брендингу на різні 

відділи. Разом з тим, спеціалісти в галузі маркетингу і брендингу стверджують, 

що формуванням бренду будь-якої організації, в першу чергу, повинні 

займатися керівники, створювати й передавати ентузіазм усім співробітникам, а 

також споживачам. 

Для формування довготермінової політики брендингу потрібно створити 

почуття прихильності, тоді незалежно від зовнішніх умов і чинників 

абітурієнти будуть намагатися отримувати освіту саме у цьому ВНЗ, а після 

його закінчення стануть інструментом просування бренду. Наприклад, 

випускники Оксфорда все життя гордяться тим, що отримали освіту в цьому 

університеті. 

Варто зазначити, що почуття прихильності потрібно розглядати у двох 

площинах: прихильність споживачів освітніх послуг та прихильність персоналу 

освітнього закладу. Це пов’язано із прагненням підтримувати імідж ВНЗ, 

розвивати і посилювати бренд. Крім прихильності, у споживачів повинна бути 

сформована довіра до бренду, адже створений бренд потрібно постійно 

підтримувати. Довіра до бренду формується на основі виконання тих обіцянок, 

які освітній заклад давав своїм існуючим і потенційним споживачам. 

Невиконання рекламних заяв може призвести до втрати цільової аудиторії. 

Тому варто пам’ятати, що довіру досить важко завоювати, але дуже легко 

втратити. Як і в бізнесі, так і на ринку освітніх послуг негативні відгуки про 

навчальний заклад розповсюджуються значно швидше, ніж позитивні, а це 

негативно впливає на імідж ВНЗ і в подальшому може призвести до провалу 

бренду. 
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Невідчутність результатів освітньої послуги призводить до того, що 

абітурієнти при виборі навчального закладу опираються виключно на його 

імідж і відомість. Тобто бренд ВНЗ повинен викликати позитивні емоції серед 

власної цільової аудиторії, бути відомим серед студентів інших ВНЗ. Разом з 

тим, навчаючись у такому ВНЗ, студенти повинні відчувати почуття елітарності 

й вибраності, до чого будуть прагнути й майбутні абітурієнти [5]. 

Висновки. Брендування ВНЗ неможливе без наявності кваліфікованих 

кадрів, здатних інноваційно-мислити, готових до впровадження інновацій в усі 

сфери життєдіяльності суспільства. Викладачі-новатори повинні бути здатні 

працювати в умовах конкуренції й розуміти, що тільки високий професіоналізм, 

ініціатива, творчість, інноваційний підхід до освітньої діяльності, здатність 

швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища допоможуть не тільки 

витримати конкуренцію, але й успішно сформувати бренд ВНЗ. Тому для 

успішної освітньої діяльності викладачі ВНЗ повинні впроваджувати 

новаторські ідеї в організацію освітнього процесу, адже інноваційною 

діяльністю може займатися тільки творчий викладач, оскільки інновація – це, 

перш за все, творчість і прогрес. 

На сьогодні брендинг освітнього закладу – це об’єктивна необхідність, 

технології, оволодівши якими ВНЗ зможуть не тільки вижити у сучасних 

складних демографічних і економічних умовах, але й успішно конкурувати на 

ринку освітніх послуг. 
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В статті проаналізовано основні напрями формування ефективних 

електронних маркетингових комунікацій на підприємстві харчової 

промисловості. Запропоновано використовувати адаптовані методики 

магічного квадрату комунікацій та їх експертного оцінювання. Сформовано 

практичні рекомендації щодо покращення маркетингових електронних 

комунікацій підприємства на основі ґрунтовного аналізу та експертного 

опитування.   
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Постановка проблеми та її зв’язки з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Суцільна інформатизація сучасного життя людини 

приводить до кардинальних змін у поведінці споживачів. Ці зміни є настільки 

визначальними, що викликають суттєві трансформації у виробництві та 

реалізації товарів. Споживач сьогодні бажає знати про товар набагато більше, 

ніж раніше, особливо про продукти харчування. Все це приводить до різкого 

зростання транзакційних витрат у сфері реалізації: продати товар стає дорожче, 

ніж виготовити. Актуалізується важливість отримання якісного зворотного 

зв’язку із цільовими споживачами та своєчасного реагування на зміну їх 

попиту. Ці обставини вимагають від підприємств харчової промисловості 

формування маркетингового комунікаційного середовища, адекватного 

сучасному стану ринку. Однак прискорення комунікацій не обов’язково 

приводить до підвищення ефективності діяльності підприємств. Ефект легкості 

отримання інформації може нівелюватися зростанням її обсягів, що актуалізує 

завдання формування ефективних електронних маркетингових комунікацій на 

підприємстві.  

Формулювання цілей статті. Метою дослідження, результати якого 

представлені в статті є формування рекомендацій щодо покращення 

маркетингових електронних комунікацій на основі ґрунтовного аналізу та 

експертного опитування.  

Аналіз сучасних досліджень та публікацій. Дослідження формування 

ефективних маркетингових електронних комунікацій підприємства 

здійснювались науковцями та практиками різних напрямів. Серед  них можна 

виділити роботи П. Ардженті, А. Босака, М. Вайнрайта, У. Вівера, Н. Вінера, 

П. Друкера, Д. Захмана, М. Мескона, О. Сохацької, Н. Тарнавської, 

Л. Федулової, Н. Шпака та інших, що свідчить про необхідність змін в системі 

маркетингових комунікацій підприємства з урахуванням розвитку сучасних 

інформаційних технологій. Результати дослідження внутрішніх комунікацій та 

розвитку партнерських зв’язків, реалізація їх за допомогою веб-технологій  

представлені в авторефераті дисертації [1]. В дослідженнях були використані 

роботи Ф. Котлера [2], як базової концепції менеджменту-маркетингу, 
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аналітичні статті фахівців фірми Gartner [3]  та методика експертного 

оцінювання А.І. Орлова [4]. Але динамічний розвиток інформаційного 

суспільства, електронних маркетингових інструментів обумовлює необхідність 

нових досліджень щодо електронного маркетингового середовища. 

Переплетення внутрішніх та зовнішніх комунікацій передбачає присутність 

маркетингових цільових комунікацій  майже у всіх виробничих та логістичних 

зв’язках підприємства, його споживачів та партнерів. Саме такий підхід 

дозволяє запровадити ефективні електронні комунікації та адаптувати 

вендорський підхід до стратегії і тактики діяльності підприємства [3]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Візуалізацію планування та 

реалізації маркетингових комунікацій було здійснено на прикладі підприємства 

харчової промисловості  концерна «Хлібпром». Спостереження, виконані в ході 

дослідження, показали, що на підприємствах активно впроваджуються 

елементи проектного менеджменту, які дозволяють реалізовувати інноваційні 

технології як на виробництві, так і в управлінських та маркетингових процесах.  

Безпосередній аналіз маркетингових комунікаційних процесів потрібно 

здійснювати на прикладі реалізації повсякденної операційної діяльності, 

пов’язаної з виробничими задачами та проектами, маркетинговими 

комунікаційними цілями тощо, що зможе задіяти всі підрозділи підприємства.  

Програмні технологічні платформи для хлібобулочного та кондитерського 

виробництва дозволяють автоматизувати різні ділянки підприємства: від обліку 

матеріалів до планування та супроводження виробництва до маркетингу 

Обґрунтовано вибрані програмні продукти для формування комунікаційного 

середовища хлібопекарської підгалузі харчової промисловості, які  дозволять 

істотно підвищити ефективність управління підприємством і надати нові 

можливості у веденні бізнесу: покращити оперативну роботу із 

замовниками; запровадити ведення автоматизованого розрахунку калькуляцій 

на продукцію; планування запасів матеріалів на підприємстві; управління 

виробництвом і його завантаженням; управління замовленнями, продажами і 

запасами готової продукції; підвищення ефективності роботи менеджерів і 

персоналу за рахунок інтеграції з модулями мобільних комунікацій 
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електронних нарад, супроводження проектів, соціальних сервісів, створення 

професійного консультативного середовища фахівців різних сфер та 

маркетингу в тому числі. Аналіз відомих технологічних платформ для 

формування комунікаційного середовища показав, що найбільш доцільним є 

використання  інформаційних систем вітчизняних виробників, що реалізують 

технологічні рішення на основі сучасних концепцій менеджменту та 

дозволяють сформувати корпоративні портали [3; с. 5].  

Ефективність маркетингової системи комунікацій підприємств 

хлібопекарської підгалузі визначається  в першу чергу, відповідністю системи 

комунікацій цілям розвитку суб’єкта господарювання, а це, в свою чергу, 

вимірюється вибраною системою показників. Система менеджменту-

маркетингу повинна бути нероздільною та відображатись в інформаційному 

просторі комунікацій. Відповідність цілям може бути  оцінена тільки за 

допомогою методу експертних оцінок. Для цього повинні бути вибрані 

експерти, які будуть здійснювати експертне оцінювання комунікацій за 

вибраними критеріями.  

Було проведено анкетування провідних менеджерів та фахівців щодо 

розвитку маркетингового комунікаційного середовища. Для цього було 

проаналізовано потреби в маркетингових комунікаціях та сучасні тенденції 

розвитку технічного та інформаційного забезпечення підприємств України для 

функціонування системи маркетингових комунікацій на підприємстві.  

В основі моделі оцінки маркетингового комунікаційного середовища були 

прийняті управлінські, виробничі та зовнішні клієнтоорієнтовані функції 

підприємства. Серед них головні функції маркетинг-менеджменту – 

планування, організація, контроль, мотивація, координація та функції 

маркетингових управлінських процесів – аналіз інформації, управлінський 

облік, комунікації системи якості (комунікації бізнес-процесів); комунікації 

проектів. На основі вибраних функцій були визначені критерії оцінки 

комунікацій та встановлені їх вагові коефіцієнти. Відповідно критеріям 

комунікаційного середовища, для анкетування були сформовані три основні 

групи. Такі групи дозволять сформувати нормовані критерії та визначити 
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дійсний стан маркетингових комунікацій як за якісними, так і за кількісними 

критеріями.  Перший блок питань відноситься до забезпечення якості 

продукції, що є запорукою подальших ефективних маркетингових комунікацій.  

Щодо зовнішнього маркетингового комунікаційного середовища, то для 

оцінки параметрів, які впливають на його ефективність було обрано наступні 

(другий блок запитань): 

-сукупність маркетингових факторів впливу на підприємство (конкуренти, 

постачальники, споживачі у розрізі їх незадоволених потреб); 

- наявність маркетингових служб на підприємстві або аутсорсинг; 

- психографічні та демографічні особливості цільового сегменту споживачів. 

Третій блок запитань стосується поточного стану системи забезпечення 

комунікацій, містить питання оцінки рівня існуючої інформаційної системи як 

основи комунікаційного середовища підприємства, її зв’язків з логістичною 

службою.   

Шкала оцінки комунікацій представлена в таблиці 1. Вона дає можливість 

перетворити кількісні оцінки в якісний опис стану комунікацій для визначення 

рекомендацій щодо подальшого їх розвитку. Вагові оцінки критеріїв 

сформовані як середні оцінки кожного критерію експертами. Крім вибраних 

експертів, для визначення вагових коефіцієнтів були задіяні дані опитування 

(перший блок) ІТ-директорів України.   

Формування еталонних значень за допомогою фахівців вищого рівня, які 

підтримують світові тенденції розвитку сучасних комунікацій за допомогою 

управлінських та інформаційних технологій здійснювалось аналогічно відомим 

методикам фірм Microsoft та Gartner. Так, наприклад, за даними фірми Gartner 

активним буде розвиток комунікацій на основі конвергентного рішення, що 

поєднуватиме функції пошти, служби миттєвих повідомлень і сервісів 

присутності [3]. Проте, повний перехід на соціальні засоби взаємодії 

відбудеться тільки тоді, коли вони будуть широко поширені й створиться 

культура їхнього використання. Так, нові молоді співробітники приносять у 

бізнес-середовище принципи спілкування через мікроблоги і соцмережі, однак 

поки що їм доводиться паралельно спілкуватися за допомогою електронної 
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пошти та традиційних інструментів (нарад, документів, передачі усних 

повідомлень тощо).  

Gartner стверджує, що стараннями таких вендорів, як Microsoft і IBM всі 

програми, що стосуються комунікацій (клієнти повідомлень, календарі, записні 

книжки) будуть соціально-орієнтованими (у їхніх мобільних версіях), кількість 

користувачів «хмарної» веб-пошти буде дорівнювати понад 10%, а два 

головних гравці ринку – Microsoft і IBM – займуть частку – 80%. [2]. 

Комунікація, маркетингові комунікації й колективна робота надзвичайно 

важливі для успіху бізнесу, і організаціям варто інвестувати в ці області, щоб 

просувати новаторський стиль роботи. Навіть в умовах економічного спаду 

інновація є обов'язковою для будь-якої організації, щоб підготуватися до 

відновлення й подальших змін. Провідні організації не побояться досліджувати 

новаторські моделі маркетингових інтегрованих комунікації й колективної 

роботи, що відкриваються новими пристроями, і «соціальні сервіси» та веб-

технології дозволять їхнім співробітникам генерувати новаторські ідеї, 

експериментуючи з ними, формувати єдине комунікаційне та маркетингове 

середовище з постачальниками та споживачами та використовувати 

інструменти візуалізації для інформування, навчання та моніторингу стану 

маркетингових комунікацій. 

Таблиця 1 

Шкала оцінки комунікацій для підприємств  харчової промисловості 
Рівень Оцінка Стан комунікацій
1 0~20 Комунікації сформовані стихійно, системне управління ними не 

проводиться 
2 21~40  Система комунікацій має потенціал для розвитку, але її можливості 

реалізуються слабо. Керівництву потрібно визначити цілі і розробити 
стратегію розвитку системи комунікацій на основі стратегії розвитку 
підприємства.   

3 41~60   Система комунікацій на підприємстві сформована. Потрібно акцентувати 
увагу на оптимізації бізнес-процесів та покращенні якості на кожному 
етапі. Покращити організацію навчання персоналу.

4 61~80  Постійне удосконалення якості комунікацій проводиться майже за всіма 
напрямами. Необхідно підтримувати динаміку удосконалення та 
розпочати вирішення питань в проблемних областях, використовуючи 
бенчмаркінг та інші стратегії удосконалення. 

5 (81~100) 
  

Досягнуті максимальні результати за всіма напрямами управлінської 
діяльності, Система комунікацій є еталонною. 

Джерело: складено автором 



79 

За результатами оцінки комунікацій може бути сформованими профіль 

комунікацій. Так, наприклад, на рис. 1. представлено внутрішній профіль 

комунікацій підприємства, який дозволяє сформувати візуальне представлення 

стану комунікацій та порівняння його з еталоном. Він свідчить про те, що 

найбільше проблем в комунікаціях в двох напрямах діяльності підприємства – 

відповідності маркетинговим стратегічним цілям та  охопленню всіх бізнес-

процесів. Ці напрями потребують детального дослідження та удосконалення 

комунікаційного середовища. Результати досліджень на підприємствах ПАТ 

«Концерн Хлібпром» показали, що понад 80 відсотків керівників (82 %) не 

бачать безпосереднього впливу сучасних комунікацій на зростання 

ефективності своєї діяльності. Керівники розуміють, що технічне та 

інформаційне забезпечення потребує удосконалення, але не пов’язують це з 

удосконаленням системи управління та активним запровадженням 

маркетингових інструментів. 

 

 
Рис. 1 Профіль комунікаційного середовища ВП «Вінницяхліб» 

Джерело: складено автором на основі експертних оцінок  

 

Для оцінки відповідності розвитку системи комунікацій  кращим 

практикам розвитку комунікаційного середовища оцінка керівництва по кожній 

категорії порівнюється з відповідною оцінкою розвитку комунікацій в Україні 
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ІТ-директорами (адаптовано за методикою А.І. Орлова [4]). Коефіцієнт 

адекватності розраховується за формулою: 

 

  – коефіцієнт адекватності розвитку комунікацій сучасним 

тенденціям; 

   –  середня оцінка керівництва; 

   –  середня оцінка ІТ-директорів; 

l – максимальний бал. 

Важливим елементом оцінки комунікацій є визначення коефіцієнту 

узгодженості комунікативної політики в колективі . Він відображає 

полярність відповідей опитуваних. За кожним питанням та категорією критеріїв 

розраховується дисперсія оцінок опитуваних за такою формулою.  

 

 

 

 – коефіцієнт узгодженості комунікативної політики в колективі; 

–  число опитуваних працівників; 

n   –  номер питання (категорії); 

 –  оцінка опитуваного. 

Крім аналізу комунікацій за допомогою експертних оцінок, було здійснено 

аналіз сайтів досліджуваних підприємств – Вінницький хлібозавод ПАТ 

«Концерн Хлібпром» ВП «Вінницяхліб»; ВП «Гайсинхліб»; СП «Хлібзавод» 

ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» [7]. Підприємства Вінниці та 

Гайсина входять в «Концерн Хлібпром» і мають окремі сторінки на загальному 

сайті концерну. Підприємство Могилів-Подільский консервний завод має сайт 

візитівку торгової марки «Дари ланів». Візуальні зображення головних сторінок 

та узагальнена таблиця порівняльного аналізу сайтів досліджуваних 

підприємств та російського сайту «Хлєбпром» є реальними картами 
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комунікацій. Аналіз сайтів свідчить про те, що вони потребують 

удосконалення. Основою комунікацій на базі веб-технологій є сайт 

підприємства, а також корпоративні та соціальні сервіси. Аудиторія 

корпоративного сайту – це і є база актуальних і потенційних клієнтів, а сам сайт 

– інструмент, який в напівавтоматичному режимі створює і постійно оновлює 

цю базу.  

Так, для сайту «Концерн Хлібпром» можна виділити такі цілі роботи сайту 

[5, с.7]: 

1. Сайт – візитка підприємства. 

2. Реклама продуктів підприємства як один із найвпливовіших елементів 

системи маркетингових комунікацій. 

3. Розмежування пересічних споживачів і споживачів партнерів є 

важливим аспектом для підприємств харчової промисловості. 

4. Позитивний імідж підприємства через інформацію на сайті.  

5. Прозорість діяльності для акціонерів, клієнтів, партнерів, споживачів. 

6. Комунікації для здійснення електронної торгівлі B2B. 

Аналіз зовнішнього сайту ВП «Вінницяхліб», ПАТ «Концерн Хлібпром»  

показав, що підприємство має сучасний сайт, інтерфейс якого містить 

контактну інформацію про підприємство, реквізити юридичної особи, 

асортимент продукції, рекламну інформацію, інформацію про наявну 

автоматизацію виробничого процесу тощо [7]. Але для прозорості 

технологічних процесів для споживачів та партнерів підприємства доцільно 

доповнити сайт підкастами з відео технологічних процесів, а також 

запровадити портал В2В торгівлі. Такий портал буде використовуватись 

партнерами підприємства щодо закупівель хлібопекарського обладнання та 

напівфабрикатів. Також доцільно доповнити сайт корпорації соціальними 

сервісами та можливістю розсилання як для партнерів - підприємств, так і для 

масового споживача. Такі доповнення разом з пошуковою та аналітичною 

системою щодо ефективності сайту дозволять збільшити кількість  відвідувачів 

сайту та клієнтів підприємства.  
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Комунікації на основі веб-технологій повинні бути підпорядковані цілям 

функціонування сайту, діяльності підприємства, найбільш ефективного 

використання сучасних управлінських технологій з подальшим аналізом та 

корегуванням каналів комунікацій [6].  

Статистика відвідувачів повинна бути сформована у відповідності до цілей 

сайту. Якщо, одною з цілей сайту є збільшення кількості клієнтів для 

закупівель напівфабрикатів та розвиток сегменту В2В, то веб-аналітика 

повинна формувати відповіді на запитання щодо лояльності відвідувачів-

партнерів по закупівлі напівфабрикатів. Одним з напрямів активізації сайту є 

впровадження відеопідкастів. Для підприємств харчової промисловості – це, в 

першу чергу, підвищення довіри споживачів до якості продукції. В ідеальному 

випадку необхідно використовувати спеціальні інструменти, які вимірюють 

активність відвідувачів сайту, які використовували відеоматеріали. Взагалі, для 

оцінки комунікацій за допомогою сайту доцільно використовувати такі види 

аналізу – аналіз відвідування, аналіз реакції підприємства – розсилання, 

кількість листів, кількість замовлень; середній прибуток на одне замовлення 

через сайт.  

Висновки. Проведена діагностика складу і кількості органів управління 

підприємств хлібопекарської підгалузі та системи маркетингових комунікацій 

Вінниччини показала, що основними недоліками їх управлінської діяльності є: 

невідповідність підрозділів масштабу діяльності, що позначається на 

результатах їх діяльності; велика кількість підрозділів, підпорядкованих 

безпосередньо головному технологу; розвиток, в основному, технічних служб і 

недостатній розвиток економічних та маркетингових; слабке використання 

нововведених органів управління (управління, ревізійна комісія); високий 

ступінь централізації, який не сприяє творчій активності працівників. 
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ДИНАМИКА ВЗРЫВНОГО КИПЕНИЯ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА В УСЛОВИЯХ НАСЫЩЕНИЯ И 

НЕДОГРЕВА ЖИДКОСТИ 

Экспериментально исследован процесс взрывного кипения ацетона при высоких 

уровнях метастабильности жидкости на вертикальной поверхности нагрева в 

условиях недогрева жидкости. Получены данные по скорости распространения 

фронта испарения при недогревах жидкости в рабочем объеме относительно 

температуры насыщения от 0 К до 20 К. Приведено сопоставление данных с 

результатами расчетов по моделям для фронта испарения. 

Ключевые слова: взрывное кипение, фронт испарения, недогрев жидкости, 

метастабильность. 

Кипение жидкостей обеспечивает высокую интенсивность процессов 

тепло- и массопереноса в современных энергонапряженных технологиях: 

энергетика, ракетная и лазерная техника, химическая и холодильная 

промышленность, криогенная техника, микроэлектроника, металлургия и 

другие. Кипение - существенно неравновесный процесс, обусловленный 

возникновением метастабильных состояний жидкой фазы. Высокие уровни 

перегревов жидкости реализуются при процессах, происходящих при паровых 

взрывах, захолаживании топливной сборки реакторов, закалке изделий, 

аварийной разгерметизации контуров высокого давления с жидкостным 
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теплоносителем, кризисах теплообмена, переходном режиме кипения. 

Несмотря на интенсивные исследования, не поняты все физические аспекты, 

обуславливающие эти переходные процессы. Понимание их в значительной 

степени затруднено из-за отсутствия экспериментальных данных, имеющих 

фундаментальный характер, которые бы явились основой для создания 

адекватных теоретических моделей. 

Гомогенная теория кипения [1, 2] определяет верхнюю границу для 

перегревов жидкости перед вскипанием. Эта теория рассматривает лишь 

стадию возникновения паровых пузырьков. В реальных условиях имеет место, 

как правило, гетерогенное зародышеобразование. Даже когда наблюдается 

согласие опытных значений перегревов перед вскипанием с расчетами по 

гомогенной теории кипения, фотографии процесса вскипания свидетельствуют 

о гетерогенной природе зародышеобразования [3]. 

При гетерогенном кипении паровые пузыри образуются на готовых 

центрах парообразования – углублениях на теплоотдающей поверхности, 

заполненных газом. Наличие готовых центров парообразования обуславливает 

существенное снижение значений перегревов жидкости при гетерогенном 

вскипании в сравнении с предельными перегревами. Парообразование на 

готовых центрах происходит в виде паровых пузырей – на теплоотдающей 

поверхности реализуется пузырьковый режим кипения. Однако высокая 

интенсивность теплосъема при пузырьковом кипении сохраняется лишь до 

определенных значений плотностей теплового потока (критических), при 

которых на теплонапряженной поверхности образуется паровая пленка. 

Нарушение контакта жидкости с поверхностью нагрева ведет к резкому 

ухудшению теплоотдачи с последующим разрушением теплоотдающей 

поверхности. Для безаварийной работы устройств с жидкостным 

теплоносителем необходимо обеспечивать диапазон режимных параметров, 

исключающий возможность возникновения кризиса теплоотдачи. 

Кризис теплоотдачи, возникающий после режима пузырькового кипения, 

получил название первый кризис теплоотдачи. Плотность теплового потока, 
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при которой он возникает, называется первой критической плотностью 

теплового потока. Этой разновидности кризиса теплоотдачи посвящено 

большое количество экспериментальных и теоретических исследований. 

В работах [4, 5], впервые показано, что в области высоких уровней 

метастабильности жидкости парообразование происходит в виде бегущих вдоль 

теплоотдающей поверхности с постоянной скоростью фронтов испарения 

(взрывное кипение). При перегревах жидкости относительно температуры 

насыщения перед вскипанием, превышающих пороговые значения, у основания 

парового пузыря на его поверхности из-за развития неустойчивости возникают 

возмущения, растущие в метастабильной пристенной жидкости с постоянной 

скоростью, на порядки превышающую скорость распространения тепла в 

рабочем участке и скорость испарения жидкости. Термин «фронт испарения» 

означает лобовую часть поверхности парового образования, растущего вдоль 

теплоотдающей поверхности. Паровая каверна, образовавшаяся в результате 

распространения фронтов испарения, изолирует теплоотдающую поверхность 

от жидкости – возникает кризис теплоотдачи. Для этой разновидности кризиса 

был введен термин «третий кризис теплоотдачи» [6]. Плотности теплового 

потока, при которых возможно возникновение этого кризиса теплоотдачи, 

могут быть существенно ниже критических плотностей тепловых потоков при 

пузырьковом кипении. Это обуславливает практическую значимость 

исследований динамики взрывного кипения. 

Исследовано влияние режимных параметров на скорость распространения 

фронта испарения [7–9]. В этих работах опыты проводились в основном при 

горизонтальном расположении поверхности нагрева. Лишь в работах [10, 11] 

проведены исследования динамики взрывного кипения и третьего кризиса 

теплоотдачи в условиях насыщения на вертикальной поверхности нагрева. 

Ниже излагаются результаты экспериментальных исследований влияния 

недогрева на процесс взрывного кипения при вертикальном расположении 

поверхности нагрева. Такие исследования ранее не проводились. 

1. Методика измерений. Рабочим участком служила трубка из 

нержавеющей стали наружным диаметром 2,5 мм, толщиной стенки 0,5 мм, 
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длиной 80,5 мм. Чистота теплоотдающей поверхности соответствовала 9 – 10 

классу. Внутри трубки размещалась термопара, «горячий» спай которой 

находился в центральной части рабочего участка. По показаниям этой 

термопары определялась температура теплоотдающей поверхности с учетом 

поправок на перепад температуры в стенке нагревателя. Для получения данных 

по изменению средней по объему трубки температуры рабочего участка во 

времени, рабочий участок использовался в качестве термометра сопротивления. 

Зависимость электрического сопротивления рабочего участка от температуры 

предварительно определялась в стационарных условиях. По изменению 

средней по объему трубки температуры рабочего участка определялись 

характерные времена развития третьего кризиса теплоотдачи и фиксировалось 

его возникновение. Квазистационарное тепловыделение на рабочем участке 

осуществлялось пропусканием постоянного тока непосредственно через 

рабочий участок. В жидкости и в паровой области располагались термопары 

для измерения температур пара и жидкости в рабочем объеме.  

Опыты проводились c ацетоном марки «ХЧ» в условиях естественной 

конвекции при вертикальном расположении рабочего участка. Для обеспечения 

задаваемых уровней метастабильности жидкости перед вскипанием 

использовался инициатор парообразования. Инициатор парообразования 

представлял собою платиновую проволочку диаметром 100 мкм и длиной 6 мм, 

расположенную в непосредственной близости от теплоотдающей поверхности 

на расстоянии 10 мм от нижнего края рабочего участка. Перед запуском 

процесса парообразования на рабочем участке устанавливался стационарный 

режим однофазной естественной конвекции при заданном значении плотности 

теплового потока. Затем проводились измерения значений плотности теплового 

потока, температуры поверхности рабочего участка, температуры пара и 

жидкости, давления в рабочем объеме. 

Подача электрического импульса на инициатор парообразования 

производилась автоматически, когда температура теплоотдающей поверхности 

рабочего участка достигала программно установленного уровня. Эта 
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температура определялась по показаниям термопары, расположенной в центре 

рабочего участка. Акустический датчик давления, расположенный в рабочем 

объеме, регистрировал начало парообразования после подачи напряжения на 

инициатор. Время задержки парообразования на инициаторе составляло 

порядка миллисекунды. Измерения после вскипания проводились с помощью 

14-разрядного АЦП с временным разрешением от 5 мкс на канал. 

Проводились видеосъемка и фотографирование процесса кипения. Сигнал, 

возникающий в акустическом датчике при вскипании, использовался для 

включения импульсной лампы. Вблизи этой лампы располагался фотодатчик. 

Сигналы от фотодатчика и датчика давления использовался при определении 

времени задержки съемок по отношению к началу парообразования. 

Опыты проводились при давлении в рабочем объеме от 20 до 46 кПа и 

недогревах жидкости до температуры насыщения от 0 до 20 К. Недогрев 

жидкости создавался добавлением в паровую область рабочего объема воздуха. 

Для обеспечения требуемых для исследований уровней метастабильности 

жидкости исследования процессов парообразования проводились  

на теплоотдающей поверхности, обедненной готовыми центрами 

парообразования. Методика получения таких поверхностей приведена  

в работе [11]. 

2. Результаты экспериментов и их обсуждение. Скоростные видеосъемки 

позволили проследить динамику взрывного кипения при недогреве жидкости в 

рабочем объеме до температуры насыщения. Например, при недогреве 

жидкости 9,6 K и при перегреве теплоотдающей поверхности перед вскипанием 

115 K процесс взрывного кипения ацетона происходил следующим образом. 

Акустический датчик зафиксировал вскипание через 5,1 мс после включения 

инициатора. Фронт испарения распространялся в метастабильной пристенной 

жидкости с постоянной во времени скоростью. Ее значение в этом опыте 

составило 15,6 м/с. Распространение фронта испарения сопровождалось 

излучением в жидкость импульса давления. Столь высокие скорости роста 

паровых образований обуславливали взрывообразный характер кипения. 
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Паровые образования, возникающие при взрывном кипении, состоят как бы из 

двух частей: одна часть образована в результате роста начального пузыря, а 

другая – в результате распространения фронта испарения. Такие паровые 

образования изолируют теплоотдающую поверхность от жидкости, в 

результате чего возникает кризис теплоотдачи. 

На рис. 1 приведены данные по скорости распространения фронта 

испарения, полученные при давлениях в рабочем объеме от 28 до 46 кПа в 

условиях насыщения и недогрева при вертикальном расположении 

теплоотдающей поверхности. Здесь же для сравнения приведены данные 

работы [12], полученные при горизонтальном расположении теплоотдающей 

поверхности. Разброс данных обусловлен влиянием давления на скорость 

фронта испарения и погрешностью измерений. Изменение ориентации 

теплоотдающей поверхности относительно гравитационных сил и изменение 

недогрева жидкости в рабочем объеме до температуры насыщения не 

оказывало существенного влияния на динамику фронта испарения. 

 
Рис. 1 Зависимость скорости фронта испарения от перегрева перед 

вскипанием 
Ацетон. Давление 28 ÷ 46 кПа. Вертикальный рабочий участок: 1 - при насыщении; 

2 - недогрев 4 K; 3 - недогрев 8 K; 4 - недогрев 10 K. Горизонтальный рабочий участок [12]: 

5 - при насыщении; 6 - недогрев 18 K. Расчеты по моделям: 7 – [14]; 8 – [15]; 9 – [13]. 
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На рис. 1 приведены также результаты расчетов по моделям для фронта 

испарения, предложенных в работах [12–14]. Расчеты по каждой модели 

проведены для давлений 28 и 46 кПа. 

Заключение. Исследования динамики взрывного кипения на вертикальной 

поверхности показали, что изменение ориентации теплоотдающей поверхности 

относительно сил гравитации и изменение недогрева жидкости в рабочем 

объеме до температуры насыщения в исследованном диапазоне режимных 

параметров не оказывают существенного влияния на динамику фронта 

испарения. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

В статті обґрунтовано необхідність і основні завдання державного 

регулювання розвитку ринку органічної продукції в Україні. Визначено 

пріоритети, цілі і методи державного регулювання формування і розвитку 

органічного виробництва. Зроблено висновок про необхідність створення 

передумов для формування механізмів взаємодії держави та бізнесу, розвитку 

системи сільськогосподарського дорадництва, інформаційної та 

консультаційної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам. 

Ключові слова: органічне землеробство, державне регулювання, органічне 

виробництво, органічна продукція, ринок органічної продукції, попит, 

пропозиція. 

З кінця 70-х років минулого століття в усьому світі набуває  поширення 

перехід до органічного землеробства, що допомагає забезпечити населення 

переважно розвинутих країн якісними безпечними продуктами харчування та 

вирішити окремі аспекти глобальних екологічних проблем. 

Виробництво екологічно чистої органічної продукції – є практичною 

реалізацією концепції сталого розвитку аграрного виробництва, що передбачає 

поєднання економічного зростання, соціального розвитку і захисту  

навколишнього середовища як взаємодоповнювальних та взаємозалежних 

елементів стратегічного розвитку держави, що в свою чергу гарантуватиме 

населенню високу якість продукції як важливої складової продовольчої 

безпеки. 

В Україні поступовий розвиток органічного виробництва триває вже друге 

десятиліття. Маючи значний потенціал для виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції, її експорту, споживання на внутрішньому 

ринку, Україна досягла певних результатів щодо розвитку власного органічного 
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виробництва. За даними Федерації органічного руху України, площа 

сертифікованих сільськогосподарських угідь, задіяних під вирощування 

різноманітної органічної продукції, складає вже понад чотириста тисяч 

гектарів, наша держава займає двадцяте місце світових країн-лідерів 

органічного руху. Частка сертифікованих органічних площ серед загального 

об’єму сільськогосподарських угідь України складає близько 1%. При цьому 

Україна займає перше місце в східноєвропейському регіоні щодо 

сертифікованої площі органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на 

виробництві зернових, зернобобових та олійних культур. Крім того, в нашій 

державі сертифіковано 530 тис.га дикоросів (станом на 31.12.2014 р.). 

Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що сучасний 

внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні почав 

розвиватись з початку 2000-х років, склавши: у 2007 році -  500 тис. євро, в 

2008 році - 600 тис. євро, у 2009 — 1,2 млн. євро, у 2010 - 2,4 млн. євро, у 2011 

р. цей показник зріс до 5,1 млн. євро, у 2012 році – до 7,9 млн. євро, у 2013 р. - 

до 12,2 млн. євро, а у 2014 р. - до 14,5 млн. євро. [1].  Нині в Україні органічне 

виробництво становить 1% від загального обсягу виробництва продовольства, 

що значно відстає від його потенційного обсягу. За розрахунками Ю. 

Воскобійника і Є. Гавази, потенційна ємність ринку органічної продукції в 

Україні на період до 2020 р. становить 39,8 млрд. грн.. (3,59 млрд. євро) [2, c.8].  

Питаннями розвитку органічного виробництва та формування ринку 

органічної продукції в Україні займаються такі науковці як В.Артиш, С. А 

Є.Бойко, Г.Гуменюк, Л.Кілчер,  А.Мазурова, Є.Милованова та інших. Проте 

проблеми державного регулювання забезпечення формування й розвитку ринку 

органічної продукції поки що не знайшли достатнього висвітлення в працях 

українських економістів.  

Мета статті полягає у визначенні пріоритетів, цілей і методів державного 

регулювання розвитку в нашій країні ринку органічної продукції. Нормативно-

правове забезпечення виробництва органічної продукції перебуває на стадії 

формування. Починаючи з січня 2014 р. в Україні вступив у дію Закон України 
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№ 425-VII “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини”.  Ще одним документом, що акцентує увагу на 

органічному секторі, є Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на 

період до 2020 р., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України за 

№806-р. Вказані документи закладають правову основу для повноцінного, 

ефективного розвитку органічного агровиробництва. 

Закон України № 425-VII містить, зокрема, положення щодо 

впровадження: 

- системи контролю на всіх етапах виробництва органічної продукції з 

метою гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, 

маркованих як органічні;  

- процедури інспектування та сертифікації виробництва, переробки 

органічної продукції, реєстрації суб’єктів виробництва. При цьому сертифікація 

полягає в здійсненні перевірки на відповідність вимог закону як самого процесу 

виробництва, так і кінцевого продукту. За допомогою інспектування 

здійснюється спостереження за всіма етапами виробництва, за наслідками якого 

складається висновок, на основі якого сертифікаційною комісією 

оцінюватиметься відповідність процесу виробництва вимогам закону при 

видачі сертифікатів.  

Законом, також визначаються: 

- вимоги до інспекторів, які здійснюватимуть інспектування, задля 

забезпечення належного, повного та об’єктивного виконання ними своїх 

обов’язків; 

- вимоги до уповноважених органів сертифікації (повинні бути 

акредитованими та отримати дозвіл на здійснення інспектування та 

сертифікації саме органічної продукції); 

- механізми державної підтримки виробництва органічної продукції [4]. 

Втім цього недостатньо. Тому особливої актуальності набувають 

теоретичні розробки й практичні рекомендації щодо змісту, етапів, 
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послідовності та інструментів державного регулювання розвитку ринку 

органічної продукції, його інституційного забезпечення. 

З теоретичної точки зору державне регулювання розвитку ринку 

органічної продукції являє собою сукупність заходів щодо формування 

відповідної системи формальних і неформальних інститутів, а також механізмів 

їхньої імплементації, які створять умови як для розвитку пропозиції на ринку 

органічної продукції, так і забезпечать формування платоспроможного попиту 

на неї. Будь-які перетворення повинні відбуватися у відповідності до 

визначеної мети, з якої випливають завдання, принципи, умови  досягнення 

означених цілей. 

Особлива увага повинна бути приділена створенню передумов для 

формування механізмів взаємодії держави та бізнесу, розвитку системи 

сільськогосподарського дорадництва, наданню інформаційної та 

консультаційної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам і 

сільському населенню. Необхідно забезпечити умови для розвитку 

дрібнотоварного сільгоспвиробництва з подальшою інтеграцією особистих 

господарств населення у ринкові механізми функціонування аграрного сектору. 

Важливе значення має підвищення ефективності функціонування  організацій, 

що саморегулюються, в агропродовольчій сфері з метою усунення надмірної 

регламентованості, децентралізації процесу прийняття управлінських рішень. 

Пріоритети державного регулювання розвитку ринку органічної продукції 

представлені в табл.1 

Розробка заходів, орієнтованих на досягнення означених завдань, повинна 

будуватись на певних принципах з дотриманням однозначних засад розвитку 

бізнес-середовища. Головними принципами повинні бути прозорість і 

відкритість процедур, відмова від підтримки діяльності конкретних 

підприємств чи груп підприємств, усунення будь-якої суб’єктивності щодо 

реагування влади на діяльність окремого суб’єкта підприємницької діяльності, 

підтримка саморегульованості і конкурентності у ринковому середовищі.  
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Таблиця 1 

Пріоритети державного регулювання розвитку ринку органічної продукції 
Інституційне забезпечення виробництва 

органічної продукції 
Інституційне забезпечення 

зростання попиту на органічну 
продукцію 

Розробка національних правил органічного 
виробництва на основі міжнародних вимог 
та стандартів 

Законодавче закріплення стандартів 
здорового харчування 

Врегулювання питання акредитації 
уповноважених органів сертифікації 
органічного виробництва 

Розвиток системи інформування про 
переваги та пропагування здорового 
харчування на основі органічної 
продукції 

Створення реєстру виробників органічної 
продукції, доповнення державної 
статистичної звітності спеціальними 
формами для відображення позицій з 
виробництва та обігу 
сільськогосподарської органічної продукції 

Запровадження системи державного 
замовлення на органічну продукцію для 
дошкільних закладів та закладів 
початкової школи 

Покращення ресурсного та матеріально-
технічного забезпечення суб’єктів 
підприємництва, орієнтованих на 
виробництво органічної продукції на основі 
реалізації програм державної підтримки 

Забезпечення високих стандартів життя 
на основі зростання економіки і доходів 
населення 

Активізація інтеграційних та 
кооперативних процесів між суб’єктами 
малого підприємництва аграрної сфери та 
іншими секторами економіки 

Запровадження державного 
стимулювання виробництва харчових 
продуктів з органічної сировини 

Розвиток центрів дорадництва, розбудова 
інформаційно-консультативної 
інфраструктури органічного виробництва; 

Розробка комплексної програми 
стимулювання експорту харчової 
продукції, виробленої із органічної 
сировини 

Створення та підвищення значення і ролі 
саморегулівних організацій виробників 
органічної сільськогосподарської продукції 
та продовольства 

Створення та забезпечення 
функціонування інформаційних систем, 
інформаційно-телекомунікаційних мереж, 
використання мережі Інтернет для 
популяризації органічної продукції 

Запровадження спеціальних програм та 
курсів з підготовки спеціалістів та 
менеджерів органічного сільського 
господарства у профільних ВНЗ України 

Проведення щорічних конкурсів на 
визначення найпопулярніших торгових 
марок органічної продукції 

*Укладено автором на основі опрацювання літературних джерел 

 

Створення сприятливих умов для розвитку органічного виробництва не 

можливе без розбудови інститутів державної підтримки, яка може 

реалізуватися в найрізноманітніших формах (табл.2). 
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Таблиця 2 

Форми та шляхи державної підтримки суб’єктів підприємництва - 

виробників органічної продукції* 
Види 

підтримки 
Форми та інструменти державної підтримки 

Фінансова Часткова компенсація витрат з сертифікації органічної продукції; 
Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, лізингових,  
факторингових платежів; 
Надання гарантії та поруки за кредитами; 
Фінансова підтримка впровадження енергозберігаючих та екологічно 
чистих технологій 

Підтримка у 
сфері інновацій 

Передача наукової продукції, створеної за рахунок бюджетних коштів, 
для її впровадження у виробництво; 

Інформаційно-
консультаційна 

Створення та забезпечення функціонування інформаційних систем, 
інформаційно-телекомунікаційних мереж, використання мережі 
Інтернет; 
Надання різноманітної економічної, правової, статистичної інформації 

Підтримка 
експортної 
діяльності 

Сприяння участі у виставково-ярмарковій діяльності; 
Співпраця з міжнародними організаціями; 
Утворення об’єктів інфраструктури підтримки, що сприяють експортній 
діяльності 

Підтримка у 
сфері кадрового 
забезпечення 

Розроблення та виконання освітніх програм, спрямованих на 
підготовку, перепідготовку та підвищення рівня кваліфікації кадрів для 
виробників органічної продукції; 

 

Очікуваним результатом від запровадження запропонованих заходів з 

інституційного забезпечення розвитку ринку органічної продукції стане 

формування сприятливих умов для виробників і споживачів органічної 

продукції. 

Розвиток органічного виробництва за умови державної підтримки здатний 

забезпечити виробництво достатньої кількості органічної продукції, що буде 

сприяти зросту вітчизняного сільського господарства, та стане досить 

значущою складовою підвищення рівня здоров’я нації. 

Список використаних джерел: 

1. Федерація органічного руху України. - [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http: www. Organic.com.ua 

2. Воскобійник Ю.П. Ємність ринку органічної продукції в Україні /  

Ю.П. Воскобійник, Є.В. Гаваза // Агроінком. – 2013. - № 4-6. – С. 7 – 10. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ 

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

У статті розглядаються особливості формування іншомовної професійної 

комунікативної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю за 

допомогою інтерактивних методів навчання. Визначено особливості 

застосування тренінгів у іншомовній професійній підготовці. 

Характеризується відповідне поняття з прикладами комунікативних тренінгів 

на заняттях іноземної мови майбутніх фахівців економічного профілю. 

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, іншомовна 

професійна підготовка, тренінг, інтерактивні методи навчання. 

Модернізація вітчизняного суспільного розвитку  потребує оновлення 

системи освіти. На сучасному етапі, коли соціально-економічна ситуація в 

Україні знаходиться в стані перманентних трансформацій і змін, як ніколи 

зростає потреба в нестандартно мислячих творчих особистостях, творчій 

активності фахівця, в його умінні аналізувати, конструювати, раціоналізувати. 

Вирішення цієї проблеми багато в чому залежить від змісту і методики 

навчання майбутніх фахівців. Сучасний стан суспільства та умови інтеграції 

України до Європейського простору підвищують вимоги до спеціалістів, що 

передбачають не лише високий рівень знань і вмінь за фахом, а й - володіння 

іноземною мовою. Іншомовне навчання стає невід’ємним компонентом освіти, 

а володіння іноземною мовою – не лише показником високого культурного 

рівня, а й - запорукою успішної професійної діяльності. З огляду на це, 

проблема формування іншомовної професійної комунікативної компетентності 

здобувачів економічних спеціальностей набула особливої актуальності й стала 

предметом наукових досліджень. 
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Потреба у підготовці освіченого, компетентного фахівця економічного 

профілю, відсутність наукових і методичних розробок, щодо формування 

іншомовної професійної комунікативної компетентності засобами сучасних 

технологій зумовили вибір теми дослідження. 

Нині значна кількість вітчизняних та зарубіжних науковців досліджують 

питання впровадження інноваційних технологій в навчальний процес. Зокрема, 

велика кількість праць стосується використання сучасних інформаційно-

комунікативних технологій в навчанні. Реалізації даного пріоритету в освіті 

сприяють саме педагогічні інновації та інтерактивні методи. Інновації в 

освітній діяльності розглядаємо, як використання нових знань, прийомів, 

підходів, технологій для одержання ефективного результату. 

Проблему формування іншомовної комунікативної компетентності у 

здобувачів немовних спеціальностей висвітлено у працях: Л. Борозенець,  

М. Євдокімова, Н. Кучеренко, Т. Лучкіна, Ю. Маслова, О. Метьолкіної,  

Е. Мірошніченко, R. Ellis, W. Widdowson [1]. Вчені зазначають: іншомовна 

комунікативна компетентність - є невід’ємною складовою підготовки студентів 

немовних спеціальностей, оскільки сприяє продуктивній взаємодії з 

навколишнім світом, тобто успішному професійному становленню майбутнього 

фахівця. 

Серед інноваційних технологій викладання можна виокремити 

впровадження тренінгових форм навчання. Це створення певної системи 

тренінгів за спеціальністю, що проводять разом зі спеціальною професійною 

підготовкою і, де також відображені основні проблеми та питання з навчальної 

дисципліни. У процесі тренінгу застосовується низка методів активного 

навчання, а саме: робота в парах, робота в малих групах, дискусія, дебати, прес-

конференції, інтерв’ю, відеозаписи, «мозкова атака», експертні групи, 

навчальні ігри, презентації. Розвиток комунікативних умінь засобами тренінгів 

досліджували: В. Киричок, А. Панфілова. Між тим, необхідно констатувати: 

нині існує небагато досліджень, котрі б висвітлювали теоретичні та методичні 

аспекти застосування у практичній підготовці саме фахівців економічного 

профілю тренінгових технологій.  
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Мета статті – розкрити особливості формування іншомовної професійної 

комунікативної компетентності здобувачів економічного профілю за 

допомогою інтерактивних методів навчання. 

Наукова новизна зумовлена авторським підходом, щодо проблематики 

використання інтерактивних методів, а саме: тренінгів, дискусій, дебатів в 

іншомовній професійній підготовці фахівців економічного профілю. 

Основною метою іншомовної підготовки є формування, вдосконалення та 

розвиток особистості, здатної до досягнення необхідного рівня комунікативної 

компетенції. Варто зазначити: виклад власних думок, особливо іноземною 

мовою, досить складний процес, як з лінгвістичної, так і - з психологічної точки 

зору. Досить часто під час виступу люди не можуть структурувати мову, чітко 

сформулювати ідеї, спонтанно підібрати необхідні мовні засоби, вони 

відчувають скутість, відчуття невпевненості і сильно хвилюються, що 

позначається на їхньому фізичному стані і, звичайно, - на результатах виступу. 

Доведено, що однією з головних причин страху висловлюватися перед 

незнайомими людьми іноземною мовою - є відсутність у них комунікативних 

навичок. 

Для здобувачів немовних спеціальностей, враховуючи недостатню 

кількість відведених годин для вивчення іноземної мови, зміст іншомовного 

навчання має бути оптимізованим з точки зору рівня професіоналізації, тобто 

тематико-профорієнтаційним. Тенденція до професіоналізації іншомовної 

підготовки реалізується у формуванні навичок спілкування за професійною 

тематикою, між тим, відповідний підхід, як свідчить практика, не дозволяє 

вирішувати задачу формування умінь та навичок, необхідних здобувачеві для 

здійснення завдань професійного змісту. Тому формування іншомовної 

компетентності, що передбачає сумісність іншомовних навичок з предметним 

змістом, вбачається як підхід, у межах якого викладання дисципліни «Іноземна 

мова за професійним спрямуванням» у навчальному плані змістовно буде 

спрямовано на досягнення цієї мети [3]. Іншомовна підготовка у немовному 

навчальному закладі передбачає навчання міжкультурної комунікації, що 
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нерозривно пов’язане з використанням сучасних інтерактивних методів. 

Основним завданням іншомовного навчання - є навчання професійно-

орієнтованого спілкування, а навчальний процес має бути практико 

орієнтованим. Отже, необхідно знайти універсальні методи, які дозволять 

досягти більш високого рівня підготовки фахівців шляхом інтеграції мовної та 

професійної сфер. 

Метод навчання – це спосіб реалізації процесу навчання, досягнення 

поставленої мети. Варто зазначити, що нині у практиці іншомовної підготовки 

фахівців економічного профілю широко застосовуються інноваційні 

інтерактивні методи навчання. Вони будуються, здебільшого, на діалозі, який 

передбачає вільний обмін думками, щодо шляхів вирішення тієї чи іншої 

проблеми та характеризуються високим рівнем активності здобувачів. Саме 

таке навчання вважають «найкращою практикою» у сучасному навчальному 

закладі [4]. До інтерактивних методів належать: тренінги, ділові ігри, групова 

робота, дискусії, дебати, «мозковий штурм», метод проектів, веб квести, метод 

кейс-стаді, «аналіз ситуацій». 

Інтерактивні методи можуть бути використані на різних етапах навчання. 

Дослідження показують, що на іншомовних заняттях з їхнім використанням 

здобувачі засвоюють матеріал найбільш повно і з користю для себе, тобто вони 

усвідомлюють значущість навчального матеріалу і думають, яким чином 

застосовуватимуть отримані знання в ситуаціях реального життя, або 

подальшого навчання [4].  

З метою формування іншомовної професійної комунікативної 

компетентності здобувачів немовних спеціальностей доцільно використовувати 

такі активні методи, як: імітаційні, які передбачають навчання професійним 

умінням і навичкам та пов’язані з моделюванням професійної діяльності, 

інакше кажучи, імітуються як ситуація; неігрові – передбачають аналіз 

конкретних ситуацій; рішення ситуаційних задач; вправи, виконання 

індивідуальних завдань; ігрові – розігрування ролей (рольова, ділова гра). 
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У педагогічному словнику «тренінг» розглядають, як форму 

інтерактивного навчання, метою якої є розвиток міжособистісної та 

професійної поведінки. Аналіз наукової літератури дає можливість 

стверджувати: немає в науці єдиного підходу до визначення поняття «тренінг». 

І. Вачков розглядає [2]:  

− тренінг, як своєрідна форма дресури; 

− тренінг, як тренування, у результаті якого відбувається формування 

умінь і навичок ефективної поведінки; 

− тренінг, як форма активного навчання, метою якого є, перш за все, 

передача психологічних знань, а також розвиток деяких умінь і навичок; 

− тренінг, як метод створення умов для саморозкриття учасників і 

самостійного пошуку ними способів вирішення власних психологічних 

проблем. 

У педагогіці зустрічається поняття «навчальний тренінг». Навчальний 

тренінг, як активна навчальна діяльність здобувачів, під час здійснення якої 

майбутні фахівці виконують адаптовані до майбутньої професії тренінгові 

вправи під керівництвом викладача-тренера. Це відбувається на основі 

спеціально підготовлених інструктивно-методичних матеріалів згідно з 

сучасними вимогами професійної діяльності. Навчальний тренінг за Г. 

Ковальчук розуміється, як запланований процес модифікації знань, 

поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з 

тим, аби досягти ефективного виконання в певному виді діяльності [5]. 

Поділяючи точку зору В. Безпалька, навчальний тренінг розглядаємо, як 

педагогічну технологію навчання, оскільки він має чіткий алгоритм 

використання та гарантує досягнення запланованого результату [1]. Якщо 

основна мета тренінгу – це навчити конкретних навичок і вмінь, то він стає 

частиною процесу навчання, або професійної адаптації. Тренінг з іноземної 

мови дає учасникам змогу не лише почути думку викладача чи подивитися на 

таблиці та схеми, а й - практично застосувати отримані знання, перетворивши 

їх на вміння. Тому, тренінгові форми роботи з іноземної мови все ширше 

застосовують в сучасних системах навчання. 
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Діалогічна мова іноземною мовою складніша, ніж монологічна, оскільки в 

ній повинні бути задіяні вміння не лише говоріння, а й -  аудіювання. Реакція 

партнера по спілкуванню непередбачувана, окрім того, логіка розвитку діалогу 

невідома партнерам заздалегідь. Існує безліч вправ і тренінгів з підготовки 

здобувачів до діалогу. Найпростішим з них є складання власних діалогів на 

основі готових. Але це застосовується лише на початковому етапі, коли 

необхідно оволодіти тактикою ведення діалогу, навчитися застосовувати різні 

мовні кліше. Наведемо деякі приклади навчальних діалогових вправ 

економічного профілю: 

Завдання 1. Переведіть речення і розіграйте діалоги в парах. 

1. −Не розумію, що сталося з моїм касовим апаратом. 

− Let me trace the fault. 

− Будь ласка. Ти досвідчений касир? 

− Yes, I am. I have been doing this for fifteen years now. May be you have ran 

out of a control belt? 

− Контрольної стрічки достатньо. 

− When did you have your plugs checked? 

− Вчора. Блок друку теж в порядку. 

− У такому разі давай звернемося до сервісної служби. 

− Good idea. They will have the cash register fixed. 

Завдання 2. Прочитайте діалог і перекажіть його зміст. 

At the repairing Shop 

Client: Good afternoon! Can you help me? There is something wrong with my 

purchase. 

Expert-consultant: Hi! What is wrong with it? 

C: I don’t know. It smells not good. May be the fish isn`t fresh. 

E: Let’s have a look! Well it seems to be quite normal. 

C: Why does it smell bad, then?! 
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E: Just a moment. Don’t worry! We shall check your purchase. (Some time  

later). My God! There is no date of making of commodity. How can you buy it? 

C: Really? Oh, I have forgotten to look at the packing! I beg your pardon to 

trouble you! 

E: No trouble at all. You are welcome. 

Для підвищення рівня знань, коли здобувачі вже можуть спонтанно 

реагувати на репліки партнера й аргументувати власну думку, пропонується 

використовувати на заняттях рольові ігри, дискусії із відповідної тематики. 

Тобто, на допомогу приходять інтерактивні методи, що дозволяють здобувачам 

взаємодіяти між собою. 

Варто зазначити, що вводити інтерактивні методи навчання потрібно 

поступово, починаючи з роботи в парах, або малих групах, де всі здобувачі 

отримують можливість брати участь в роботі, практикувати навички 

співробітництва, міжособистісного спілкування (зокрема, вміння активно 

слухати, виробляти загальну думку, вирішувати розбіжності). У даному 

випадку завдання викладача - підібрати таку дискусійну тему, яка має, 

принаймні, дві протилежні точки зору. При цьому кожен варіант вирішення 

проблеми має значну кількість прихильників і підтримується переконливою 

аргументацією. 

Навчивши здобувачів спілкуватися в малих групах, можна обговорювати 

дискусійні проблеми колективом. Одним з методів розвитку комунікативної 

компетентності, що використовується на даному етапі - є дебати. Його варто 

застосовувати, коли вже є досвід роботи в малих групах. Цей метод є досить 

складним як для здобувачів, так і для викладача, позаяк вимагає створення умов 

для успішної роботи (правильної постановки теми, розподілу ролей, 

забезпечення здобувачів додатковою інформацією). Дебати розвивають чотири 

основні мовні комунікативні вміння: аудіювання, читання, письмо і, перш за 

все, говоріння. На етапі підготовки до ігор спікери (гравці) аналізують 

літературу, створюючи опорні конспекти, анотації, тези, добірки цитат, коротко 

записують структуру мови, що розвиває читання та письмо. Безпосередньо під 
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час гри в дебати удосконалюються вміння аудіювання та говоріння, а раунди 

перехресних питань дозволяють залучити до процесу всю групу. Якщо не 

погоджуються, здобувачі використовують лексичні кліше, типу: «I disagree with 

you», «You are wrong». Важливо, аби учасники дебатів не переносили власні 

емоції на особистості, вчилися вести дискусію дружелюбно і спокійно.  

Варто зазначити: дебати викликають зацікавленість у здобувачів, адже 

вони максимально наближені до реальної ситуації спілкування людей у соціумі. 

Тож, завдання викладача полягає в тому, щоб зробити все можливе, аби 

комунікативна компетентність кожного здобувача була розвинена на 

достатньому рівні для його подальшої самореалізації. 

Інтерактивне навчання дозволяє вирішувати одночасно кілька завдань. 

Воно розвиває комунікативні вміння та навички, допомагає встановленню 

емоційних контактів між здобувачами. Також забезпечує виховне завдання, 

оскільки привчає працювати в команді, прислухатися до думки інших. Отже, 

ефективність формування іншомовної професійної комунікативної 

компетентності у здобувачів немовних спеціальностей залежить від вибору 

методів навчання. Введення інтерактивних методів у практику іншомовної 

підготовки здобувачів економічних спеціальностей має низку переваг, оскільки 

вони формують активну позицію. Вона, в свою чергу, передбачає не лише 

засвоєння знань з мови, а й - сприяє навчанню професійно-орієнтованого 

спілкування. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА  

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ У 

ВІННИЦЬКОМУ РЕГІОНІ 

В статті досліджено сучасний стан виробництва молока у Вінницькій 

області. Означено основні проблеми галузі та окреслено шляхи підвищення 

ефективності діяльності підприємств молочної промисловості в сучасних 

умовах господарювання. Значна увага приділена питанням якості та 

безпечності молока для виробництва функціональних молочних продуктів. 

Ключові слова: виробництво молока, безпечність продукції, молокопереробні 

підприємства, функціональні продукти.  

Перехід України до ринкової економіки, вступ в Світову організацію 

торгівлі, європейська інтеграція гостро ставить питання якості продуктів 

харчування та наближення їх вимог до світових стандартів. Згідно з 

класифікацією експертів ФАО ООН молоко належить до найцінніших 

продуктів харчування людини. Молочна галузь є традиційною не тільки для 

Вінницької області а й для багатьох регіонів України. Тому проблеми, які ми 

намагаємося окреслити торкаються ринку молока в цілому. 

Значна увага дослідженню проблемних питань та пошуку шляхів їх 

вирішення щодо формування та розвитку ринку молока і молочної продукції 
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приділялась у працях вітчизняних науковців та практиків: В.М. Бондаренка [1], 

О.В. Лакішика [2], В.Я. Саблука [3], В.В. Власенка [4], І.Г. Власенко [5, 6],   

Л.С. Іванова [6],  І.В. Завгороднього [7] та ін. Проте ситуація в галузі постійно 

змінюється, актуалізуючи необхідність проведення нових досліджень. 

Метою даної статті є аналіз стану виробництва молока у Вінницькій 

області, оцінка проблем молочної галузі та визначення напрямів щодо 

перебудови цієї сфери економіки. 

Об’єкт дослідження – структура виробництва молока за видами суб’єктів 

господарської діяльності; якість та безпечність виробленої продукції. 

Застосовано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання економічних 

процесів: аналізу та синтезу, системного підходу, порівняння та узагальнення.  

Інформаційна база дослідження – чинні законодавчі та нормативно-правові 

акти України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, офіційні дані 

Державної служби статистики України. 

Одним із донорів молока і молочної продукції була і є Вінницька область, 

яка серед областей України займає 1-е місце за обсягами виробництва [8,9]. 

Кризові явища, що охопили економіку агропромислового комплексу, особливо 

вплинули на розвиток молочного скотарства в господарствах суспільного та 

приватного сектору (табл. 1).  

У господарствах населення виробляється 80% молока. Особливістю такого 

виробництва є низька якість молочної сировини, що здебільшого відповідає ІІ 

сорту. Така продукція не завжди задовольняє переробників, адже придатна для 

виробництва далеко не всіх видів молочної продукції. Тому значна частка 

молока, виробленого у домогосподарствах, не надходить на переробку, а 

залишається для внутрішніх потреб сільського населення. 

Отже, на даний час основними виробниками молока в регіоні є особисті 

селянські господарства населення, а кон'юнктура ринку молока з точки зору 

його пропозиції в області формується масою дрібних господарств. За 

правилами діючими у Європейському союзі молоко від приватних господарств 

не може бути прийняте на переробку. 
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Таблиця 1 

Виробництво молока за категоріями господарств Вінницької області,  

тис. т* 

*Розраховано на основі даних ДКСУ. 
 

В країнах Євросоюзу на молокозаводи надходить молоко лише від 

фермерських господарств, які мають відповідні ліцензії, а це можливо лише у 

випадку, коли фермер утримує 100 і більше корів, оскільки саме тоді можна 

застосувати відповідні технічні регламенти щодо якості і безпечності продукції. 

Згідно ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбирaне. Вимоги при зaкупівлі» 

(змінa №1 від 01.08.2007 р.) зaгaльне бaктеріaльне обсіяння молокa ґaтунку 

екстрa при передaчі нa переробку повинно стaновити ≤ 100 тис. КУО/см3 і 

вмістом сомaтичних клітин ≤ 400 тис/см3, а саме цей ґaтунок відповідaє 

європейським вимогaм. Нaші експериментaльні дослідження встaновили, що 

для того, щоб достaвити молоко сире нa переробне підприємство із зaгaльним 

бaктеріaльним обсіянням в межaх 100 тис. КУО/см3 (екстрa ґaтунок), необхідно, 

щоб у свіжонaдоєному молоці кількість бaктерій не перевищувaлa 20−25 тис. 

КУО/см3. Виробничі нормaтиви можуть відрізнятися, зaлежно від типу доїння 

корів, від технічних можливостей охолоджувaчів молокa. Нaприклaд, при 

охолодженні молокa з почaтковим вмістом бaктерій 25 тис. КУО/см3 до 

темперaтури 8ºС зберігaння його нa фермі мaє бути тривaлістю не більше 9 

годин. При одержaнні свіжонaдоєного молокa з кількістю мікрооргaнізмів 

50−60 тис. КУО/см3 його потрібно відпрaвляти нa переробне підприємство 

охолодженим до темперaтури 4 ºС до 12 годин. Отже, виробник молокa може 

Категорії господарств 
Роки 

2012 2013 2014 2015 Січень 
2016 

Усі категорії господарств 847,1 856,6 852,2 868,4 52,9 
в т.ч.: 
сільськогосподарські 
підприємства 

152,0 168,0 178,0 193,0 14,8 

господарства населення 695,1 688,6 674,2 675,4 38,1 
Питома вага господарств 
населення, % 82,1 80,4 79,1 80,1 72,0 
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сaмостійно підбирaти систему покaзників виробничих нормaтивів зaлежно від 

влaсних виробничих умов.  

Першочерговa вимогa до крaїн учaсників СОТ щодо продовольчої 

сировини тa продуктів хaрчувaння є гaрaнтувaння їх якості тa безпечності.  

Ввaжaючи нa це, жодне молокопереробне підприємство не може бути 

aтестовaне міжнaродною комісією нa предмет експорту своєї продукції. При 

aтестaції молокопереробних підприємств обов’язково врaховується aтестaція 

сировинної зони. Aтестaція ферм з виробництвa молокa, приймaльних пунктів – 

це вaжливa проблемa, якa постaє перед виробникaми молокa і молочних 

продуктів у зв’язку з входженням до СОТ. Звичaйно, щоб вирішити цю 

проблему слід чітко знaти міжнaродні вимоги щодо aтестaції ферм. Згідно 

розглянутих нормaтивно-прaвових aктів ДСТУ 3662-97 (змінa №1 від 

01.08.2007 р.) у 2014 році з усього об’єму молокa, Літинського зaводу 

Вінницької області прийнятого нa переробку, лише 5,6% склaдaло молоко 

«екстрa» тa 32,9% вищого ґaтунку, що відповідaє середній якості зa 

стaндaртaми ЄС, a рештa (мaйже 62 %) ввaжaється непридaтним для переробки. 

В цілому по Україні у 2015 році з усього обсягу молока (4251,2 тис. тонн), 

прийнятого на переробку, лише 6% є молоко «екстра» та 23% - вищий ґатунок. 

Решта (майже 71%) вважається непридатним для переробки. Низька якість 

молока ускладнює виробництво якісної та безпечної молочної продукції, 

зокрема, функціональних продуктів, знижує її  конкурентоспроможність. 

Варто звернути увагу на те, що в Україні не контролюється точка 

замерзання молока. Цей показник дає змогу встановити факт фальсифікації 

молока. Оскільки останніми роками почастішали такі випадки, а ефективний 

метод визначення фальсифікації залишається поза контролем держави, на 

молокопереробні заводи часто надходить фальсифіковане молоко, що 

призводить до невідповідності виробленої з нього молокопродукції вимогам 

якості та безпечності. Таким чином, ця прогалина у державному контролі є ще 

однією причиною низької якості вітчизняної молокопродукції (табл. 2.). 
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Таблиця 2 

Порівняльна характеристика показників якості молока за вимогами 

України та країн ЄС 
 

Показник 
ЄС (Постанова 
№ 853/2004) 

Україна (ДСТУ 3662-97) 
Вищий ґатунок Перший 

ґатунок 
Другий 
ґатунок 

Бактеріальне 
обсіменіння, тис./см3 

100 300 500 3000 

Соматичні клітини, 
тис./см3 

400 400 600 800 

Точка замерзання -0,52 °С не контролюється 
Масова частка сухих 
речовин 

- >11,8 > 11,5 > 10,6 

 

Враховуючи досвід розвинутих країн на шляху до виробництва екологічно 

чистої продукції, її якості та безпечності, виділимо основні заходи, які 

необхідно здійснити в Україні: прийняття Закону про екологічне сільське 

господарство; виділення екологічно чистих територій; створення центру 

екологічного сільського господарства; підбір та застосування екологобезпечних 

технологій, видів техніки та систем ведення тваринництва для виробництва 

екологічно чистої продукції; підготовка спеціалістів з виробництва цієї 

продукції; інформування споживачів; розширення наукових досліджень з 

екологічних аспектів сільського господарства тощо. 

Для підтвердження екологічного статусу своєї продукції виробники, 

переробники та продавці повинні проходити екосертифікацію, якою 

підтверджувалась би відповідність виробництва і продукції певним нормам, 

закріплених у стандартах екологічного виробництва. Для цього необхідно 

створити єдині національні стандарти (узгоджені з Європейськими), які 

регламентуватимуть як вимоги до екологічно чистої сільськогосподарської та 

харчової продукції, так і до процесів її виробництва та екологічного ведення 

сільського господарства. Крім того, на думку авторів, доцільним є створення 

єдиного сертифікаційного знаку національного екомаркування, дозвіл на 

використання якого могли би видавати органи із сертифікації, відповідним 

чином акредитовані.  
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Актуальності для вітчизняних переробних підприємств набуває 

запровадження Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР), що гарантує 

безпечність харчових продуктів та забезпечує їх конкурентоспроможність на 

міжнародному ринку. Властива для України система перевірки безпечності та 

якості продуктів харчування орієнтована на кінцевий результат. А саме, аналізу 

підлягають окремі зразки продукту, що вибрані контролером. У випадку 

отримання результатів, що підтверджують доброякісність продукції, реалізації 

підлягає вся партія. Проте, такий підхід не гарантує цілковитої безпеки та 

абсолютної якості цієї продукції. Принципово інші положення щодо безпеки 

продуктів харчування, які є обов’язковими для країн ЄС, викладені в 

директивах Ради європейського співробітництва НАССР. 

У Вінницькій області лише на трьох молокопереробних підприємствах 

розробляються і впроваджуються системи управління якістю відповідно до 

вимог ДСТУ ISO 9001-2009 «Системи управління якістю. Вимоги» та системи 

управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на основі принципів 

НАССР (ДЕСТ 4161-2003 «Системи управління безпечністю харчових 

продуктів. Вимоги»). До них відносяться: ПАТ «Вапнярський молокозавод», 

ПАТ «Літинський молокозавод» та ПАТ «Тульчинський молокозавод».  

Вагомою проблемою, що призводить до погіршення якості молочної 

продукції в Україні, є дефіцит молока-сировини. Для ефективної роботи 

молокопереробних заводів необхідне максимальне завантаження технологічних 

ліній. Оскільки в країні з кожним роком обсяг виробленого молока 

скорочується, переробники гостро відчувають потребу в сировині. Через її 

дефіцит молокопереробні підприємства змушені приймати молоко з високою 

бактеріальною забрудненістю (3-4 млн./см3). 

Отже, основна причина низької якості української молочної продукції, якою 

є, на нашу думку, концентрація виробництва молока в особистих селянських 

господарствах, тісно взаємопов’язана з окресленими проблемами – дефіцитом 

сировини та недостатнім державним контролем за дотриманням вимог щодо 

якості й безпечності продукції. Переважне виробництво молока у 
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домогосподарствах населення зумовлює суттєві сезонні коливання обсягів 

виробництва молока, до того ж ускладнюється прогнозування обсягів 

виробництва, що спричинює проблему дефіциту сировини для 

молокопереробних підприємств. Також ускладнюється можливість управління 

розвитком галузі та здійснення державного контролю за якістю виробленого 

молока.  

Потрібно сказати, що перспективи є. Державою здійснюється постійна 

робота над відкриттям нових ринків для українських виробників. Зокрема у 

2015 році відкрито нові ринки Китаю та Марокко. Отримано дозвіл на експорт 

молочної продукції до ЄС. Відбулася переорієнтація української продукції з 

російського ринку на інші – зокрема до країн Азії, Африки та Європи. За 

минулий рік українськими компаніями було експортовано на зовнішні ринки 

молочної продукції на загальну суму $214,4 млн. 

Відтак, за інформацією митних органів, за 12 місяців минулого року 

найбільше молочних продуктів експортовано до Казахстану ($25,9 млн.), 

Молдови ($17,2 млн.), Грузії ($13 млн.), Азербайджану ($11,6 млн.) та 

Бангладеш ($10,9 млн.). Міжнародні ринки молочної продукції відкривають 

значні можливості для диверсифікації виробництва молочної продукції, 

нарощування її виробництва, збільшення доходів як товаровиробників, так і 

держави. 

Для подолання окреслених проблем ми вважаємо за доцільне здійснення 

таких якісних змін: 

- запровадження державної підтримки виробників молока з метою  

нарощення якісної сировинної бази для молокопереробних підприємств  

(створення ефективної системи пільг та дотацій для сільськогосподарських 

підприємств виробників молока та населення); 

- розробки заходів, спрямованих на підвищення якості молока - сировини 

від господарств населення (оснащення спеціалізованих пунктів прийому 

молока та контролю якості, придбання та використання сучасного доїльного та 

холодильного обладнання).  
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- впровадження у виробництво сучасних високоефективних технологій, 

високопродуктивних порід і типів худоби, новітніх досягнень світової науки і 

техніки. 

Виробництво молока можна зробити прибутковим конкурентоспроможним 

видом агробізнесу, однак цей процес є тривалим і потребує інвестиційних 

витрат. Передусім у реконструкцію приміщень ферм та якісне покращення 

породного складу молочного стада, а також модернізацію й оновлення доїльних 

систем та обладнання для оптимізованої годівлі тварин. 

Якість молока повинна жорстко регулюватися державою, зокрема 

вважаємо за доцільне переглянути існуючий ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче 

незбиране. Вимоги при закупівлі» щодо відповідності вимогам сучасних 

європейських стандартів. Оскільки вітчизняна молокопродукція 

зарекомендувала себе як продукція низької якості, то на даному етапі необхідне 

відродження іміджу якості вітчизняного молока та молокопродукції за 

допомогою маркетингових засобів. Лише за дотримання таких умов вітчизняна 

молокопродукція буде високоякісною, а отже, конкурентоспроможною на 

світовому ринку. 

Наступна проблема. Побудувати в Україні конкурентоспроможну модель 

можна лише за умов формування оптимального співвідношення частки 

приватних господарств населення, сімейних ферм і спеціалізованих 

великотоварних господарств, що забезпечить зниження собівартості молока і 

встановлення розумної ціни за рахунок вищої якості продукції. 
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Кондиціонери для білизни відносяться до товарів побутової хімії, їх 

маркування дозволяє визначити вміст хімічних компонентів та функціональне 

призначення. Вони спрямовані на покращення процесу прасування, поліпшення 

м’якості, унеможливлення утворення електростатичного заряду та збереження 

яскравості білизни. 

Якісний кондиціонер повинен бути безпечним для здоров’я людини. 

Надання тканинам м’якості (пом’якшувальний ефект) забезпечує наявність у 

складі кондиціонерів поверхнево-активних речовин (ПАР) - це основне 

призначення кондиціонера для білизни. Сьогодні складно уявити, що повна 

відмова від використання кондиціонерів для білизни можлива – ці речовини 

значно полегшують процес прання та поліпшують споживні властивості 

білизни. Однак ці речовини мають негативний вплив на навколишнє 

середовище і організм людини, викликають подразнення, сухість шкіри, через 

вміст у їх складі певних видів поверхнево-активних речовин (ПАР), 

ароматизаторів тощо. Тому, визначення їх якості надає  уявлення щодо рівня 

негативного впливу кондиціонеру  на здоров’я людини, а також на навколишнє 

середовище. 

З метою проведення товарознавчої оцінки якості на ринку м. Києва було 

відібрано три торгові марки кондиціонерів для білизни, а саме: №1 – ТМ 

«Silan» Свіжість, №2 – ТМ «Lenor» Свіжість морозного повітря; №3 – ТМ 

«Index» Свіжість океану. 

Властивості кондиціонерів перевірено за параметрами: органолептичні 

показники (зовнішній вигляд, запах, колір); фізико-хімічні показники (масова 

частка катіонів ПАР, рН водяного розчину та антистатичний ефект тканини). 

Зовнішній вигляд та колір кондиціонеру для тканин, визначали оглядом проби, 

яку поміщають рівним шаром на предметне скло. Однорідність кондиціонеру – 

відсутність котків, крупинок – визначали на дотик при легкому розтиранні 

проби. Запах  визначали на  відстані 15-20см від розчину.  
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Товарознавчу оцінку показників здійснювали шляхом встановлення 

відповідності вимогам ТУУ 24.5-34022671-002.2007 «Засоби концентровані для 

пом`якшення виробів із тканин». Визначення водневого показника (рН) 

здійснювалося шляхом виміру різниці потенціалів між двома електродами 

(вимірювальним та порівнювальним), занурених в досліджувану пробу [1].  

Масову частку катіонів ПАР вимірювали шляхом визначення різниці 

масової частини речовин розчинних в етиловому спирті і суми масової частини 

хлористого натрію і хлористого кальцію та масової частки речовин розчинних в 

петролейному ефірі чи н-гексані [2].  Антистатичний ефект тканини при 

використанні пом’якшувача оцінювали вимірюванням напруги. 

Результати дослідження  показників якості кондиціонерів для білизни, що 

були визначені органолептичним і вимірюваним шляхом та їх відповідність 

вимогам ТУУ 24.5-34022671-002.2007 подані в табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати дослідження показників якості пом`якшувачів для тканин 
Показники Норма за ТУУ 24.5-

34022671-002.2007 
№1-ТМ «Silan» 

Свіжість 
№2-ТМ Lenor» 
Свіжість мо-

розного повітря 

№3-ТМ «Index» 
Свіжість океану 

1 2 3 4 5
Зовнішній 
вигляд 

Однорідна одно-
фазна або багато-
фазна рідина без 

сторонніх домішок, 
допускається наяв-
ність перламутру. 

Однорідна од-
нофазна рідина 
без сторонніх 
домішок, з 
наявністю 
перламутру 

Однорідна одно-
фазна рідина без 

сторонніх 
домішок 

Однорідна одно-
фазна рідина без 

сторонніх 
домішок, з 
наявністю 
перламутру 

Запах Повинен 
відповідати запаху 
виробу певної 

назви 

Відповідає 
запаху виробу 

Відповідає 
запаху виробу 

Відповідає 
запаху виробу 

Колір Повинен відпові-
дати кольору виро-
бу певної назви 

Відповідає 
кольору виробу

Відповідає 
кольору виробу 

Відповідає 
кольору виробу 

Масова частка 
катіонів ПАР, % 

5-15 15 14 12 

рН водного 
розчину 

4,5-8,5 4,5 5,6 6,4 

Антистатичний 
ефект тканини 
при викорис-
танні кондиці-
онера, не біль-
ше (*10E+10 0м) 

10 3 3 6 
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За результатами проведених досліджень було встановлено, що усі відібрані 

зразки відповідають вимогам ТУ 24.5-34022671-002-2007 «Засоби 

концентровані для пом’якшення виробів із тканин». Зразок №1 ТМ «Silan» 

Свіжість та зразок №2 ТМ «Lenor» відповідають вимогам ТУ за всіма 

досліджуваними показниками. У зразку №3 ТМ «Sama» показник рН водяного 

розчину у порівнянні з іншими зразками дещо вищий, але знаходиться у 

встановлених межах. 

Таким чином, всі досліджувані кондиціонери для білизни відповідають 

вимогам  технічних умов, що дає підставу щодо презумпції відповідності і за 

показниками безпечності. Така продукція може реалізуватись на ринку України 

і бути конкурентоздатною. 
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стандартів з міжнародними вимогами. Висвітлено стан стандартизації, 
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Кондитерська галузь є найбільш сучасною та провідною у харчовій 

промисловості України, доля якої в загальних продажах продукції складає 

близько 8%, що у відпускних цінах становить 15,4 млрд. грн. Кондитерська 

продукція відзначається різновидними характеристиками асортименту, 

інтервалом цін,смаковими якостями та вмістом компонентів. Проте, для 

задоволення потреб споживачів та розширення асортименту щорічно 

імпортується кондитерської продукції з різних країн світу на суму близько 875 

млн. грн. У той час європейський ринок для вітчизняної продукції є дуже 

потужним та привабливим, компанії-виробники активно експортують 

продукцію до 44 країн світу, сума поставок складає 4 250 млн. грн. 

Обсяги експорту та імпорту кондитерських виробів представлені на рис.1. 

 

 
Рис. 1 Товарна структура зовнішньої торгівлі кондитерської галузі за  

2011-2015 рр. 
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Але для здійснення зовнішньоекономічної діяльності потрібно відповідати 

вимогам європейського ринку щодо якості та безпечності. Суттєвим чинником 

щодо глобальної торгівлі кондитерськими виробами є відсутність торгових 

(технічних) бар’єрів, які визначаються здебільшого у відповідності показників 

якості та безпечності згідно до Європейських вимог [1]. Тому, постає проблема 

ліквідації технічних бар’єрів в торгівлі, що можливо шляхом подальшої 

гармонізації європейських та міжнародних стандартів. Це надасть можливість 

ефективного функціонуванням в країні сучасної системи технічного 

регулювання, основними складовими якої є: стандартизація; оцінка 

відповідності, метрологія, акредитація органів з оцінки відповідності та 

випробувальних і калібрувальних лабораторій. Запровадження європейської 

системи технічного регулювання кондитерських виробів підвищить 

конкурентоспроможність продукції на світовому ринку, поліпшить репутацію 

виробників, удосконалить структуру українського експорту. 

Теоретичною основою дослідження системи технічного регулювання 

кондитерської продукції стали публікації провідних науковців зокрема, 

Дорохович, В. Грановського, Т. Гончарова, Т. Кисільова, Д. Кроніковського,  

В. Кобріна, Д. Крисанова, В. Нанівської, Н. Олексієнко, М. Сичевського,  

Д. Стрельникова, Г. Філіпчука, О. Шестак, О. Шнирова, К. Кошмана та інші. 

Серед іноземних авторів можна виділити праці М. Леммела, Д. Хансон,  

Н. Мусис, Н. Біверс, Ф. Маніє, А. Бейлі, М. Маккіні, С. Рейнолдс та ін.  

В зазначених наукових роботах не приділено належної уваги аналізу системи 

технічного регулювання щодо якості та безпечності харчової продукції 

відповідно до вимог ЄС. Аналіз ринку показує, що велику групу кондитерських 

виробів (65 %) складають цукристі кондитерські вироби (цукерки, карамель, 

мармелад, зефір, пастила, маршмелоу), тому, зважаючи на цілеспрямований 

європейський напрямок розвитку України, пріорітетним і актуальним є 

розроблення аналогічного національного стандарту на цукристу групу для 

спеціального призначення. Україні необхідно переглянули підходи до 

регулювання безпечності харчових продуктів та пришвидшити запровадження 

реформ. 
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Метою даної роботи є аналіз організації системи технічного регулювання 

кондитерських виробів в Україні, шляхом дослідження ступеня гармонізації 

стандартів та законодавства відповідно до європейських та світових вимог. 

Станом на 2015 рік існує близько 90 чинних стандартів, з них 15 

національних стандартів на технічні вимоги, 33 гармонізованих, 20 стандартів 

міждержавного типу та 22 національних стандартів на методи дослідження 

кондитерської продукції [2]. Ефективне функціонування в країні сучасної 

системи технічного регулювання можливе лише за умови якісної та швидкої 

гармонізації стандартів. Кондитерська галузь розвивається в умовах жорсткої 

внутрішньої і зовнішньої конкуренції, що спонукає до впровадження систем 

менеджменту якості, системи HACCP та скасування нормативних документів та 

міждержавних стандартів України. 

Фахівцями галузі останнім часом розроблено біля 10 Національних 

стандартів на готову продукцію та сировину, які гармонізовані з вимогами 

стандартів ЄС та Європейської Комісії Кодексу Аліментаріус. [3]. Оцінка 

технічних вимог за показниками якості кондитерських виробів здійснюється на 

основі 15 національних стандартів. Оцінювання безпечності та якості 

кондитерської продукції визначається методами, які викладені  в 

гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами ISO та EN. На 

даний час їх число становить близько 20. На основі цих стандартів 

здійснюються визначення вмісту нітратів, залишків пестицидів 

газохроматографічним методом, визначається вміст ацесульфаму-К, аспартаму 

та сахарину, ізомальту, лактіту, мальтіту, маніту, сорбіту та ксиліту, а також 

описані методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з 

їхнім вмістом. Всі дослідження здійснюються за допомогою методів 

високоефективної рідинної хроматографії. 

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 

України технічний комітет стандартизації почав розроблення нової редакції 

національного стандарту на шоколад, пріоритетним завданням якого було 

привести вимоги чинного ДСТУ 3924-2000 до вимог міжнародного стандарту 



121 

CODEX STAN 87-1981 на шоколад і шоколадні вироби. Аналіз технічних вимог 

до шоколаду в новій редакції ДСТУ 3924, вказує на те, що класифікація 

шоколаду, терміни та визначення основних його характеристик, масова частка 

начинки відповідають міжнародному стандарту. Перевагою вимог до шоколаду 

в новій редакції є недопустимість додавання до шоколадної маси рослинних 

жирів (еквівалентів, поліпшувачів какао-масла тощо). Нова редакція ДСТУ 

3924 стане основним документом для всіх виробників шоколаду, сприятиме 

здоровій конкуренції та забезпеченню споживача високоякісною продукцією, 

не створить технічних бар’єрів для експорту шоколаду, оскільки відповідає 

всім вимогам міжнародного стандарту [3]. 

Крім цього гармонізовано національний  стандарт ДСТУ-Н (CODEX STAN 

80-1981) «Мармелад цитрусовий», котрий встановлює вимоги до якості 

мармеладу згідно з Кодексом Аліментаріус, який буде  введено в дію згодом. 

Розроблено проект постанови, в якому прописані нові вимоги до продуктів з 

какао і шоколаду. Проект містить вимоги щодо термінології та маркування 

шоколадної продукції. Серед них такі шоколадні вироби, про які українці 

навіть не здогадуються. В проекті прописана чітка класифікація шоколадних 

виробів з конкретними вимогами до кожного з них. Наприклад, кувертюр – 

шоколад найвищої якості з високим вмістом какао-масла, в якому повинно бути 

не менше 35% какао-продуктів і 31% какао-масла. Або Джандо – шоколад з 

горіхами, який повинен містити не менше 32% какао-продуктів і тонко 

нарізаний фундук, причому, щоб останнього було не менше 20 г і не більше 40 

г на стандартну стограмову плитку. До звичайного шоколаду буде дозволено 

додавати до 5% рослинних жирів (пальмова олія , мангове масло, олія ши та 

інші екзотичні для наших широт продукти), що є недопустимим у національних 

стандартах.  Зараз какао-масла в його складі має бути 31-33%, а за новими 

стандартами тільки 18%. Це зробить смак плитки більш легким. Суттєві зміни 

прописані для категорії шоколадних цукерок: ними зможуть називатися лише 

вироби, до складу яких входить не менше 25% шоколаду. Сьогодні багато 
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 кондитерів використовують в цукерках не шоколад, а так звану шоколадну 

глазур. До неї входять какао-порошок і рослинний жир, а самого шоколаду 

немає [4]. 

Основні вимоги щодо безпечності кондитерської продукції викладено в 

Законі України «Про безпечність та якість харчових продуктів». Крім цього 20 

вересня 2015 року набув чинності новий закон «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», в якому прописані 

вимоги щодо безпечності. Головною відмінністю нової системи від минулої є 

чітке закріплення відповідальності виробника в межах своєї діяльності за 

недотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів. За 

новим підходом контролюється весь ланцюг виробництва харчового продукту. 

Це дозволить виявити загрозу на ранньому етапі та запобігти виробництву 

небезпечного продукту та, відповідно, потраплянню такого продукту до 

споживача. На законодавчому рівні це закріплено у формі вимог щодо 

обов’язкового запровадження системи управління безпечності харчових 

продуктів за принципами HACCP. Виробники кондитерської продукції мають 

впоратися із завданням до 2018 року, а власники всіх малих підприємств - до 

2019 року. А для того, щоб нова система ефективно запрацювала, законом за її 

невиконання передбачено суттєве грошове покарання. Наприклад, для 

юридичних осіб це штраф від 30 до 75 мінімальних заробітних плат, або від 36 

до 91 тис. грн. Іншою відмінністю закону є обов’язкове запровадження 

бізнесом простежуваності за принципом «крок назад, крок вперед». 

Підприємство у будь-який час повинно мати точну інформацію про те, звідки 

воно отримало сировину чи харчовий продукт і куди його було направлено з 

підприємства. Ще одним нововведенням є включення до нового закону 

загальних вимог до гігієни [5].  

Розробка та гармонізація національних стандартів відповідно до 

Європейських вимог та вимог Кодексу Аліментаріус дозволить усунути 

технічні бар’єри в торгівлі та вийти українським підприємствам на 

міжнародний ринок.  
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Сьогодні шоколад - це найпопулярніша група кондитерських виробів. Його 

споживають всі, незалежно від віку, статі, соціального та матеріального 

положення. Шоколадом прийнято називати продукт, який виготовляють із 

какао-продуктів, отриманих перероблянням какао-бобів, із додаванням цукру 

чи без нього, молочних продуктів, іншої сировини та харчових добавок [1]. До 

какао-продуктів належать какао-масло, какао терте, какао-порошок, какао-

крупка та какао-дріб’язок. В Україні в загальній структурі ринку кондитерських 

виробів сегмент шоколаду займає другу за ємкістю позицію. На перспективи 

розвитку українського ринку шоколаду значно вплинуло скорочення імпортних 

поставок (з 70,4 тис. т в 2014-му до 32,250 тис. т за одинадцять місяців 2015 р.), 

що є позитивним моментом для вітчизняних виробників [2]. Крім того, втрати 

експортних каналів українські кондитери частково зможуть компенсувати за 

рахунок поставок своєї продукції в країни Європейського Союзу. Так, згідно з 

квотами, Україна має право продавати без мит в ЄС шоколад та кондитерські 

вироби з вмістом какао, а також кондитерські вироби з цукром, але без какао, 

хлібобулочні вироби та інші кондитерські товари в кількості 2 тис. т з 

подальшим збільшенням реалізації до 3 тис. т протягом 5 років [3]. Але дійсно 

можливим це стане тільки після підтвердження відповідності вимогам ЄС, що 

наша продукція за якістю відповідає європейським нормам, і отримання 

відповідного нормативного документа.  

Зважаючи на євроінтеграційні процеси в Україні постає гостра проблема 

невідповідності законодавства України до законодавства Європейського Союзу, 

зокрема у сфері технічного регулювання. 

Одним із пріоритетних завдань на сучасному етапі просування України до 

Європейського Союзу (ЄС) є гармонізація національних стандартів до 

міжнародних та європейських норм і правил. Основні вимоги ЄС щодо 

харчової продукції закладено у харчовому законі, а саме в Регламенті 178/2002 

«Про встановлення загальних принципів і вимог законодавства про харчові 

продукти, створення Європейського органу з безпеки харчових продуктів і 
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встановлення процедур у питаннях, пов’язаних із безпекою харчових 

продуктів» [6]. Діюча система технічного регулювання ЄС передбачає 

досягнення оптимального ступеня впорядкування організації робіт у сфері 

стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки відповідності. У кондитерській 

галузі України нині діє 34 основних нормативних документи, з них 23 – на 

готову продукцію та 11 – на напівфабрикати.  

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 

України № 555 від 21.10.2011 технічний комітет стандартизації «Продукція 

кондитерська та харчоконцентратна» (ТК 152) розробив новий національний 

стандарт на шоколад, пріоритетним завданням якого було привести вимоги 

чинного ДСТУ 3924-2000 до вимог міжнародного стандарту CODEX STAN 87-

1981 [7] на шоколад і шоколадні вироби. Стандарт розроблено та погоджено 

відповідними центральними органами виконавчої влади та Національною 

комісією України з Кодексу Аліментаріус. 

З метою визначення рівня вимог до шоколаду вітчизняного виробництва 

проведено порівняння його вимог у новій редакції ДСТУ 3924 із вимогами 

міжнародного CODEX STAN 87 та міждержавного ГОСТ 31721 [8] стандартів. 

Ознаки класифікації шоколаду наведено у табл.1. 

Таблиця 1 

Ознаки класифікації шоколаду за нормативними документами 
ДСТУ 3924-2000 CODEX STAN 87-1981 ГОСТ Р 52821-2007 

• темний (чорний); 
• молочний; 
• білий; 
• виготовлений із 
кількох видів 
шоколадних мас 
(темної, молочної та 
білої); 
• пористий; 
• із  добавляннями; 
• із наповнювачами. 

• шоколад; 
• солодкий; 
• молочний; 
• типу молочного; 
• білий; 
• «Gianduja»; 
• молочний «Gianduja»; 
• para mesa; 
• напівгіркий para mesa; 
• гіркий para mesa; 
 

• шоколад; 
• темний; 
• гіркий; 
• несолодкий; 
• молочний; 
•  білий; 
•  із наповнювачами. 
Які залежно від рівня подрібнення 
поділяють на звичайний та десертний, 
а залежно від складу та структури 
можуть бути пористими, або з 
тонкоподрібненими добавками, або з 
крупними, або з наповнювачем, або 
їхнє поєднання. 
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З вище наведеної класифікації  можна зазначити, що в CODEX STAN 87-

1981 більш розгорнута класифікація за рахунок таких понять як «Gianduja» та 

«para mesa». Відповідно чорний шоколад має різну назву у всіх трьох 

нормативних документах, місткість сухих речовин становить не менше ніж 32% 

(зокрема 8% сухих знежирених речовин какао-продуктів) у CODEX STAN 87-

1981 та не менше ніж  35% (зокрема какао-масла не менше ніж 18% та не 

менше ніж 14% знежирених какао-продуктів у перерахунку на сухі речовини) у 

ДСТУ 3924-2000 та ГОСТ Р 52821-2007.  Проте в ГОСТ Р 52821-2007 на 

відмінну від двох інших нормативних документів виокремлюють темний 

шоколад, який виготовлений на основі какао-продуктів і цукру, у складі якого 

не менше ніж 40 % загального сухого залишку какао-продуктів, в тому числі не 

менше ніж 20 % какао-масла та шоколад гіркий, який виготовлений на основі 

какао-продуктів і цукру, у складі якого не менше ніж 55 % загального сухого 

залишку какао-продуктів і не менше ніж 33 % какао-масла. У ДСТУ 3924-2000 

та ГОСТ Р 52821-2007 однаковий зміст поняття шоколад молочний ─ 

кондитерський виріб, виготовлений на основі какао-продуктів, цукру, молока 

та/або його переробляння, в складі якого не менше ніж 25 % загального сухого 

залишку какао-продуктів, не менше ніж 2,5 % сухого знежиреного залишку 

какао-продуктів, не менше ніж 12 % сухих речовин молока та/або його 

переробляння, не менше ніж 2,5 % молочного жиру і не менше ніж 25 % 

загального жиру, а за CODEX STAN 87-1981 молочний шоколад містить не 

менше ніж 10 % сухих молочних продуктів та тонкозмеленого фундука у 

кількості не менше ніж 15 % і не більше ніж 40 % та до нього можливі такі 

додавання: мигдаль, лісовий та інші горіхи, цілі або змелені, у такій кількості, 

щоб разом з тонкозмеленим фундуком їх кількість не перевищувала 60 % 

загальної маси готового продукту.  Показники на шоколад білий співпадають у 

всіх 3-х нормативних документах і він повинен містити не менше ніж 20 % 

какао-масла і не менше ніж 14 % сухих речовин молочних продуктів (зокрема 

не менше ніж 2,3 % ─ 3,5 % молочного жиру).   

У CODEX STAN 87-1981 відсутні такі поняття: пористий шоколад, 

шоколад із додаваннями та шоколад із начинками, тоді як у ДСТУ 3924-2000 та 
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ГОСТ Р 52821-2007 ці поняття ідентичні і в їх змісті зазначено: пористий 

шоколад ─ кондитерський виріб із комірчастою структурою, виготовлений з 

однієї або кількох шоколадних мас, оброблених повітрям, азотом, вуглекислим 

або іншим газом; шоколад із додаваннями  ─ кондитерський виріб, який 

виготовляють на основі какао-продуктів, з додаванням або без додавання 

цукру, молока та/або продуктів його переробляння, що містить крупні 

додавання у виді цілих або подрібнених харчових інгредієнтів; шоколад із 

начинками ─ кондитерський виріб, який містить не менше ніж 40 % 

відокремлюваної складової частини шоколаду від загальної маси виробу і не 

більше ніж 60 % наповнювача. В класифікації CODEX STAN 87-1981 

зазначений такий шоколад як para mesa ─ оброблений шоколад з розміром 

твердих частинок більше ніж 70 мкм, повинен містити не менше ніж 20 % 

сухих речовин какао-продуктів. Даний вид шоколаду не притаманний для 

державних та міждержавних нормативних документів. 

Розглянемо особливості вимог щодо ступеня подрібнення, масової частки 

наповнювача, допустимості додавання рослинних жирів та маркування у табл.3.  

Таблиця 3 

Вимоги до шоколаду 
ДСТУ 3924-2000 CODEX STAN 87-1981 ГОСТ Р 52821-2007 

Ступінь подрібнення не менше ніж,  % 
92 — 92,0 (для звичайного, з 

додаванням та без) 
96,0 (для десертного з 
додаваннями)  
97,0 (для десертного без 
додавань) 

Масова частка навовнювача, %, не більше ніж 
60 75 60 

Допустимість додавання рослинних жирів 
Під час виготовлення 
шоколаду не допустимо 
додавати в шоколадну 
масу рослинні жири 
(еквіваленти какао-
масла, поліпшувачі 
какао-масла, замінники 
какао-масла тощо). 

Під час виготовлення шоколаду 
дозволено використовувати без 
зміни мінімальної кількості 
какао-масла, рослинних жирів 
(еквівалентів) до 5 % до загальної 
маси готового продукту, за 
винятком загальної маси будь-
яких інших внесених додавань. 

Під час виготовлення 
шоколаду дозволяється 
використовувати, без зміни 
мінімальної кількості какао- 
масла, до 5 % до загальної 
маси шоколадної маси (без 
крупних додавань). 
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Продовженя табл. 3 
ДСТУ 3924-2000 CODEX STAN 87-1981 ГОСТ Р 52821-2007 

Особливості маркування 
Зазначають 
інформацію щодо 
вмісту какао-
продуктів у 
шоколадній масі. 

За виключенням білого 
шоколаду, повинно бути 
зазначено вміст какао-
продуктів. Їх відсоток 
повинен належати до 
шоколадної частини виробу 
за винятком інших 
складників. 
Вміст рослинних жирів, 
доданих до какао-масла, 
повинно бути зазначено на 
маркованні разом з назвою 
та/або малюнком продукту. 

Зазначають загальний вміст сухого  
залишку     какао-продуктів, а для 
молочного шоколаду, додатково, сухий 
знежирений залишок молока та 
молочний жир. 
Шоколад, що містить рослинні жири — 
еквіваленти та/або поліпшувачі SOS-
типу, додатково маркується написом: 
«містить до 5 % рослинних жирів — 
еквівалентів та/або по- ліпшувачів SOS-
типу додатково до какао-масла». Цей 
напис розміщують в тому ж полі зору, 
що і склад продукту з чітким розподілом 
від складу. 

 

Аналіз вимог до шоколаду з приводу ступеня подрібнення показав, що в 

ДСТУ 3924 та ГОСТ 31721 цей показник становинь не менже ніж 92%, коли в  

CODEX STAN 87 він відсуній. Масова частка наповнювача становить 60% у 

ДСТУ 3924 та ГОСТ 31721, тоді як в CODEX STAN 87 - 75%. CODEX STAN 87 

та ГОСТ 31721 дозволено використання рослинних жирів-еквівалентів какао-

масла (не більше 5 % готового виробу), з обов’язковим зазначенням в 

маркуванні, проте у ДСТУ взагалі встановлено заборону на використання 

рослинних жирів. 

Шоколад не є продукцією яка підлягає обов'язковій сертифікації в Україні 

відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики. [9]. В країнах ЄС і країнах – членах ОЕСР, 

обов'язкова сертифікація застосовується лише до об'єктів із найвищим ступенем 

ризику, відбувається контроль самого процесу, а не продукції. Чинний реєстр 

сертифікатів на системи управління якістю, які були видані органом з 

сертифікації системи управління ДП «Укрметртестстандарт» щодо 

кондитерської галузі налічує 80 акредитованих лабораторій, які свою діяльність 

здійснюють на підставі діючого законодавства України. Акредитація в Україні 

здійснюється національним органом України з Акредитації, яким з 2002 року є 

Національне агентство з акредитації України (НААУ) і якому надані державні 

ексклюзивні повноваження на акредитацію органів з оцінки відповідності 
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(ООВ) та проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів 

з оцінки відповідності вимогам акредитації. Державний ринковий нагляд та 

контроль за виконанням обов’язкових вимог – заключна ланка національної 

системи технічного регулювання, яка повинна отримати своє відповідне 

нормативно-правове, організаційне, методичне та інше оформлення з тим, щоб 

гарантувати безпечність продукції для споживача. Державний контроль за 

якістю та безпекою продукції, що надходить на ринок, здійснюється 85 

контролюючими органами, серед яких МОЗ України, Департаментом 

ветеринарної медицини, тощо. 

Гармонізація нормативної бази по вдосконаленню вимог безпеки є 

необхідною умовою забезпечення конкурентоспроможності продукції на 

світових ринках харчових продуктів в умовах глобалізації. 

Існуючі українські норми і правила для харчових продуктів добавки 

відрізняються від міжнародних актів, таких, як Кодекс Стандартів Alamentarius 

(Codex Alimentarius) і численних директив ЄС: які є більш суворими. І це 

створює значні перешкоди для виробників та імпортерів. Іншими словами, 

існує ситуація, коли стандарти в Україні, з точки зору використання харчових 

добавок, не вирівняні з Codex Alimentarius, він створює менш сприятливі умови 

для вітчизняних виробників. Таким чином, відповідно до сьогоднішніх вимог 

ЄС необхідно зробити терміново гармонізацію українських санітарних норм і 

правил з рекомендаціями Кодексу Аліментаріус. 
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НОВИМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ ВИМОГАМИ 

У статті досліджено систему технічного регулювання харчових добавок в 

Україні. Проведено аналіз стану гармонізації стандартів згідно міжнародних 

вимог. Проаналізовано перелік дозволених харчових добавок. Висвітлено стан 

стандартизації, оцінювання відповідності та ринкового нагляду  харчових 

добавок в Україні. Розглянуто стан нормативно-технічного забезпечення 

системи технічного регулювання. 



131 

Ключові слова: харчові добавки, оцінка відповідності, метрологія, ринковий 

нагляд. 

Харчові добавки використовуються людиною багато століть. Однак в кінці 

XX ст. виробництво харчових добавок стало потужною, стрімко зростаючою 

галуззю виробництва. Кількість харчових добавок, які використовують у 

харчовому виробництві більшості країн світу, досягає 500 найменувань [1]. 

Зараз не можливо уявити виготовлення будь-якої продукції без 

використання харчових добавок, адже саме вони покращують смак, термін 

зберігання, консистенцію та багато іншого у харчових продуктах. Надмірна 

кількість добавок шкодить здоров’ю людини, тому постає необхідність 

контролю їх вмісту в продуктах. Потрібно розробити методи дослідження 

вмісту харчових добавок та врегулювати дане питання на законодавчому рівні.  

Основними проблемами у сфері регулювання харчових добавок є 

недосконалий перелік дозволених добавок, відсутність державного контролю 

над кількістю використання добавок у харчових продуктах, не повністю 

гармонізовані стандарти в даній сфері. 

У групі «Харчові продукти» із загальної кількості 2188 стандартів 

гармонізованими є 656 документів, у тому числі з ISO – 394, EN – 72, ГОСТ – 

130. Наведені дані вказують за те, що в Україні гармонізовано близько 30 % 

загальної кількості стандартів на харчові продукти. Тому питання гармонізації 

стандартів є запорукою презумпції відкрито відносно продукції. 

Проблемами дослідження гармонізації стандартів, безпечності та якості 

харчових добавок займалась значна кількість сучасних вітчизняних і 

зарубіжних науковців, а саме: Denner W.H.B., Erin N., Смоляр В.І., Г. Гуменюк, 

Ю. Слива, Г. Саранча та ін. 

У відповідності з Національним планом проходить перегляд українського 

законодавства у сфері регламентації державного та технічного регулювання 

харчових добавок з метою адаптації системи санітарних і фітосанітарних 

заходів до законодавства Європейського Союзу.  

Результати досліджень. Пріоритетність безпечності та якості харчових 

продуктів для нашої держави знайшла своє відображення у Національному 
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плані дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 

2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України. 

В українському законодавстві сфера використання харчових добавок 

регулюється відповідно за законом “Про безпечність та якість харчових 

продуктів”, а контроль над виробництвом та безпечністю застосуванням 

харчових добавок покладено на Державну санітарно-епідеміологічну службу 

України та Міністерство охорони здоров'я. 

За переліком продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, 

харчові добавки не потребують сертифікації, за виключенням вмісту ГМО. 

Для проведення добровільної сертифікації харчових продуктів (добавок) 

уповноважених на виконання робіт з сертифікації в Україні акредитовано понад 

130 організацій. Лабораторії розташовані по всій території України. Більше 20 

лабораторій тільки розташовані в Києві.  

Маркування харчових добавок здійснюється відповідно до Технічного 

регламенту щодо правил маркування харчових продуктів [2] та ДСТУ 

«Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила» [3]. 

Дія документів поширюється на споживче маркування харчових продуктів, 

добавок вітчизняного та закордонного виробництва, які реалізуються на 

території України через оптову та роздрібну мережу. 

Шрифт, яким подається інформація на етикетці, відповідно до вимог ТР не 

повинен бути меншим ніж 1,8 мм. Якщо ж маркування неможливо виконати 

шрифтом такого розміру, то допускається 0,8 мм. Якщо на пакованні харчових 

продуктів невеликих. 

Функціональні класи харчових добавок, вказані в Регламенті ЄС  

№ 1333/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року, 

майже повністю відповідають українській класифікації, наведеній в СанПіН по 

застосуванню харчових добавок (Наказ МОЗ України № 222 від 23.03.1996 р.) 

щодо правил маркування. Але необхідно зауважити, що до існуючої в Україні 

класифікації треба додати наступні класи харчових добавок: “Покращувачі 

аромату”, “Пакувальні гази”, “Носії” та відредагувати деякі назви їх класів. 



133 

У Регламенті ЄС 1333/2008 вказані обмеження щодо продажу деяких 

харчових добавок кінцевим споживачам, а саме: продаж барвників E123, E127, 

E160b, E173 та E180 не може здійснюватися кінцевому споживачеві. Крім того, 

в цьому документі наведено перелік харчових барвників, які можуть 

використовуватись у формі лаків (E100 куркумін, E102 тартразин, E104 

хіноліновий жовтий, E110 жовтий “сонячний захід”, E120 кармін, E122 

азорубін, E123 амарант, E124 понсо 4R, E127 еритрозин, E129 спеціальний 

червоний АС, E131 патентований синій V, E132 індигокармін, E133 

діамантовий синій FCF, E141 мідні комплекси хлорофілів, E142 зелений S, 

E151 діамантовий чорний PN, E155 коричневий НТ, E163 антоціани, Е180 

літолрубін ВК). Ці положення Регламенту ЄС 1333/2008 можуть бути прийняті 

в українському документі. 

Згідно з Регламентом ЄС 1333/2008 до переліку дозволених включено 324 

харчові добавки. Виходячи з постанов Кабінету Міністрів та Головного 

державного санітарного лікаря, в Україні до «Переліку харчових добавок, 

дозволених до використання у харчових продуктах», включено 264 речовини, з 

них для 176 не затверджено значення гігієнічних нормативів. Із 264 харчових 

добавок українського переліку 50 відсутні в Регламенті ЄС 1333/2008. Таким 

чином, кількість харчових добавок, яких немає в переліку дозволених в Україні 

порівняно з переліком ЄС, становить 110 найменувань. Переважна більшість 

цих речовин дозволені до використання Загальним стандартом на харчові 

добавки (Codex Stan 192-1995). Вважаю можливим розгляд питання щодо 

включення їх до переліку дозволених в Україні через процедуру державної 

реєстрації (експрес реєстрації), передбаченої Законом України «Про 

безпечність та якість харчових продуктів», як добавок, схвалених 

міжнародними організаціями. 

Потрібно вирішити долю 50-ти харчових добавок, яких немає в переліку 

Регламенту ЄС 1333/2008 (із них 36 немає також в Codex Stan 192-1995). 

Також актуальним є розгляд питання щодо виключення 35-ти харчових 

добавок із переліку дозволених в Україні представлених в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Перелік харчових добавок дозволених в Україні, які потребують 

виключення 
№ Назва Опис 
1 2 3 

1. Харчові добавки, які 
є ферментними 
препаратами 

Е1100 амілаза, Е1101 протеаза, Е1102 глюкозооксидаза, 
Е1104 ліпаза, каталаза, целюлаза, пектиназа, бета-
галактозидаза, глюкоамілаза). Та які розглядатимуться 
окремим документом у рамках гармонізації з Регламентом 
ЄС № 1332/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 
грудня 2008 року про харчові ензими 

2. Речовини ефірні олії спиртові, водно-спиртові, СО2-екстракти та 
есенції на їх основі; натуральні, натурально-ідентичні 
ароматичні речовини; аромати коптіння; ванілін; етилванілін, 
діацетил, які відносяться до ароматичних речовин і які 
розглядатимуться окремим документом у рамках гармонізації 
з Регламентом ЄС 1334/2008 Європейського Парламенту та 
Ради від 16 грудня 2008 року  

3. Харчові добавки Е152 вугілля, Е164 шафран, Е411 вівсяна камідь, Е908 віск 
рисових висівок, Е909 спермацетовий віск, Е910 воскові 
ефіри, Е913 ланолін, Е940 хладон, Е1510 етанол, E472g 
сукцинільовані моногліцериди, Е519 сульфати міді, желатин, 
які не включені до переліку дозволених в Регламенті ЄС № 
1332/2008, Загальному стандарті на харчові добавки (Codex 
Stan 192-1995), Технічному регламенті Митного союзу (ТР 
ТС 029/2012), а також на які (крім Е 472g і Е 519) немає 
специфікацій Об’єднаного комітету експертів ФАО/ВООЗ з 
харчових добавок (JECFA).  

4. Карбюлоза  це назва медичного препарату, який пройшов клінічну 
апробацію і рекомендований Фармкомітетом МОЗ України в 
якості засобу для виведення радіонуклідів. За хімічною 
структурою — це натрієва сіль карбоксиметил-целюлози, що 
відповідає харчовій добавці Е 466, яка включена до 
українського переліку 

5. Речовина Лактоцид оскільки це гігієнічний засіб для відновлення природного 
кислотно-лужного балансу зовнішніх шкірних покривів. Як 
харчова добавка не використовується в міжнародній практиці 

6. Оксид натрію оскільки як харчова добавка використовується тільки 
гідроксид натрію Е524, який є в переліку дозволених; Амоній 
азотнокислий (нітрат амонію, аміачна селітра) — оскільки як 
харчові добавки використовуються тільки нітрат натрію Е251 
і нітрат калію Е252, які є в переліку дозволених 

7. Харчові добавки 
Е917 йодат калію і 
йодистий калій 

згідно з Постановою Головного державного санітарного 
лікаря України № 136 від 02.08.2001 р. використовуються для 
йодування солі. Згідно з міжнародним та українським 
законодавством ці речовини не відносяться до харчових 
добавок, а використовуються для збагачення продуктів йодом

8. Речовини перекис водню та алілгірчична олія, які за своїми функціями 
є технологічними добавками 
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Отже, можна зробити висновки, що вісім основних груп харчових добавок 
рекомендовано виключити з переліку дозволених в Україні. Адже вчені довели 
їх шкідливість на організм людини. В Україні даним питанням займалися вчені 
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки 
імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України» м. Київ. 

Оцінка відповідності харчових добавок проводиться за постановою від 13 
січня 2016 року «Про затвердження модулів відповідності, які 
використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності та правил 
використання модулів оцінки відповідності». Проведений порівняльний аналіз 
аналіз системи категорій харчових продуктів Регламенту ЄС 1333/2008, яка в 
основному відповідає такій, що надана стандартом Кодексу по харчових 
добавках (Codex Stan 192-1995). Це дасть змогу уникнути розбіжностей і 
невідповідностей щодо сфери використання харчових добавок. 

Гармонізація нормативної бази по вдосконаленню вимог безпеки є 
необхідною умовою забезпечення конкурентоспроможності продукції на 
світових ринках харчових продуктів в умовах глобалізації. 

Існуючі українські норми і правила для харчових продуктів добавки 
відрізняються від міжнародних актів, таких, як Кодекс Стандартів Alamentarius 
(Codex Alimentarius) і численних директив ЄС: які є більш суворими. І це 
створює значні перешкоди для виробників та імпортерів. Іншими словами, 
існує ситуація, коли стандарти в Україні, з точки зору використання харчових 
добавок, не вирівняні з Codex Alimentarius, він створює менш сприятливі умови 
для вітчизняних виробників. Таким чином, відповідно до сьогоднішніх вимог 
ЄС необхідно зробити терміново гармонізацію українських санітарних норм і 
правил з рекомендаціями Кодексу Аліментаріус. 

Список використаних джерел: 
1. Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.dsiu.gov.ua /content/derjrynknaglyad.ht ml 
2.Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів, 
затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від 28.10.2010 № 487;  
3. ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні 
правила. 
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ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТА СТАН ТЕХНІЧНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

У статті проаналізовано чинні в Україні нормативні документи, що 

стосуються молока та молочних продуктів, рівень гармонізації їх з 

міжнародними та європейськими стандартами. Розкривається сутність 

процедури ідентифікації молока та молочних продуктів, методів виявлення 

відповідності встановленим вимогам. Висвітлено основні проблеми, що виникли 

у молочнії галузі та запропоновано механізми їх подолання в системі 

технічного регулювання та ринкового нагляду. 

Ключові слова: ринковий нагляд, молоко та молочні продукти, стан 

гармонізації, нормативна база, якість, ідентифікація. 

Вступ та постановка проблеми.  Молочні продукти становлять обов’язкову 

складову раціону харчування кожної людини. Молочна галузь займає вагоме 

місце в структурі харчової промисловості України, є провідною ланкою у 

вирішенні продовольчої проблеми країни. Адже, молоко, як один з головних 

базових продуктів харчування (характерна особливість якого – легка 

засвоюваність організмом) є важливою складовою здорового раціону. Питне 

молоко характеризується високими споживними властивостями, які 

визначаються його хімічним складом, засвоюваністю, енергетичною цінністю, 

органолептичними показниками, використанням. Вміст білків і цукрів у 

питному молоці  повинен бути такий як в свіжовидоєному. Кількість жирів в 

окремих видах питного молока нормується стандартами. Харчова і біологічна 

цінність молока і молочних продуктів обумовлена наявністю жирів і 

жироподібних речовин, білків, молочного цукру, мінеральних солей, пігментів, 

вітамінів, ферментів, імунних тіл, гормонів і інших фізіологічно активних 
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речовин. Молоко забезпечує потребу організму людини у жиророзчинних 

вітамінах на 20-30%, у вітамінах B2 і B6 – на 70%, у вітаміні В12 – майже на 

100%. Молоко характеризується високими органолептичними властивостями: 

ніжним і приємним смаком, привабливим білим кольором з жовтуватим 

відтінком. Україна прагне свою харчову продукцію та продовольчу сировину 

продавати на міжнародному та європейському ринках. Конкурентною на цих 

ринках може бути тільки високоякісна й безпечна продукція. Але рівень 

гармонізації стандартів до європейських поки що не на достатньому рівні. 

Виготовлення та випробування харчових продуктів за вимогами міжнародних 

чи європейських стандартів сприятиме її конкурентоспроможності, а також 

зніматиме технічні бар’єри в торгівлі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Молочна промисловість – одна 

з основних галузей агропромислового комплексу України. Питома вага галузі в 

загальному обсязі харчової та переробної промисловості складає 19% і має 

тенденцію до збільшення. Аналіз нормативної бази стандартів в Україні 

свідчить про те, що за останні чотири роки значно зменшилась кількість 

міждержавних стандартів (ГОСТ), що можна пояснити переглядом і 

скасуванням в Україні застарілих НД, які не відповідають сучасним вимогам. Із 

загальної кількості стандартів (ДСТУ і ГОСТ) на продукцію чинними є 573 

(52,6 %), на методи контролю — 390 (35,7 %), на інші об’єкти стандартизації — 

128 (11,7 %). Згідно із Законом України «Про стандартизацію» , одним із 

принципів державної політики у сфері стандартизації є пріоритетність 

впровадження міжнародних стандартів.  

Питанням гармонізації українських національних стандартів з 

європейськими присвячено праці таких науковців, як Ю. Бережна,  

С. Литвинська, Н. Пархоменко, Є. Нестеренко, Ю. Ульянченко. 

Метою дослідження є вивчення оцінювання відповідності та сучасного 

стану нормативної бази щодо молочних продуктів, рівня її гармонізації з 

міжнародними та європейськими стандартами. 
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Результати дослідження. Попри складну економічну ситуацію  молочна 

галузь зберегла позитивну динаміку зростання. Останні дані Державної служби 

статистики свідчать, що у господарствах всіх категорій виробництво молока 

становило 946,2 тис. т, що на 5,4% більше проти аналогічного періоду 

минулого року [2]. Основні дані щодо виробництва основних груп молочних 

продуктів в тисячах тон наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Виробництво основних груп молочних продуктів [2] 

Показник Од. 
виміру 2011 2012 2013 2014 2015 

Відхилен-
ня 2015 до 
2011 р., % 

Молоко 
оброблене рідке тис. т 770 822,3 871,2 909,3 946,2 22,9 

Масло вершкове тис. т 75 92,3 97,8 88,2 92,8 23,7 
Спреди та суміші тис. т 72 79,7 81,4 53,4 53,1 -26,3 
Сир свіжий 
неферментований 
та сир 
кисломолочний 

тис. т 85 87,2 88,1 78,6 82,8 -2,6 

Сири жирні тис. т 228 224 215 166,3 163,8 -28,2 
Продукти 
кисломолочні тис. т 492 497 472 486,1 517,9 5,3 

 

Останні дані Державної служби статистики свідчать, що станом на  

1.01.2015 р. у господарствах населення утримувалося близько 1747,8 тис.  

поголів’я корів, де їх чисельність становила на 6,7 % менше, ніж на аналогічну 

дату 2014 р., тоді як в сільськогосподарських підприємствах налічується майже 

в 3,3 разу менше тварин порівняно з приватними домогосподарствами, а саме 

528,0 тис. голів (-6,4 % до минулого року) [2]. Очікувати кардинальних змін в 

структурі виробництва молока найближчим часом навряд чи можливо. 

Виробництво молока має сезонний характер, проте попит спостерігається 

протягом усього періоду року, що зумовлює коливання закупівельних цін. 

Важлива особливість чинної вітчизняної системи моніторингу якості й 

безпечності аграрної сировини і харчової продукції, на відміну від 

європейських країн, полягає в наявності кількох державних установ, 

відповідальних за цей напрям діяльності.  
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Оскільки керівні органи перелічених вище державних структур реалізують 

управлінські, координаційні, організаційні, інформаційні та інші функції, то 

проведення ринкового нагляду, лабораторних досліджень і сертифікаційних 

випробувань покладається на науково-дослідні інститути та сертифіковані 

випробувальні лабораторії, які можуть бути самостійними або ж створюватися 

при дослідних установах. Спеціалізовані науково-дослідні установи 

функціонують в системі НАН України (Інститут харчової біотехнології та 

геноміки), НААН України (Технологічний інститут молока та м’яса), НАМН 

України (Інститут гігієни та медичної екології ім. О.Марзеєва), МОЗ України 

(Український НДІ харчування) або є неурядовими організаціями (Міжнародний 

інститут безпеки та якості продуктів харчування). Крім того, значні обсяги 

досліджень у сфері харчування, створення нових продуктів, оцінювання їх 

впливу, а також продуктів із використанням ГМО на організм і захворюваність 

людини та її захисні функції виконують вищі навчальні заклади МОН України, 

зокрема Національний університет харчових технологій, Одеська національна 

академія харчових технологій, Харківський державний університет харчування 

та торгівлі тощо.  Також доречно зазначити, що зараз в Україні функціонує 

п’ять сертифікованих лабораторій, які спроможні ідентифікувати наявність 

ГМО в продуктах харчування, що реалізуються на вітчизняних ринках. 

Бактеріологічна лабораторія ДУ «Київський міський лабораторний центр 

Держсанепідемслужби України» єдина в місті застосовує для досліджень нові 

сучасні технології. Харчові продукти досліджуються мікробіологічним експрес-

аналізатором «BacTrac 4300». Для дослідження молочної продукції 

бактеріологічними лабораторіями визначається: залишкова кількість 

антибіотиків у молочних продуктах, наявність інгібуючих речовин у молоці з 

метиленовим синім, мікроскопія кисломолочних продуктів, визначення 

промислової стерильності консервованої продукції. У відділенні організації 

санітарно-гігієнічних досліджень фахівці опрацьовують листи-звернення від 

підприємств та громадян на проведення лабораторних досліджень та надають 

заключення в протоколах лабораторних досліджень про відповідність 
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результатів вимогам діючого санітарного законодавства, надають інформаційні 

листи замовнику про результати проведення лабораторних досліджень [5]. 

Медико біологічні вимоги до безпечності молока та молочних продуктів 

контролюються згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до 

якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини», де 

визначено гігієнічні вимоги безпечності та поживної цінності молока і 

молочних продуктів. Контроль проводиться на вміст меламіну, афлотаксину, 

мікроорганізмів заквасочної мікрофлори і пробіотичних мікроорганізмів [9]. 

Згідно закону «Про молоко та молочні продукти» основними засадами 

державної політики щодо забезпечення безпечності та якості молока і молочних 

продуктів для життя та здоров'я населення є: забезпечення внутрішніх  потреб  

держави в молочних продуктах широкого асортименту та нарощування їх 

експорту; здійснення контролю за безпечністю та якістю молока, молочної 

сировини і молочних продуктів;  сприяння розвитку інтеграційних процесів між 

виробником, переробником та реалізатором; проведення моніторингу ринку 

молока, молочної сировини і молочних продуктів; удосконалення митно-

тарифної та цінової політики у частині захисту вітчизняних виробників молока 

та молочної продукції; розроблення загальнодержавних програм розвитку 

селекційно-племінної справи. 

Молоко, молочна сировина і молочні продукти, що виробляються в 

Україні та ввозяться на митну територію України,  повинні відповідати 

показникам безпечності та якості, які встановлені нормативно-правовими 

актами України. 

Ідентифікацію (процедуру оцінки відповідності)  молока, молочної 

сировини, молочної продукції та допоміжних матеріалів для переробки 

проводять з метою: 1) підтвердження відповідності певного виду продукції тим 

відомостям, що наведені в маркованні, декларації; 2) підтвердження 

відповідності загальновизнаної назви певного виду продукту, торговельної 
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марки та/або комерційного (фірмового) найменування; 3) підтвердження 

відповідності вимогам чинних нормативно-правових актів; 4) підтвердження 

придатності молочної продукції для споживання людиною; 5) захисту покупців 

від несумлінного виробника (продавця). 

Для ідентифікації молока та молочної продукції використовують  

нормативні документи, міжнародні стандарти, супровідні документи на ці 

продукти, договори поставок, контракти, специфікації на ці продукти, 

інформацію на етикетках споживчого пакування та інші документи, які містять 

опис цих продуктів. Ідентифікацію молока та молочної продукції проводять 

призначені органи з оцінки відповідності та акредитовані лабораторії, які 

здійснюють оцінку відповідності продукції. Результати ідентифікації 

конкретної молочної продукції аналізують та оформляють  у вигляді протоколу 

проведення ідентифікації. Ідентифікація з метою визначення виду молочної 

продукції проводиться за показниками, зазначеними у табл.2. 

Таблиця 2 

Характеристики основної групи молочної продукції 

 «Молоко коров’яче питне» [4] 

Назва Показники 
Органолептичні показники:

Консистенція, зовнішній вигляд Однорідна рідина без осаду, пластівців 
білка та грудочок жиру 

Смак та запах Чисті, без сторонніх, не притаманних 
свіжому молоку присмаків та запахів. Для 
пастеризованого та ультрапастеризованого  
молока –  з легким присмаком пастеризації, 
для пряженого і стерилізованого молока – 
виражений присмак пастеризації 

Колір Білий, рівномірний за всією масою; для 
пряженого молока — від світло-кремового 
до темно-кремового відтінка, для 
стерилізованого молока – з легким 
кремовим відтінком; для нежирного молока 
– із злегка синюватим відтінком. 

Фізико-хімічні показники:
Масова частка білка, % не менше ніж  2,7    

для нежирного не менше ніж 3,0 
Масова частка жиру, % від 1,0  до 6,0  

для нежирного до 1,0  
Густина, кг/м3 від 1023 до 1030 кг/м3 
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Молоко та молочна продукція, які не відповідають назві або показникам, 

зазначеним у ДСТУ ISO 707:2002, що наведена в документах на цей продукт 

або етикетках споживчого маркування, визнають фальсифікованими та 

підлягають вилученню з обігу. Станом на 1.01.2016 року ДСТУ на молочну 

продукцію – 135, з них гармонізовані – 77 (табл.3).  

Таблиця 3 

Гармонізація національних стандартів (ДСТУ) 
Назва 
продукції 

Продукція Методи контролю Інші стандарти Загаль-
ний рі-
вень 
гар-
моні-
зації, % 
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Молоко і 
молочні 
продукти  

44 - - 91 74 81,3 4 3 75,0 55,4 135 77 

 

У результаті проведеного аналізу встановлено, що стандарти на молочну 

продукцію практично не гармонізовані з вимогами міжнародних стандартів. Це 

пояснюється тим, що міжнародних стандартів на продукцію дуже мало, адже 

вона виготовляється у кожній країні за своєю технологією, рецептурою, з 

використанням вітчизняної сировини, тому вимоги стандартів на харчову 

продукцію не створюють технічних бар’єрів у торгівлі, оскільки їх можна 

врегулювати угодами (контрактами) між торговими партнерами. Створюють 

технічні бар’єри в торгівлі переважно максимально допустимі рівні показників 

безпечності та методи їх контролю. Саме ці стандарти потребують гармонізації. 

Якщо порівнювати сучасний стан стандартизації у харчовій галузі з тим, 

що був у попередні роки [8], то суттєво зменшилась кількість міждержавних 

стандартів (ГОСТ), чинних в Україні. Дещо більше гармонізованих ДСТУ на 

продукцію та на інші об’єкти стандартизації. Отже, можна вважати, що за 

останні роки суттєвих змін не відбулось, відхилення коливаються в межах 

похибки при підрахунку, а також, можливо, через оформлення каталогів НД 

дещо за іншою формою. 
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Слід зазначити, що рівень гармонізації національних стандартів (ДСТУ) на 

методи контролю та інші об’єкти можна вважати задовільним. Наведемо для 

інформації кількість чинних стандартів ISO і EN у цій же галузі [1, 2] для того, 

щоб зорієнтувати розробників стандартів на їх гармонізацію (табл. 4). 

Таблиця 4 

Міжнародна і європейська нормативна база у харчовій промисловості 

на прикладі молочної продукції  
Назва 

продукції 
Продукція Методи контролю Інші стандарти Загальна 

кількість 
ISO/EN ISO EN ISO EN ISO EN 

Молоко і 
молочні 
продукти 

1 - 124 28 14 3 139/31 

 

Слід зазначити, що стандарти ISO і EN на продукцію складають відповідно 

8,3 і 4,8 % від загальної кількості стандартів. Заслуговують на увагу стандарти 

інших міжнародних організацій – Комісії Кодекс аліментаріус/ФАО/ВООЗ, 

Європейської економічної комісії ООН та вузькоспеціалізованих міжнародних 

організацй. 

Кодекс Аліментаріус, що означає латинською мовою «Законодавство про 

харчові продукти» або «Звід правил і норм на харчові продукти», — це збірник 

на міжнародному рівні схвалених стандартів на харчові продукти, спрямованих 

на захист здоров’я споживачів і гарантування чесної практики в торгівлі. 

Кодекс Аліментаріус містить стандарти на всі основні види харчових продуктів 

та напівфабрикатів, призначених для постачання споживачу. Методи аналізу і 

відбору зразків Кодексу Аліментаріус, у тому числі методи аналізу для 

виявлення вмісту забруднюючих речовин і залишків пестицидів та 

ветеринарних лікарських препаратів у харчових продуктах, також вважаються 

стандартами Кодексу Аліментаріус. Технічні норми і правила Кодексу 

Аліментаріус - включаючи гігієнічні норми й правила - визначають методи і 

способи виробництва, переробки, виготовлення, транспортування і зберігання 

окремих харчових продуктів або груп харчових продуктів, що вважаються 
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необхідними для забезпечення безпеки харчових продуктів і їхньої придатності 

для споживання. У сфері гігієни харчових продуктів базовим текстом є 

«Загальні принципи харчової гігієни», у якому запроваджується застосування 

системи управління безпекою харчових продуктів «Аналіз небезпечних 

факторів і критичні контрольні точки». Технічні норми і правила контролю за 

використанням ветеринарних лікарських препаратів виступають загальним 

керівництвом у цій сфері. 

Найбільшу групу спеціальних стандартів Кодексу Аліментаріус становлять 

так звані «стандарти на окремі товари», яких набагато більше, ніж інших 

стандартів. Серед основних товарів, включених до Кодексу Аліментаріус, є 

молоко та молочні продукти. Стандарти на окремі товари, а саме молочну 

продукцію, розроблені за  зразком, прописаним у «Посібнику щодо процедури 

Комісії Кодексу Аліментаріус». Формат стандартів включає наступні категорії 

інформації: Розділ «Сфера застосування» містить назву харчового продукту, до 

якого застосовується стандарт, і у більшості випадків вказує, в яких цілях 

використовуватиметься товар. Розділ «Опис» включає визначення продукту або 

продуктів, на які поширюється стандарт, та, якщо необхідно, сировини, з якого 

ці продукти отримані. Розділ «Обов'язковий склад» включає інформацію про 

склад і відмітні характеристики товару. Розділ «Харчові добавки» містить назви 

добавок і їхню максимальну кількість, яку дозволяється додавати до харчових 

продуктів. Харчові добавки повинні бути визнані FAO і ВООЗ як безпечні, а 

використання харчових добавок повинне відповідати «Загальному стандарту 

Кодексу Аліментаріус щодо харчових добавок». Розділ «Забруднюючі 

речовини» містить інформацію про гранично прийнятний вміст забруднюючих 

речовин, які можуть бути присутнім у продукті або продуктах, до яких 

застосовується даний стандарт.  Розділ «Гігієна» містить посилання на 

відповідні гігієнічні норми й правила Кодексу Аліментаріус для даного товару.  

Розділ «Вага та одиниці виміру» містить такі положення, як заповнення тари і 

суха вага товару. Розділ «Маркування» містить положення про назву харчового 

продукту та про будь-які особливі вимоги для захисту споживача від отримання 

хибної інформації щодо харчового продукту. Розділ «Методи аналізу і відбору 
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зразків» містить перелік аналітичних методів, необхідних для забезпечення 

відповідності товару вимогам даного стандарту. 

У результаті всього сказаного вище можна зробити такі висновки. 

Поглиблення інтеграційних процесів між Україною і ЄС має супроводжуватися 

подальшим реформуванням та зближенням національної системи технічного 

регулювання з європейською. Цей процес було започатковано наприкінці 1990-

х рр., а в нинішніх умовах за різними складовими технічного регулювання 

спостерігається нестабільне просування. Відсутність ефективної системи 

гармонізації стандартів, впровадження системи НАССР на підприємствах 

об’єктивно спричиняє зниження відповідальності виробників перед 

споживачем, масовий випуск фальсифікованої, неякісної та небезпечної 

продукції. З метою адекватного реагування державних органів технічного 

регулювання на цю ситуацію та здійснення необхідних заходів щодо її 

виправлення було б доцільно організувати постійний моніторинг продовольчої 

мережі.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ  

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Стаття присвячена вивченню динаміки роздрібного товарообороту Вінницької 

області. Проаналізовано роздрібний товарооборот у міських поселеннях та 

сільській місцевості. Досліджено динаміку роздрібного товарообороту 

продовольчих та непродовольчих товарів. Доведено, що у міських поселеннях 

динаміка продовольчих товарів переважає над непродовольчими. Також 

доведено, що у сільській місцевості динаміка непродовольчих товарів 

переважає над продовольчими. 

Ключові слова: динаміка, роздрібний товарооборот, міські та сільські 

поселення, продовольчі товари, непродовольчі товари. 
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Торгівля є однією з найбільш динамічно розвинутих та 

бюджетоутворюючих галузевих систем, це потужний інструмент  

економічної політики держави, який визначає успіх у структурній модернізації 

держави. 

Сьогодні рушійною силою розвитку української економіки вважається 

виробництво. Однак завдяки торгівлі стає можливим дотримання балансу між 

виробництвом і споживанням, формується суттєва частка валової структури 

доданої вартості в Україні. У сучасних умовах аналіз динаміки товарообороту 

Українських підприємств є важливим аспектом, адже від стану галузі торгівлі 

залежить розвиток економічного, соціального та політичного стану України та 

її населення.  

Проблемам розвитку роздрібної торгівлі України присвячені роботи 

багатьох вітчизняних авторів, в роботах яких, розглянуто як проблеми 

загальнодержавного стану роздрібної торгівлі України, так і приділена увага 

розвитку даного сегменту економіки в різних регіонах держави. Проблемі 

аналізу ринкового середовища, у якому функціонує роздрібне підприємство, 

приділена увага Н. В. Рильської [1]. 

Аналізу вітчизняного роздрібного ринку присвячено також наукові роботи 

К. В. Бєляєва [2], Ю. М. Хом`яка [3]. У даних роботах розглянуто стан 

роздрібної торгівлі України. Приділена увага проблемі торгівлі в Україні, її 

історичному аспекті, тенденції товарообігу та порівняльний аналіз економічних 

показників основних учасників на ринку. 

Однак, не зважаючи на наявність  наукових праць та чисельних 

економічних досліджень в сфері роздрібної торгівлі, спостерігається деяка 

невизначеність у сфері товарообігу у регіонах на рівні області. Отже, однією з 

першочергових вимог при вирішенні питання динаміки роздрібного 

товарообороту є встановлення інтенсивності товарообігу продовольчих та 

непродовольчих товарів у міських і сільських поселеннях. Для визначення цієї 

динамічної інтенсивності необхідним є глибокий аналіз статистичного та 
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іншого матеріалу з можливістю формування асортименту за регіональним 

принципом.  

Головною метою роботи є дослідження, узагальнення та аналіз  

матеріалу щодо роздрібного товарообороту Вінниччини та встановлення 

динаміки інтенсивності роздрібного товарообороту у міських та сільських 

поселеннях. 

На даний час внутрішньо-регіональна торгівля є одним з найбільш 

динамічно-розвинених видів діяльності економіки України і характеризується 

такими чинниками як оптовий та роздрібний товарооборот [4, с. 38]. До 

обороту роздрібної торгівлі включено роздрібний товарооборот підприємств, 

які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, а також розрахункові обсяги 

продажу споживчих товарів через торгову мережу, що належить фізичним 

особам-підприємцям, та на ринках. Роздрібний товарооборот визначають як 

обсяг продажу споживчих товарів населенню через роздрібну торгову мережу 

всіма діючими підприємствами, а також промисловими, транспортними та 

іншими неторговими підприємствами безпосередньо населенню через касу 

підприємства. Крім того, до роздрібного товарообороту включають продаж 

через торгову мережу установам, організаціям і підприємствам продовольчих 

товарів для харчування обслуговуваних ними груп населення (у санаторіях, 

дитячих закладах, лікарнях та ін.) [5, с. 256].  

Тому одним із провідних чинників зростання та раціонального 

використання промислового потенціалу України є роздрібний товарооборот. 

Нині податки від роздрібного товарообороту складають одну із доходних 

частин Вінницької області, а також є рушійною силою для розвитку 

підприємств у регіоні. Показники роздрібного товарообороту підприємств 

Вінниччини наведені у табл. 1. 

Як видно із табл. 1, що роздрібна торгівля переважає у міських поселеннях, 

так у 2013 році він склав 6431 млн. грн., а у 2015 році 7499 млн. грн. тоді як у 

сільській місцевості лише 1891 та 2544. 
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Таблиця 1 

Показники роздрібного товарообороту підприємств Вінниччина [5] 

Рік 
Роздрібна торгівля, млн. грн. 

всього у міських 
поселеннях 

у сільській 
 місцевості 

2013 8108 6431 1891 
2014 8529 6690 2069 
2015 9816 7499 2544 
Всього  26453 20620 6504 

 

Але якщо проаналізувати динаміку зростання роздрібного товарообороту 

ми отримаємо зовсім іншу діаграму. Так, у міських поселеннях роздрібна 

торгівля зросла з 2013 по 2015 рік лише на 5 % тоді як у сільській місцевості – 

10%. Динаміка роздрібного товарообороту наведена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ряд 1 – міські поселення 
Ряд 2 – сільська місцевість 

Рис. 1 Динаміка роздрібного товарообороту Вінниччини, % 

Джерело: розроблено автором за даними [5] 

 

Проаналізувавши рис. 1., можна сказати, що роздрібний товарооборот у 

міських поселеннях з 2013  по 2014 рік виріс лише на 1 %, а з 2014 по 2015 рік – 

3 %, тоді як у сільській місцевості з 2013 по 2014 рік – 3 %, а з 2014 по  

2015 рік – 4 %. 

2013 2014 2015 
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Важливе значення у динаміці роздрібного товарообороту відіграє питома 

вага продовольчих та непродовольчих товарів, а саме товарооборот у міських та 

сільських поселеннях. Щоб встановити питому вагу продовольчих та 

непродовольчих товарів ми проаналізували товарооборот на одну особу в 

міських та сільських поселеннях. Дані роздрібного товарообороту підприємств 

на одну особу у міських поселеннях і сільській місцевості Вінниччини подані у 

табл. 2. 

Таблиця 2 

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу у міських 

поселеннях і сільській місцевості Вінниччини, грн. [5] 

Показники Всього 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Усі товари 16721 5104 5396 6221 
Продовольчі товари 5530 1632 1802 2096 
Непродовольчі товари 11191 3472 3594 4125 
Товарооборот      
у міських поселеннях 25285 7882 8201 9202 
у сільській місцевості 8062 2321 2559 3182 

 

Як видно із табл. 2, що роздрібний товарооборот підприємств на одну 

особу у міських і сільській місцевості з 2013 по 2015 рік склав 16721 грн. Так у 

2013 році він склав 5104 грн., а у 2014 – 5396 та 2015 – 6221. Спостерігається 

збільшення роздрібного товарообороту підприємств на одну особу із 5104 грн. 

у 2013 році до 6221 в 2015. Також спостерігається збільшення роздрібного 

товарообороту підприємств на одну особу продовольчих та непродовольчих 

товарів. Зміна роздрібного товарообороту продовольчих та непродовольчих 

товарів на одну особу наведено на рис. 2.  

Із рис. 2 видно, що товарооборот на одну особу непродовольчих товарів 

переважає над продовольчими. Так у 2013 році роздрібний товарооборот 

продовольчих товарів на одну особу склав 1632 грн., а непродовольчих – 3472. 

Відповідно у 2014 році 1802 та 3594, а в 2015 – 2096 і 4125. 
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Ряд 1 – продовольчі товари 

Ряд 2 –  непродовольчі товари 

Рис. 2 Роздрібний товарооборот продовольчих та непродовольчих 

товарів на одну особу, грн. 

Джерело: розроблено автором за даними [5] 

 

Такі відмінності у роздрібному товарообороті на одну особу пояснюються 

тим, що непродовольчі товари за своєю ціною на порядок вищі за продовольчі. 

Але динаміка зростання роздрібного товарообороту непродовольчих товарів 

дещо відрізняється від продовольчих. Динаміка роздрібного товарообороту 

продовольчих та непродовольчих товарів на одну особу наведена на рис. 3. 

Із рис. 3 видно, що роздрібний товарооборот на одну особу продовольчих 

товарів динамічно зріс з 2013 по 2015 рік на 9 % тоді як непродовольчих лише 

на 6. Так у 2014 році роздрібний товарооборот продовольчих товарів на одну 

особу динамічно виріс на 2 %, а непродовольчих – 1, тоді як уже у 2015 році 

продовольчі на 5%, непродовольчі – 4. Тобто динаміка роздрібного 

товарообороту продовольчих товарів переважає над непродовольчими за три 

роки на 3 %. 

2013  2014 2015 
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Ряд 1 – продовольчі товари 

Ряд 2 –  непродовольчі товари 

Рис. 3 Динаміка роздрібного товарооборот продовольчих та 

непродовольчих товарів на одну особу, %. 

Джерело: розроблено автором за даними [5]. 

 

Для встановлення відмінності роздрібного товарообороту продовольчих 

та непродовольчих товарів  у міських і сільських поселеннях ми проаналізуємо 

їх динаміку. Роздрібний товарооборот продовольчих та непродовольчих товарів 

на одну особу у міських поселеннях і сільській місцевості Вінниччини 

наведений у табл. 3. 

Таблиця 3 

Роздрібний товарооборот продовольчих та непродовольчих товарів на 

одну особу у міських поселеннях і сільській місцевості Вінниччини, грн. [5] 

 Товари у міських поселеннях у сільській місцевості 
всього 2013 2014 2015 всього 2013 2014 2015 

Продовольчі 
товари 11451 3180 3945 4326 2205 673 728 804 

Непродовольчі товари 13834 4702 4256 4876 5857 1648 1831 2378 
Всього  25285 7882 8201 9202 8062 2321 2559 3182 

 

Як видно із табл. 3, що роздрібний товарооборот продовольчих та 

непродовольчих товарів у міських і сільських поселеннях зростає. Так 

2015
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продовольчі товари у міських поселеннях зросли із 3180 грн. у 2013 році до 

4326 у 2015, а непродовольчі із 4702 до 4876. Аналогічну картину зростання 

роздрібної торгівлі ми спостерігаємо у сільській місцевості, тобто продовольчі 

товари у 2013 році становили 673 грн., а 2015 – 804 та відповідно 

непродовольчі 1648 та 2378. 

Проаналізувавши табл. 3 ми визначили динаміку роздрібного 

товарообороту продовольчих та непродовольчих товарів у міських поселеннях 

(рис. 4) і сільській місцевості (рис. 5) на одну особу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ряд 1 – продовольчі товари 

Ряд 2 –  непродовольчі товари 

Рис. 4 Динаміка роздрібного товарооборот продовольчих та 

непродовольчих товарів у міських поселеннях, на одну особу, %. 

Джерело: розроблено автором за даними [5] 

 

Рис. 4 показує, що динаміка роздрібного товарообороту продовольчих 

товарів у міських поселеннях, на одну особу інтенсивніша по відношенню до 

непродовольчих на 6 %. Тобто, динамічність продовольчих товарів зросла із 

2013 по 2015 рік на 10%, тоді як непродовольчих лише на 4. 
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Ряд 1 – продовольчі товари 
Ряд 2 –  непродовольчі товари 

Рис. 5 Динаміка роздрібного товарооборот продовольчих та 
непродовольчих товарів у сільській місцевості, на одну особу, %. 
Джерело: розроблено автором за даними [5] 
 
На рис. 5 ми спостерігаємо іншу динаміку, при роздрібному 

товарообороті продовольчих та непродовольчих товарів у сільській місцевості 
на одну особу. Так, динаміка продовольчих товарів зросла із 2013 по 2015 рік 
на 5 %, тоді як непродовольчих – 13.  

Аналізуючи рис. 4 та 5 ми спостерігали інтенсивну динаміку 
продовольчих товарів у міських поселеннях на рівні 6%, по відношенню до 
продовольчих, а у сільській місцевості навпаки – непродовольчих товарів на 
рівні 8 %, по відношенню до продовольчих.  

Таким чином, динаміка роздрібного товарообороту Вінницької області, в 
розрізі 2013-2015 років, має ряд особливостей: 

– по-перше, динаміки роздрібного товарообороту продовольчих товарів 
переважає над непродовольчими на 3 %; 

– по-друге, у міських поселеннях динаміка роздрібної торгівлі зросла 
лише на 5 % тоді як у сільській місцевості – 10%; 

– по-третє, інтенсивність динаміки продовольчих товарів у міських 

поселеннях знаходиться на рівні 6%, по відношенню до продовольчих, а у 
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сільській місцевості навпаки – непродовольчих товарів на рівні 8 %, по 

відношенню до продовольчих.  

Отже, отримані результати наших досліджень, а саме інтенсивність 

динаміки роздрібного товарообороту регіону,  можна використати, як базис для 

формування асортименту товарів у Вінницькій області. 
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Стаття присвячена аналізу особливостей формування інноваційної стратегії 

розвитку підприємств харчової промисловості з урахуванням сучасних 
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ринкових трансформацій. В статті обґрунтовано необхідність застосування 

інноваційних технологій як основного напрямку для ефективної стратегії 

розвитку сучасного підприємства харчової промисловості України. 

Проаналізовано сучасний стан інноваційної активності у харчовій 

промисловості. Встановлено необхідність формування, розробки та реалізації 

сучасної інноваційної стратегії для забезпечення підвищення економічного 

результату діяльності підприємств харчової промисловості.  

Ключові слова: інноваційний розвиток, інновації, інноваційна продукція, 

інноваційні технології, інноваційні стратегії, харчова промисловість, 

інноваційна активність, інноваційний потенціал, інноваційна діяльність 

Сучасна багатогранність інноваційної діяльності як соціально-

економічного явища вимагає постійного вдосконалення і розвитку науково- 

теоретичних і методичних засад управління нею, тобто глибокого пізнання, 

системно образного подання і практичної матеріалізації, а отже, уточнення і 

доповнення сучасних положень нової управлінської парадигми, що є 

адекватною існуючим умовам і особливостям функціонування підприємств 

харчової промисловості у швидкозмінному, трансформаційному середовищі 

економіки України. 

В Україні досі не створено достатньо міцного підґрунтя  для 

запровадження основ сучасного інноваційного розвитку. Йдеться не про 

доцільність чи можливість створення системи підтримки існуючих 

технологічних змін, а про концептуальні основи, критерії, інструменти й 

механізми економічної політики, яка в рамках нинішніх фінансових, 

структурних та інституційних обмежень була б спроможною забезпечити 

реальне, а не декларативне зростання залучення інвестицій у технологічні зміни 

й належну мотивацію сучасного інноваційного розвитку підприємств харчової 

промисловості. Необхідність прискорення інноваційної діяльності зумовлена 

надзвичайно низькими щорічними обсягами інноваційної продукції, що 

виготовляється українськими підприємствами харчової промисловості [1]. 
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Варто зазначити, що основні економічні дискусії щодо інновацій 

зосереджені навколо нагальних, проте тактичних проблем, зокрема: 

бюджетного перерозподілу, реформування податкової системи, банківських 

кредитів. 

Безпосередньо стратегічна інноваційна складова розвитку залишається 

переважно поза увагою фахового наукового аналізу науковцями. Тому, 

незважаючи на численні урядові рішення і прийняті Верховною Радою України 

державні програми щодо стратегії інноваційного розвитку, реальною 

залишається загроза перетворення поняття «перехід до  вдосконалої 

інноваційної моделі стратегічного розвитку» на формальне гасло, відірване від 

перебігу реального економічного життя країни. 

Проблеми стратегії нововведень, інновацій як комплексу заходів, 

спрямованих на впровадження в господарську діяльність нової техніки, 

технологій, винаходів, постійно перебувають у полі зору світової і вітчизняної 

економічної думки. 

Значний внесок у розвиток класичних теоретичних уявлень про стратегію 

інноваційної діяльність зробили А. Маршалл, М. Портер, Р. Нельсон,  

Дж. Робінсон, Є. Чемберлен, Й. Шумпетер та інші. Серед сучасних українських 

дослідників варто відзначити праці В. Александрової, Л. Антонюк, Ю. Бажала, 

А. Гальчинського, В. Гейця, М. Герасимчука, О. Данилова, А. Заїнчковського, 

С. Захаріна, Т. Єфименка, О. Лапка, І. Лукінова, В. Россохи, В. Семиноженка, 

В. Трегобчука та інших [2]. 

Опрацювання наявних вітчизняних джерел показує, що більшість 

складових частин даної сфери аналізу мають простір для продовження 

подальшого розгортання досліджень. Крім того, представлені наукові пошуки 

потребують узагальнення, урахування нових факторів стосовно формування 

сучасної стратегії інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості, 

насамперед, зростанням постіндустріальних елементів розвитку, 

інформатизацією і комп'ютеризацією суспільства, міжнародною конкуренцією і 

нелінійним її характером, революційними змінами в українському суспільстві. 
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Для успішного вирішення проблем розвитку інноваційної діяльності 

необхідні достатні виробничі потужності, обсяги інвестицій, готовність 

керівництва підприємства до інноваційної діяльності, постійний попит на 

продукцію, кваліфікований персонал. 

Різні аспекти управління інноваційної діяльністю підприємств 

розглядалися Ю. Бабановою, В. Орловим [2], С. Довбнею [3],  

О. Коробейниковим [4], О. Курносовою [5], Х. Нойбауэрером [6], та ін. 

Незважаючи на значні напрацювання, питання обґрунтування резервів і 

напрямів стратегії інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості 

залишаються актуальними. При цьому правильність рішень щодо інноваційної 

діяльності ускладнюється різноманітністю можливих варіантів нововведень, а 

проблема вибору напряму інноваційної діяльності обумовлена важливістю її 

ролі у подальшому розвитку підприємства харчової промисловості і 

забезпечення його конкурентоспроможності на ринку. 

Метою статті є обґрунтування пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності підприємств харчової промисловості, за рахунок яких досягаються 

стратегічні цілі в системі ринкового середовища. 

Стратегічне управління включає інноваційну діяльність як важливий 

елемент означеного процесу. До сфери стратегічного управління відносять 

управління інноваційною діяльністю шляхом відбору інноваційних проектів та 

їх реалізації. У свою чергу, інноваційна діяльність може суттєво впливати на 

концепцію стратегічного управління.  

Інтегрування стратегічного та інноваційного управління означає, що 

стратегічний план дій передбачає створення і просування на ринок інновації. 

Тобто інноваційна діяльність є ключовим фактором стратегічного управління 

підприємств харчової промисловості, а її реалізація забезпечує стратегічні 

переваги: покращання репутації підприємства, зростання ефективності 

виробництва, підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок 

розширення сегмента ринку та диверсифікації діяльності. 
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Незважаючи на те, що управління інноваційної діяльністю є складовою 

загального стратегічного управління, воно має свої особливості і специфіку. 

 Інноваційна діяльність являє собою цілеспрямовану діяльність щодо 

впровадження та комерціалізації інноваційних науково-дослідних розробок, 

пов’язаних з модернізацією, удосконаленням наявних або пропозицією нових 

технологій (продуктів). 

Огляд наукових розробок дозволяє виокремити різні підходи до 

визначення поняття інновації. Так, за підходами ряду авторів [2], інновації – це 

новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні 

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 

істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. 

За іншими підходами [7] інновації з управлінських позицій, як основа 

цілеспрямованого керованого розвитку соціально-економічних систем – це 

явище, що передбачає комплексний процес створення, розповсюдження та 

використання нових видів виробів, технологій, організаційних форм, 

можливостей, що приводить до динамічного зростання ефективності роботи 

об’єктів інноваційної діяльності, зокрема і всього суспільного виробництва. 

Загально прийнято розрізняти продуктові інновації – пов’язані з 

виробництвом нових (поліпшених) продуктів. Є також технологічні (процесні) 

інновації, обумовлені розробкою та впровадженням нових (поліпшених) 

виробничих технологій; організаційні інновації забезпечують створення 

оптимальної організаційної структури щодо виробництва, транспорту та збуту, 

а інформаційні – раціональну організацію інформаційних потоків, швидке 

отримання інформації та її достовірність.  

Соціальні інновації зумовлюють поліпшення умов праці та соціальних 

відношень на підприємстві. 

У зв’язку з тим, що інновації орієнтовані на підвищення темпів зростання 

ефективності суспільного виробництва, для прийняття управлінських рішень 
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важливою є оцінка як інноваційного потенціалу проектів, так і інноваційного 

потенціалу підприємства. 

Харчова промисловість є одним з системо утворювальних елементів 

економіки України. Роль галузі в повноцінному забезпеченні населення країни 

продовольчими товарами, тісний зв'язок з сільським господарством, участь у 

формуванні експортного потенціалу визначають її стратегічне значення. 

Ефективна, високопродуктивна, динамічно зростаюча харчова промисловість є 

пріоритетом в забезпеченні економічної безпеки держави і досягненні високої 

національної конкурентноздатності. 

Загострення ситуації на світовому продовольчому ринку, лібералізація 

зовнішньоторговельних відносин, зростання цін на продовольство як в світі, так 

і в країні ставлять завдання підвищення ефективності розвитку галузі, 

вдосконалення механізмів управління нею з урахуванням нових реалій в ряд 

таких, що спрямовані на забезпечення соціальної стабільності, підвищення 

добробуту населення, входження України в коло розвинених країн світу. 

Харчова промисловість є основною переробною ланкою в  

агропромисловому комплексі, що забезпечує переробку сільськогосподарської 

сировини. Тому визначення місця харчової промисловості в структурі АПК, 

визначення виробничих зв'язків з іншими сферами АПК, особливо сільським 

господарством, в період ринкових реформ є особливо актуальним. 

Харчова промисловість є складною за структурою та розміщенням 

основних центрів галуззю господарського комплексу України. На особливості 

розміщення центрів харчової промисловості впливають сировинний та 

споживчий фактор.  

Залежно від ступеня впливу цих факторів, галузі харчової промисловості 

можна поділити на наступні три групи: 

-  галузі, що орієнтуються на джерела сировини і переробляють 

малотранспортабельну сировину та мають високі норми витрат цієї  

сировини; 
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- галузі, що тяжіють до місць споживання готової продукції (випуск 

продукції з обмеженим терміном зберігання або споживання, збігання маси 

готової продукції з масою сиро вини); 

- галузі з одночасною орієнтацією на сировину і споживача (при більшій 

масі сирови ни порівняно з готовою продукцією).  

Аналіз розробки стратегії інноваційного розвитку підприємств харчової 

промисловості дає підстави стверджувати, що системне впровадження заходів з 

модернізації і техніко-технологічного оновлення виробничого апарату й 

ефективне використання наявних потужностей виступає головним  

напрямом забезпечення зростання обсягів виробництва продовольчих  

товарів, формування потужного експортного потенціалу, розширення 

внутрішнього й зовнішнього ринків і відповідного збільшення надходжень до 

держбюджету. 

Оцінка ефективності інноваційних проектів передбачає забезпечення:  

-  достатнього ступеня диверсифікації, мінімізації ризиків; 

- рівня інноваційної інфраструктури під-приємства, відповідності 

державним науково-технічним пріоритетам;  

-  можливості подальшої модернізації матеріально-технічної бази; 

- впливу результатів інноваційної діяльності на соціальну сферу, 

відсутність негативних наслідків для навколишнього середовища. 

На сучасному етапі організація технологічного процесу підприємств 

харчової промисловості докорінно змінюється, а головні особливості цих змін 

полягають у наступному:  

- механізм управління інноваційним процесом базується переважно на 

економічних методах; 

-  перетворення в інноваційному процесі мають комплексний характер, 

тобто здійснюються як по горизонталі (між регіонами, галузями, 

підприємствами, науковими установами), так і по вертикалі (економічні 

взаємозв'язки регіонів, галузей, підприємств, наукових установ). 
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Однією з проблем недостатнього рівня інноваційного розвитку 

підприємств харчової промисловості є нерозвиненість інфраструктури 

інноваційного підприємництва в харчовій галузі. Питання її створення повинно 

розв'язуватися паралельно з подоланням низького рівня технологічного 

розвитку підприємств харчової промисловості і залежатиме від комплексу 

факторів: 

-  впровадження ефективної державної технологічної й інноваційної 

політики; 

-  створення механізмів, що сприятимуть виробництву продукції з високим 

ступенем переробки сировини (податкових, кредитних, митних); 

-  наявності регіональних стимулів до заохочення інноваційної діяльності; 

ступеня розвитку вже наявної інфраструктури інноваційного підприємництва; 

-  законодавчого забезпечення її діяльності та захисту інтелектуальної 

власності; 

-  розвитку фінансової й інформаційної сфер, які забезпечують діяльність 

подібної інфраструктури; 

-  розвитку фондового ринку, на якому обертатимуться активи підприємств 

харчової промисловості. 

Одним із заходів розвитку інформаційної складової інфраструктури 

розробки стратегії інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості 

є створення інформаційно ресурсного центру, завданням якого є забезпечення 

необхідною інформацією, що утворюють ресурсну базу галузі, роль якої 

зростатиме з переходом до постіндустріального етапу розвитку економіки 

України. 

Ефективністю стратегії інноваційного розвитку підприємств харчової 

промисловості виступає формування сучасних корпоративних структур з 

великим капіталом, перевагами яких є підвищення впливу переробних 

підприємств на розвиток сировинних зон, зменшення впливу посередницьких 

структур на виробників продуктів харчування, підвищення інвестиційної 

привабливості харчової галузі. 
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Успішне функціонування вітчизняних підприємств харчової промисловості 

потребує розробки стратегічного комплексу заходів щодо товарної, 

асортиментної, цінової, збутової, рекламної політики. Першочергового 

значення набуває вироблення оптимальної стратегії завоювання підприємством 

власної ринкової ніші, застосовуючи максимальну концентрацію в тих регіонах, 

які є найбільш привабливими з точки зору обсягів збуту продукції що 

виробляють підприємства харчової промисловості.  

Як свідчить світова і вітчизняна практика, безсистемна політика продажу 

харчової продукції одночасно в багатьох регіонах невеликими партіями без 

концентрації зусиль на ефективній мережі збуту є малоефективною. Тому 

підприємства повинні створювати потужну мережу збуту продукції на 

найбільш перспективних ринках країни. 

Дослідження показали, що при розробці асортиментної політики необхідно 

провести сегментацію ринку й диференціацію портфеля продукції за товарними 

групами, виробництво яких здійснюватиметься з урахуванням оптимального 

використання потужностей та розподілу сировини. 

Стратегічно-інноваційним напрямом сучасного підвищення 

конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості є створення і 

впровадження новітніх нетрадиційних видів екологічно чистої продукції. 

До вирішальних чинників, які впливають на реалізацію стратегічних 

інноваційних рішень підприємств харчової промисловості, належать 

регіональні особливості споживання, національні традиції, орієнтація на 

задоволення вимог у харчуванні різних прошарків населення та відповідність їх 

платоспроможному попиту, рентабельність продукції. 

Проведена оцінка ефективності впровадження інноваційної стратегії 

діяльності підприємств харчової промисловості свідчить про те, що до 

найбільш істотних результатів впровадження сучасної стратегії інноваційної 

діяльності підприємств харчової промисловості необхідно віднести збільшення 

асортименту продукції, збереження й розширення традиційних ринків збуту, 



164 

поліпшення якості продукції, зростання виробничих потужностей, скорочення 

матері альних і енергетичних витрат. Разом з тим, у харчовій галузі існує низка 

проблем, що стримують інноваційний розвиток промислового комплексу. 

Недосконалою з точки зору ефективності інноваційної діяльності є 

організаційне поєднання харчової промисловості з наукою. Цілісна інноваційно 

технологічна інфраструктура ще не сформована. Внутрішній промисловий 

ринок є неплатоспроможним, а кредити - недоступними для багатьох 

підприємств харчової промисловості, дуже малою є кількість венчурних фірм, 

лізингових компаній, промислово-фінансових груп, науково-технічних центрів 

та інших утворень, які відіграють винятково важливу роль при взаємодії 

підприємств харчової промисловості з суміжними секторами економіки. 

Нейтралізація екстенсивних чинників економічного зростання в харчовій 

промисловості, які лежать в основі вказаних проблем, пов'язана з переходом 

підприємств харчової промисловості на стратегічно-інноваційну модель 

розвитку підприємств. Тому забезпечення ефективності стратегії інноваційної 

діяльності та конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості 

повинно здійснюватися через реалізацію інноваційного шляху розвитку, 

формування нових технологічних укладів, підтримки, особливо на початкових 

етапах, а також роз витку наукоємних виробництв. 

Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємств харчової 

промисловості спрямоване на досягнення ним ефективності власної діяльності, 

яка залежить передусім від можливостей підприємства щодо реалізації 

інноваційних стратегій. Останні визначаються на основі інноваційного 

потенціалу підприємства, основними характеристиками якого є здатність 

створювати і сприймати інновації, які витісняють застарілі технології і 

продукти.  

Головними складовими інноваційного потенціалу виступають  

матеріально технічні, фінансово організаційні, кадрові, соціально психологічні 

фактори.  
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Стратегічне планування є одним з основних елементів системи  

управління інноваційною діяльністю, зокрема щодо оновлення  

техніко-технологічної бази та продукції підприємств харчової промисловості. 

Реалізація стратегії інноваційної діяльності підприємств харчової 

промисловості вимагає розробки чіткої системи цілей з визначеними 

галузевими пріоритетами розвитку, реалізація яких може мати місце лише на 

основі поєднання можливостей обласних органів влади, органів місцевого 

самоврядування та підприємств області. Тільки використання цілісно-

орієнтованого підходу до реалізації стратегії інноваційної діяльності 

підприємств харчової промисловості шляхом всебічної підтримки 

продукування та реалізації інновацій в аграрному, переробному секторах 

економіки дасть змогу досягти цільових орієнтирів стратегії економічного і 

соціального розвитку. 

Таким чином, можна зробити висновок, що основні завдання сучасного 

стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємств харчової 

промисловості тісно взаємопов'язані та взаємозумовлені. Зокрема, забезпечення 

високих темпів розвитку підприємств можна досягти як шляхом вибору і 

здійснення високоприбуткових стратегічних інноваційних проектів, так і 

прискоренням реалізації інноваційних програм.  

У свою чергу, максимізація чистого прибутку від інноваційної діяльності 

може супроводжуватися і значним підвищенням інноваційних ризиків, звідси 

випливає необхідність оптимізації цих показників. 

Передбачається розробити комплексний підхід та формування галузевих 

даних до удосконалення нормативно-правової бази і механізму підвищення 

ефективності розробленої стратегії інноваційної діяльності підприємств 

харчової промисловості. 
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Реформування економічних процесів в світі, які стрімко відбуваються 

одночасно зі зміною політичних напрямів держав, без винятку стосуються усіх 

галузей національної економіки. Туристична сфера як одна з 

високорентабельних галузей світової економіки стає провідною в економічному 

та соціальному розвитку різних країн світу. Збільшення обсягів міжнародних 

туристичних потоків у світі, забезпечення максимальної ефективності 

туристичної діяльності підвищують актуальність проблеми ринку туристичних 

послуг, окремих регіонів, туристичних підприємств на міжнародному, 

національному, регіональному туристичних ринках. 

Метою статті є дослідження основних характеристик та загальної 

структури ринку туристичних послуг, вивчення різних підходів авторів до 

класифікації туристичних ринків, розгляд конкурентних аспектів 

функціонування ринку туристичних послуг. 

Вагомий внесок у вивчення туристичної галузі зробили такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені як:  Л.Г. Агафонова, І.Ю. Афанасьєва, Л. П. Дядечко,  

Н.І. Кабушкин, В.А. Квартальнов,  В.Ф. Кифяк,  Ф.Котлер, О.О. Любіцева, 

Г.А. Папірян,  М. Портер, Т.І.  Ткаченко, Л.М. Устименко, І.М. Школа та ін. 

Значну частку в дослідженні становлять щорічні звіти Світової туристичної 

організації UNWTO і Світового економічного форуму, а також експертні оцінки 

Агентства США з міжнародного розвитку USAID. У цих працях висвітлюються 

низка аспектів формування, функціонування та розвитку ринку туристичних 

послуг [1]. 

Ринок туристичних послуг – це система світових господарських зв’язків, 

де здійснюється процес перетворення туристично-екскурсійних послуг на 

грошові кошти і зворотне перетворення грошових коштів на туристично-

екскурсійні послуги. Туристична галузь є важливим чинником стабільного й 

динамічного збільшення надходжень до бюджету, істотного позитивного 

впливу на стан сумісних галузей економіки, таких як, транспорт, торгівля, 

зв’язок, будівництво, сільське господарство та інше [5]. Ринок туризму як 

система взаємозв'язків об'єднує велику кількість виробників турпродукції з 
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наявними та потенційними покупцями, які можуть чи мають бажання купити 

туристичну продукцію. На рис. 1 показано загальну структуру туристичного 

ринку як системи. 

 
Рис. 1 Загальна структура туристичного ринку [2] 

 

Туристичний ринок — це сукупність організаційно-економічних відносин 

з приводу організації та купівлі-продажу туристичних послуг. Цей ринок, як і 

будь-який інший, пов'язує разом покупців (пред'явників попиту) і продавців 

(постачальників). Але від звичайних товарних ринків туристичний ринок 

відрізняється тим, що на ньому товар не просувається від продавців до 

покупців. Навпаки, покупці самі переміщуються до місця призначення, щоб 

отримати заброньовані послуги [6]. 

Ринок — це сфера обміну. Предметом обміну на туристичному ринку є 

туристичні послуги, які надають різні підприємства туристичної індустрії 

(готелі, ресторани, перевізники, заклади дозвілля, організатори подорожей та 

інше)[6]. 

Туристичний 
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(товарні 
ринки) 
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продукт (доступний ринок) 
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продукт (обслуговуючий ринок) 
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При плануванні продажу туристичних послуг (товарів) необхідно 

враховувати характерні риси туристичного ринку, що визначають його 

класифікацію (рис. 2). 

Рис. 2 Класифікація туристичних ринків [3] 

 

Кожна фірма, керуючись мотивом максимізації прибутку, вступає в 

конкурентну боротьбу з іншими виробниками. Конкуренція існує як між 

провідними туристичними компаніями за панування на ринку, так і між 

невеликими туристичними фірмами за клієнтів. Іноді конкуренція приймає 
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форму суперництва невеликих фірм, що продають, по суті, ідентичний 

туристичний продукт. Умови, в яких протікає ринкова конкуренція, прийнято 

називати ринковою структурою. Вона впливає на рівень цін, обсяг продажів, 

розмір прибутку підприємств і визначає поведінку продавців туристичних 

послуг. Структури ринків, на яких діють туристські підприємства, 

розрізняються по країнах і секторах: від практично досконалої конкуренції до 

чистої монополії.  

Досконала конкуренція. Ця форма організації ринку характеризується 

існуванням безлічі продавців, що оперують однорідними стандартними 

продуктами[15, c.45]. Число фірм-постачальників таке велике, а частка кожної 

на ринку настільки незначна, що жодна з них не здатна впливати на ціну. Ціна 

нав'язується ринком, а продавець вирішує, яку кількість продукту він 

запропонує за даною ціною. Якщо фірма спробує підвищити ціну, покупці 

зможуть отримати товар (послугу) у інших виробників за колишніми цінами. 

Модель досконалої конкуренції в дійсності зустрічається досить рідко. У 

туризмі близька до описаної моделі структура склалася на ринках послуг 

таксистів у великих містах, мотелях і малих готелів у великих туристичних 

центрах. Ці ринки не можна вважати абсолютно конкурентними. Мотелі, 

наприклад, встановлюють різні ціни в залежності від їх місця розташування, 

якості обслуговування або оформлення інтер'єрів. Таким чином вони вдаються 

до диференціації продукту і використовують порівняльні переваги, що 

суперечить головним постулатам досконалої конкуренції. Разом з тим вони не 

мають достатньої влади над ринком і не недостатній мірі розрізняються, щоб 

встановлювати власний рівень цін [5]. 

Чимало туристичних компаній виходять на зовнішні ринки і опиняються в 

конкурентному середовищі, відмінному від того, що існує в їх рідних країнах. 

Але при спробі розширити сферу впливу і реалізувати інклюзив-тури в інші 

країни вони стикаються із гострою конкуренцією. Зміна ринкових позицій 

компанії проявляється особливо виразно у випадку з туроператорами, що 

працюють на в'їзд в умовах адміністративно-командної економіки. Отже, 
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туристичне підприємство має вибудовувати лінію поведінки з урахуванням 

особливостей структури конкретного ринку і, якщо це можливо, враховувати їх 

при виробництві та реалізації кожного виду або групи продуктів.  

Чиста монополія. Дана структура ринку є крайньою протилежністю 

досконалої конкуренції. Продукт створюється єдиною фірмою, коло виробників 

не розширюється через непереборні бар'єри для входження в галузь (патентної 

монополії, монополії на джерела сировини, транспортні засоби, кредити та ін.) 

[2], тобто, одна фірма-виробник контролює ринок.  У реальному житті чиста 

монополія, так само як досконала конкуренція, зустрічається рідко. У туризмі її 

розпізнати буває складно через наявність великої кількості продуктів-

субститутів. Діловому туристу потрібно якомога швидше дістатися до місця 

призначення, і він вдається до послуг авіакомпанії (перевезення наземним 

транспортом займає більше часу). Якщо маршрут обслуговується однією 

авіакомпанією, для багатьох ділових людей ця ситуація буде рівносильна чистої 

монополії, хоча у інших, ймовірно, існує можливість скористатися приватним 

авіачартером або взагалі, нікуди не виїжджаючи, вирішити усі питання за 

допомогою сучасних телекомунікаційних засобів.  

Чиста монополія виникає тоді, коли недоступні продукти-субститути  

споживачеві в потрібний час внаслідок високих цін або розрізняються своїми 

характеристиками настільки, що не повністю відповідають цілям споживача [2].  

На відміну від досконалої конкуренції, коли продавець приймає ціну як 

нормальне явище, монополіст нав'язує її, а покупець вирішує, яку кількість 

продукту він придбає за встановленою монопольної ціною. Виробник 

призначає ціну, виходячи з величини і структури витрат, своїх цілей, а також із 

урахуванням споживчого попиту. За відсутності конкуренції він вільний в 

прийнятті своїх рішень, тому очевидно, що багато компаній прагнуть зайняти 

монопольне становище на ринку. Цього порівняно легко добитися в туризмі, де 

продукти можуть бути диференційовані за якістю, місцезнаходженням 

виробників і іншими характеристиками [4].  

Олігополія і монополістична конкуренція. Це ринкові структури, які 

займають проміжне положення між досконалою конкуренцією і монополією. 
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Вони отримали широке поширення на практиці. Підприємства туризму, як і 

більшості інших галузей економіки, діють на олігополістичних і 

монополістично конкурентних ринках [2]. Відмінною рисою монополістичної 

конкуренції є продуктова диференціація. На ринок виходить багато фірм, 

продукти яких подібні, та не повністю взаємозамінні. У туризмі класичним 

прикладом диференціації продукту служить дестинації. Кожна туристична 

адміністрація прагне виділити її, щоб залучити відвідувачів і переконати їх у 

тому, що її пропозиція є кращою. Так, численні курорти, що працюють за 

моделлю «море-сонце-пляж», мають споріднені характеристики, але 

розрізняються ціновою політикою. Значною мірою диференціація продукту в 

даному випадку спричинена рекламно кампанією. Монополістична конкуренція 

існує також між конгрес-центрами, між об'єктами розваг, підприємствами 

громадського харчування та ін. Оскільки жодна з цих фірм не продає точно 

такий продукт, як інша, вони зберігають деякий ступінь контролю над ціною 

[2]. Олігополія – це структура ринку, на якому діє невелике число фірм. Вона 

характеризується високим рівнем концентрації продавців. Кожен із них має 

істотну частку продажів та здатний впливати на ринкову ціну, а отже, й на 

конкурентів [4]. На висококонцентрованих олігополістичних ринках цінові 

рішення продавців взаємозалежні. Фірми, знаючи, що їхні дії вплинуть на 

конкурентів у галузі, приймають рішення тільки після того, як з'ясують 

характер реакції конкурентів. Коли один з олігополістів знижує ціну, суперники 

змушені реагувати аналогічним чином, щоб не втратити свою частку ринку. 

Інший варіант: олігополіст призначає ціну вище і у цьому випадку суперники 

залишають свої ціни на колишньому рівні, перерозподіляючи його ринкову 

частку між собою і збільшуючи власний обсяг продажів. Тому цінами на 

олігополістичних ринках властива негнучкість. У багатьох олігополістичних 

галузях ціни залишалися стабільними протягом тривалого часу. Тим часом 

продуктова диференціація, до якої вдаються олігополісти, так само як й 

монопольно конкурентні фірми, дозволяє продавцям змінювати ціни без 

відповідної реакції з боку їх суперників [1].  
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Олігополістичні фірми виходять з того, що прибутки будуть вище, якщо 

проводиться взаємоузгоджена політика. Вони прагнуть до створення системи 

зв'язків, що дозволить координувати поведінку в загальних інтересах. Така 

координація може здійснюватися за допомогою змови про поділ ринку. Однією 

з його різновидів є картель – форма економічного об'єднання, учасники якого 

укладають офіційну угоду про розділ ринків та встановленні фіксованих цін, 

що забезпечують їм одержання максимального прибутку. Хоча явні 

домовленості в більшості країн оголошені поза законом, в туризмі вони 

зустрічаються досить часто [4].  

Одним з найвідоміших і процвітаючих картелів в туризмі можна вважати 

Міжнародну асоціацію повітряного транспорту (ІАТА) у первісному її вигляді. 

Вона була заснована в 1945 р. із метою сприяння розвитку безпечного, 

регулярного і економічного повітряного транспорту в світі; підвищення його 

економічної ефективності; зміцнення співпраці між авіапідприємствами-

організаторами міжнародних повітряних перевезень, а також співпраці з 

Міжнародною організацією цивільної авіації та іншими організаціями. Сьогодні 

членами ІАТА є близько 130 авіакомпаній більш ніж 100 країн світу, які 

виконують регулярні перевезення [6]. 

Туристичний ринок характеризується багатоступеневістю відносин: між 

кінцевим споживачем і виробником туристичних послуг є посередники – 

туристичні агентства, туроператори, постачальники і виконавці послуг 

розміщення, перевезення, харчування [1]. 

Туристичний ринок – це складне і багатоаспектне поняття, яке найбільш 

часто визначається у таких смислових значеннях: по – перше, як складова 

загального ринку товарів та послуг, що підпорядковується дії економічних 

законів товарного виробництва і товарного обігу; по – друге, як сфера реалізації 

товарів та послуг, що задовольняють потреби подорожуючих осіб у місцях їх 

тимчасового перебування; по– третє, як сукупність економічних відносин, що 

об’єднує попит і пропозицію для забезпечення купівлі-продажу специфічних 

туристичних товарів і послуг у даний час і у даному місці; по–четверте, як 
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сукупність всіх фактичних і потенційних споживачів, які купують або можуть 

купити товари і послуги туристичного призначення.  

Кінцевою метою функціонування ринку туристичних послуг є задоволення 

потреб споживачів. Отже, туристичний ринок формує в остаточному підсумку 

позитивний або негативний ефект від діяльності туристичних підприємств і тих 

послуг, що вони пропонують споживачам.  

Можна виділити такі особливості функціонування туристичного ринку: 

участь багатьох суб’єктів у обміні; відсутність організованого попиту у великих 

масштабах; виникнення ринкових відносин як у власній країні покупця, так і в 

подальшому в іншій країні на місці знаходження туристичного об’єкту; сильно 

виражена суб’єктивна оцінка очікувань споживачів або отриманого ефекту від 

туристичної подорожі; активна участь посередників у забезпеченні попиту і 

пропозиції туристичних послуг; висока ступінь змінюваності одних 

туристичних послуг і товарів на інші. Характерною особливістю туристичного 

ринку є і те, що купівля-продаж туристичних послуг не призводить до 

зникнення джерел їх створення для процесу обміну. Природні, культурно-

історичні ресурси, вміння і навички персоналу не зникають і не знищуються в 

процесі споживання, а це, в свою чергу, є передумовою готовності для продажу 

нових туристичних продуктів при наявності інших необхідних ринкових умов [2]. 

Зазначені особливості перетворюють туристичний ринок у надзвичайно 

динамічне явище з сильно вираженим ймовірнісним характером процесів, що 

на ньому відбуваються. Тому для здійснювання правильної ринкової політики з 

позиції забезпечення своїх власних інтересів необхідно постійне і ретельне 

дослідження туристичного ринку. Дослідження ринку – це безперервний 

систематичний процес отримання інформації, яка може бути використана для 

визначення можливостей ринку, оцінки заходів та спостереження за змінами, 

що на ньому відбуваються. Дослідження ринку – це робота, яка повинна 

здійснюватись не тільки підприємствами сфери туризму, а й центральними 

органами виконавчої влади в галузі туризму спільно з відповідними 

структурами місцевих державних адміністрацій та виконавчими органами 

місцевого самоврядування в галузі туризму   
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Знання основних характеристик ринку туристичного продукту дозволить 

підприємству визначити свою «ринкову нішу», тобто відшукати прийнятний 

для нього сегмент ринку та визначити кількісні параметри реалізації своїх 

туристичних послуг. 

Список використаних джерел: 

1.Грабовенська С. П. Аналіз і структура ринку туристичних послуг в Україні / 

С. П. Грабовенська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і 

торгівлі. Серія: Економічні науки. - 2013. - № 1. - С. 226-234.  

2. Герасименко В.Г. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: 

монографія / за заг. ред. професора В.Г. Герасименко. – Одеса: Астропринт, 

2013. – 334 с. 

3. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие. – Минск: Новое 

знание, 2003. – 496 с. 

4. Нездоймінов С.Г. Туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний 

аспект та практичний досвід: монографія / С.Г. Нездоймінов. – Одеса: 

Астропринт, 2009. – 304 с 

5. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – 

Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с. 

6. Яцишина Л.К. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Л. К. Яцишина// Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К.: Медінформ, 

2013. - 323 с. 

 

УДК 637.146:67:613.2 

Г.С. Лояніч,  к.т.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЙОГУРТУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХОМ ВНЕСЕННЯ БІФІДОЛАКТОБАКТЕРІЙ ТА 

РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ 

В статті науково обгрунтовано використання консорціуму біфідо-, 

лактобактерій та ентерококу у виробництві кисломолочного напою з 
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додаванням рослинної сировини. Модулюючи склад мікроорганізмів, які входять 

до складу закваски, є можливість отримати продукт з властивостями 

продукту функціонального призначення. 

В якості стимуляторів росту мікроорганізмів консорціуму було вперше 

використано сироп, приготовлений на основі екстракту ехінацеї пурпурової у 

якості пребіотика, як джерела інуліну. 

Ключові слова: заквасочна мікрофлора, кількісний склад, якісний склад, 

біомаса, рослинні наповнювачі, екстракт, сироп, пробіотики, пребіотики, 

фітойогурт. 

При виробництві кисломолочних продуктів у пастеризовану нормалізовану 

суміш, вносять спеціально підібрані штами бактерій, які викликають глибокий 

розпад лактози, ліпідних компонентів і білків з утворенням різноманітних 

сполук, які надають продукту певні властивості. Бактеріальні закваски які 

використовують у виробництві кисломолочних продуктів, викликають не 

правильний розпад лактози з утворенням молочної кислоти, яка і спричиняє 

подальшу коагуляцію білку (утворення згустку). В процесі бродіння бактерії 

продукують ферменти, які і викликають глибокі зміни складових частин молока 

по цій причині весь спектр кисломолочних продуктів можна віднести до 

ферментованих[1]. 

Не є виключення давно відомий кисломолочний напій – йогурт, який 

здавна славиться своїми дієтичними властивостями. Продукт містить 

чисті культури молочнокислих бактерій Lactobacillusbulgaricus, 

Streptococcusthermophiles, які корегують мікрофлору кишечнику, сприяють 

нормалізації обмінних процесів та функції організму людини, проявляють 

антагоністичну дію по відношенню до патогенних та умовно-патогенних 

бактерій [2, 3, 4]. А в поєднанні з Bifidobacteriumlongum та 

EnterococcusfаeciumSF68продукт набуває високі пробіотичні, антибіотичні та 

дієтичні властивостям, обумовленими вмістом у ньому ряду біологічно 

активних речовин: вільних амінокислот, летких жирних кислот, ферментів, 

антибіотичних речовин, вітамінів, мікро- та мікроелементів.  
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Введений до складу йогурту наповнювач - сироп ехінацеїпурпурової 

лікарської (EchinaceapurpureaMoench), як добавки з пребіотичними 

властивостями обумовлено сприянням підвищенню імуномоделюючих 

властивостей продукту за рахунок збагачення його водорозчинними 

полісахаридами, флавоновими сполуками, ефірами кофейної кислоти, 

глюкопротеїдами, вітаміном Е та моносахаридами - фруктозою, глюкозою, 

рибозою, які сприяють розвитку збереженню високої концентрації 

життєздатних клітин мікроорганізмів (не менше 6·107 КУО/см3) протягом 14 діб 

зберігання продукту [5]. 

За рахунок внесених компонентів, кисломолочний напій  

має високубіорізноманітність молочнокислих бактерій, вітамінів, 

імунностимуляторів та ін. 

Дослідження проводилися в науковій лабораторії кафедри технології 

переробки м’яса, молока та мікробіології Вінницького національного аграрного 

університету. Матеріалами досліджень був йогурт виготовлений з 

використанням комплексної бактеріальної закваска прямого внесення, 

мікробіологічний склад якої Streptococcussalivariussubsp. 

thermophiles,Lactobacillusdelbrueckiisubsp. bulgaricus,Lactobacillusacidophilus, 

Bifidobacteriumlongu, і EnterococcusfаeciumSF68та додавання до продукту 

сиропуна основі екстракту ехінацеї. 

Для встановлення зміни кількісного складу мікрофлори закваски 

кисломолочного напоюв період зберігання проводили мікроскопіювання 

розведених зразків.  

Метою роботи було дослідження пробіотичних властивостей йогуртув 

залежності від комбінації екстракту ехінацеї та цукру. Визначення кількісного і 

якісного складу мікрофлори в процесі зберігання моделюючи період внесення 

пребіотичного наповнювача. Вивчення змін загальної кількості молочнокислих 

мікроорганізмів в залежності від вихідного значення рН згустку в кінці 

сквашування з метою моделювання подальших кількісних змін мікрофлори. 
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Після проведених досліджень впливу наповнювача на зміну кількісного 

складу життєдіяльності пробіотичних клітин в процесі зберігання, отримана 

позитивна тенденція розвитку при внесені дози екстракту (2,5 та 5%) і сиропу 

(2,5 та 5%), але враховуючи позитивні зміни органолептичних показників, а 

саме смакових властивостей було прийнято за оптимальну дозу (екстракт 5%, 

цукор 5%). 

В результаті першого етапу досліджень було встановлено зміну загальної 

кількості молочнокислих мікроорганізмів йогурту при зберіганні в залежності 

від варіанту внесення сиропу на основі екстракту ехінацеї. 

Із рис. 1 видно, що в процесі зберігання проходить зниження загальної 

кількості молочнокислих бактерій. 

 
Рис. 1 Зміна загальної кількості молочнокислих мікроорганізмів 

йогурту при зберіганні в залежності від варіанту внесення екстракту: 

1- після сквашування; 

2- до заквашування; 

3- контрольний зразок. 

 

В зразках ІІ варіанту, при використанні для збагачення кисломолочного 

напою тільки екстракту, без цукру, помічався менший об’єм мікрофлори до 

початку зберігання, ніж в зразках І варіанту. Однак при введенні екстракту 
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після сквашування проходило більш інтенсивне зниження загальної кількості 

молочнокислих бактерій, ніж при внесенні його до заквашування. За час 

зберігання об’єм мікрофлори знижувався для І варіанту з 83×108 до 5×108 кл/мл, 

для ІІ варіанту з 20×108 до 5×108 КУО/г. Можна припустити, що це пов’язано 

здатністю поліфенольних речовин екстракту трава ехінацеї (танінів) 

пригнічувати життєдіяльність мікроорганізмів. При внесенні в період 

заквашування ці речовини являлися притримувачами росту факторів. 

Другим етапом (рис. 2.) наших досліджень було визначення зміни 

загальної кількості молочнокислих мікроорганізмів йогурту при зберіганні в 

залежності від дози екстракту і цукру. 

 
 

Рис. 2 Зміни загальної кількості молочнокислих мікроорганізмів 

йогурту при зберіганні в залежності від доз екстракту і цукру по варіантах: 

1 –  екстракт 5%, без цукру; 

2 – екстракт 5%, цукор 5%; 

3 – екстракт 2,5%, цукру 2,5%.  

 

В межах першого варіанту більш активне зниження біомаси проходило в 

зразках з екстрактом без цукру, ніж в зразках з екстрактом і цукром. При 

внесенні дози екстракту 5% за 5 діб зберігання кількість мікрофлори 

змінювалася з 83×108 до 6×108 КУО/г, при дозі екстракту і цукру по 5,0% - з 

83×108 до 6×108 КУО/г (рис. 2). 
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В результаті проведеного досліду впливу наповнювача на зміну 
кількісного складу життєдіяльності пробіотичних клітин в процесі зберігання, 
отримана позитивна тенденція розвитку при внесенні дози екстракту 5%, цукор 
5% таекстракт 2,5%, цукру 2,5%. 

Під дією ферментів заквасочної мікрофлори в кисломолочному напої 
проходить зброджування лактози по фруктозодисфатному шляху до молочної 
кислоти. Накопичувалася в середовищі, молочна кислота підвищує титровану 
кислотність, тим самим знижує активну кислотність напою і може вказувати 
інгібіруючу дію на ріст мікроорганізмів. В особливості, ароматоутворюючий 
стрептокок перестає розвиватися при рН 4,75 [1]. 

Третій етап досліджень був пов'язаний з вивченням зміни загальної 
кількості молочнокислих мікроорганізмів в йогурті при зберіганні в залежності 
від вихідного значення рН згустку в кінці сквашування. На рис. 3. наведена 
динаміка зміни заквасочної біомаси зразків йогурту під час зберігання в 
залежності від рН згустку в кінці сквашування (перед внесенням екстракту і 
цукру). 

 
Рис. 3 Зміни загальної кількості молочнокислих мікроорганізмів в 

йогурті при зберіганні в залежності від вихідного значення рН згустку в 
кінці сквашування: 

1- рН 4,3; 
2- рН 4,5; 
3- рН4,7. 
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Як видно з рис.3, при рН=4,3, помічається більш активне зниження біомаси 

вже на другу добу. За весь період зберігання кількість мікроорганізмів 

змінювалась з 40 до 1×108 КУО/г. в зразках продуктів, для яких згусток в кінці 

сквашування мав рН=4,7 за весь період зберігання кількість мікроорганізмів 

змінювалася несуттєво. Тільки на 5-ту добу біомаса зменшилася з 43 до 14×108 

КУО/г. 

Використовуючи отримані результати, можна прогнозувати об’єм біомаси 

в кінці зберігання по початковій кількості мікроорганізмів. Для того щоб в кінці 

зберігання об’єм біомаси не знизився нижче критичної точки 107 КУО/г, як 

передбачено в ДСТУ на йогурти [6], необхідно щоб на перший день зберігання 

кількість мікроорганізмів була не нижче: 

- при рН згустку 4,3 - 1,6×108 КУО/г; 

- при рН згустку 4,5 - 3,1×107 КУО/г; 

- при рН згустку 4,7 – 1,9×107 КУО/г. 

Таким чином, для зберігання пробіотичних властивостей продукту 

(йогурту) необхідна кількість мікроорганізмів на початку зберігання повинна 

бути при рН згустку 4,3 в 10 раз більше, ніж при рН згустку 4,7. 

Узагальнюючи проведену роботу, можна зробити висновок, що внесення 

сиропу на основі екстракту ехінацеї у кількості 5% після сквашування, має 

позитивний вплив на збільшення кількості життєдіяльності мікроорганізмів в 

готовому продукті, що засвідчує його пребіотичні властивості. Було доведено 

кількісний і якісний склад мікрофлори в йогурті в процесі зберігання при 

температурі (4±2оС). 

Використання бактеріальних культур дає можливість виготовляти продукт 

йогурт з сиропом з підвищеними функціональними властивостями. 
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В статті висвітлено проблемні питання парафармацевтичних товарів, 

охарактеризовані різні види класифікацій, визначено основні класифікаційні 

ознаки для медичних та парафармацевтичних товарів. 
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класифікаційні ознаки. 

Основною продукцією медичної промисловості України є виробництво 

товарів для підтримки здоров’я населення та розвитку вітчизняної охорони 

здоров’я. 

Статистичні дані щодо ринку парафармацевтичної продукції 

демонструють стрімке зростання обсягів аптечних закупівель товарів 

парафармацевтичного напрямку. Це свідчить не тільки про кількісні , але і про 

якісні зміни в асортименті, що відбуваються в цей період. 

Парафармацевтичний ринок в Україні почав формуватись у 1990-1997 pp., 

активно розвивався у 1997-2004 pp., і цей процес продовжується до сьогодні. 

Нині його активне становлення відбувається за рахунок надходження нових 

парафармацевтичних засобів: для догляду за волоссям, різноманітних засобів 

догляду за немовлятами, літніми людьми тощо. У зв'язку з тим, що на 
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фармацевтичному ринку України ринок парафармацевтики виокремився 

недавно, він ще не отримав офіційного статусу.  

Питанням дослідження деяких проблем ринку парафармацевтичних 

товарів присвячено ряд наукових робіт, зокрема таких вчених, як Башура О.Г., 

Горлова І.С., Дементьєва С.А., Жахало ва С.В., Мушко З.М., Живодерніков Е.І. 

та інших.  

Разом з тим постає питання стосовно товарознавчих аспектів дослідження 

ринку парафармацевтичних товарів – не в повній мірі досліджена і  розроблена 

класифікація окремих груп парафармацевтичних товарів, структура їх 

властивостей. 

Наявність багатьох теоретичних і практичних  проблем щодо 

товарознавчих та маркетингових досліджень ринку парафармацевтичних 

товарів свідчить про актуальність даної теми і обумовлює її вибір для 

дослідження. 

Асортимент споживних товарів, до яких відносяться медичні,  

фармацевтичні та парафармацевтичні товари, налічує десятки тисяч 

найрізноманітніших видів і різновидів товарів, які неможливо досить повно 

вивчити, якщо не згрупувати і не впорядкувати їх яким-небудь чином. Цим 

цілям служить класифікація товарів, яка сприяє систематизованому вивченню 

товарів, раціональної організації торгівлі, дає можливість ефективно проводити 

роботу з контролю якості, вивчати і формувати структуру асортименту. 

Класифікація товарів розглядається як складова частина товарознавства, 

для якої існують загальні принципи та правила, а також специфічні особливості 

залежно від виду товарів [3]. 

Велике значення приділяється класифікації в даний час у зв'язку з 

функціонуванням автоматизованих систем управління та обробкою економічної 

інформації на ПК. 

Термін «класифікація» походить від слова класифікувати (лат. Classis - 

розряд, facere - робити), тобто розподіляти безліч об'єктів на класи (розряди, 

групи) залежно від загальних ознак. 
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Класифікація - це система розподілу об'єктів, в якій всі частини 

взаємопов'язані і певним чином підпорядковані [2]. 
У даний момент в Україні використовується цілий ряд  місцевих 

класифікацій (у тому числі класифікації хвороб, лікувань і т.д.). Національна 
Програма інформатизації системи охорони здоров'я в Україні за 2006-2010 
стимулювала створення Уніфікованої системи кодування і класифікації 
медичних даних. Відповідно до ОСТ 91500.01.0003 - 2000 «Принципы и 
порядок построения классификаторов в здравоохранении. Общие положения» 
визначення класифікації дається наступним чином: - це поділ множини об'єктів 
на підмножини за їх подібністю чи розбіжності відповідно до прийнятих 

методів [4]. 
Кожна складова частина класифікації, у свою чергу, являє собою комплекс 

подібних об'єктів, що мають хоча б одну спільну ознаку. 
Класифікація товарів необхідна з метою: 

- автоматизованої обробки інформації про товари; 
- вивчення споживчих властивостей і якості товарів; 
- обліку і планування товарообігу; 
- складання прейскурантів, каталогів; 
- вдосконалення системи стандартизації; 
- розміщення товарів для зберігання; 
- сертифікації продукції; 
- проведення маркетингових досліджень товарів; 
- статистичного аналізу реалізації продукції.  

Існуючі види класифікацій представлені на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Рис. 1 Основні види класифікацій 
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Ієрархічна класифікація - (слово грецького походження, означає 

розташування в порядку від вищого до нижчого) - підмножини, що разом 

представляють єдине ціле). Кожна наступна ланка в класифікації повинна 

конкретизувати ознаку вищої ланки. Для позначення ланок класифікації 

використовуються терміни: клас, підклас, вид, різновид, група, підгрупа, підвид 

[3]. Прикладом ієрархічної класифікації є таблиця Д.І. Менделєєва. 

Фасетна класифікація являє паралельний поділ безлічі об'єктів на 

незалежні класифікаційні угрупування (підмножини). 

Наприклад, щодо медичних товарів - це класифікація за призначенням 

(предмети догляду за хворими, предмети санітарії та гігієни та ін.). 

Ієрархічні класифікації, як правило, громіздкі, багатоступінчасті, 

створюють багато труднощів при розробці. Однак вони відрізняються більшою 

стрункістю, ніж фасетні, і можливістю угрупування об'єктів за всіма ознаками, 

що характеризують ту чи іншу групу товарів. 

Фасетна класифікація відрізняється великою гнучкістю і зручністю 

користування, дозволяє в кожному окремому випадку обмежувати групу безлічі 

товарів лише кількома фасетами, що представляють інтерес в даному випадку. 

Такі класифікації в багатьох випадках лежать в основі складання 

класифікаторів та кодування об'єктів класифікації. 

Природничі класифікації ґрунтуються на суттєвій ознаці, що характеризує 

внутрішню спільність предметів кожної групи, їх природу (наприклад, розподіл 

лікарських засобів за фармакологічними групами - антибіотики, 

сульфаніламіди, гормони і т. п.). 

Допоміжні класифікації спираються на зовнішні, часто несуттєві ознаки, і 

застосовуються, як правило, для додання безлічі товарів певного порядку 

(наприклад, лікарські засоби, що застосовуються для лікування серцево-

судинних захворювань, протиінфекційні і т.п.). 

Існують певні принципи і правила класифікацій, від дотримання яких 

залежить систематичність і цілісність отриманої системи. В основі ж будь-якої 

класифікації лежить мета, яка дає можливість підібрати класифікаційний метод, 

номенклатуру, число ознак, порядок їх використання і т.д.  
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Як правило, більш систематичними можуть бути класифікації, що мають 
одну мету. Таким чином, класифікацією товарів можна назвати розподіл їх 
безлічі на окремі групи за певними ознаками. 

Для товарознавства першорядне значення мають три класифікації товарів: 
загальнодержавна, торговельна та навчальна. 

Класифікаційна ознака - це властивість або характеристика об'єкта, за яким 
здійснюється класифікація. 

Ознаки можуть мати якісне або кількісне вираження; зокрема, сировинні 
та технологічні ознаки - це якісні, а структурні, які виражаються у відсотках, 
грамах й ін., - кількісні. 

Для розробки класифікацій медичних і парафармацевтичних товарів 
застосовують різні класифікаційні ознаки, наведені на рис.2. 

До таких ознак належать призначення (лікарські засоби, хімреактиви, 
предмети догляду за хворими); вихідні матеріали (за видами сировини: гумові, 
пластмасові, дерев'яні тощо); вид (лікарські засоби: таблетки, драже, розчини, 
ін'єкційні розчини, мазі, свічки тощо); особливості конструкції (для медичних 
інструментів, наприклад, ножиці хірургічні - тупокінцеві, загострені, з 
гудзичком, анатомічні, кишкові та ін.); спосіб виробництва (для виробництва 
гумових виробів: отримані способами пресування,  екструзії); категорії якості 

(сорт очкової оптики, грілок) [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2 Класифікаційні ознаки для медичних і парафармацевтичних 

товарів 
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Вибір числа класифікаційних ознак здійснюється з урахуванням 

можливості пристосування прийнятої системи класифікації до цифрового 

кодування. Класифікатори - це систематизовані переліки товарів, що 

дозволяють знаходити місце кожному об'єкту і привласнювати йому певне 

позначення (зазвичай смислове або чисельно-літерне позначення ). 

Класифікатори представляють собою офіційні технічні документи, в яких 

наводиться систематизований звід найменувань і кодів класифікаційних 

угрупувань або об'єктів класифікації. 

Розрізняють такі категорії класифікаторів: 

-  загальноукраїнський класифікатор - державний класифікатор, 

затверджений Держстандартом України; 

-  галузевий класифікатор - класифікатор, який застосовується в 

установленому порядку в галузі; 

-  класифікатор підприємства - класифікатор, введений у 

встановленому порядку для застосування на підприємстві. 

Також класифікатори можуть бути розроблені як адміністративно-

територіальні і окремо об'єднань, громадських організацій, асоціацій. 

Медичні та фармацевтичні товари в ОКП за ознакою галузевої належності 

розосереджені в 20 групах (класах), у тому числі: 

-  25 - продукція гумовотехнічна і азбестова; 

-  26 - реактиви хімічні та речовини високочисті; 

-  91 - продукція харчової промисловості; 

-  93 медикаменти, хіміко-фармацевтична продукція медичного 

призначення; 

-  94 - медична техніка та ін. 

Медичні та фармацевтичні товари класифікують наступним чином: 

1.  Лікарські засоби. 

Лікарські засоби - це засоби що володіють біологічною активністю, 

отримані на основі одного або декількох лікарських речовин (субстанцій) та 

допоміжних речовин і дозволені до застосування для лікування, анестезії, 
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запобігання вагітності, профілактики та діагностики захворювань, здатні 

впливати на функції організму або на психічний стан людини. 

2. Фармакологічні засоби - речовини або суміш речовин у 

певній лікарській формі з встановленою фармакологічною активністю, є 

об'єктами клінічних випробувань; 

3.  Лікарські препарати - дозовані ЛЗ в адекватній для 

індивідуального застосування лікарській формі і оптимальному 

оформленні, зі стандартним складом і незмінною назвою, забезпечені 

маркуванням і анотацією про властивості і застосування. 

4.  Медична техніка - прилади, апарати, інструменти, 

обладнання та витратні матеріали, що застосовуються для діагностики, 

лікування, профілактики та стоматологічної допомоги населенню. 

5.  Вироби медичного призначення, до яких відносяться: 

- вата та вироби з вати; 

- марля та вироби з марлі; 

- неткані матеріали та вироби з них; 

- перев'язувальні матеріали з клейкою поверхнею; 

- вироби санітарії та предмети догляду за хворими. 

6.  Парафармацевтична продукція - це харчові та аналогічні 

товари, що містять біологічно активні речовини і володіють лікувально-

профілактичним ефектом, підтвердженим фармакологічними висновками.  

Парафармацевтична продукція – це товари додаткового аптечного 

асортименту, супутні лікарські засоби і вироби медичного призначення, 

призначені для профілактики, полегшення стану людини, догляду за частинами 

тіла, для пропаганди здорового пособу життя та інші (рис. 3) [1]. 

Товари, призначені для матері і дитини. У цю групу включені білизна 

спеціалізована жіноча (для вагітних, годуючих жінок); бандажі, пояси 

допологові і післяпологові; вироби або пристосування для миття дитини; 

комплекти для зціджування молока; памперси, підгузники, пелюшки; засоби 

гігієни для новонароджених та їхніх матерів та ін. 
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Лікувальні косметичні і парфумерні товари. У цю групу входять препарати 

для лікування косметичних вад шкіри волосся та різних частин тіла та для 

догляду за ними.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Класифікація парафармацевтичної продукції 

 

Товари для догляду за хворими. Це: дозатори ліків, протипролежневі 

матраци, простирадла; калоприймачі, сечоприймачі та ін. 

Товари для пропаганди здорового способу життя. Сюди включають 

медичну, фармацевтичну, санітарно-освітню, спортивну літературу, газети, 

журнали, відео- і аудіопродукцію і предмети для забезпечення здорового 

способу життя (тренажери, масажери та ін.). 

Санітарно-гігієнічні товари: це товари, основною функцією яких є 

забезпечення оптимального санітарного рівня в аптечних закладах та в 

лікувальних установах та для необхідної особистої гігієни споживачів. 

Товари для перев'язки і фіксації. Сюди входять перев'язувальні засоби 

різних видів, лікувальні гольфи, панчохи, колготки; лейкопластири різних 

розмірів та видів, пов'язки медичні різних типів і призначень та ін. 

Товари для контролю показників здоров'я. У цю групу входять різні 

прилади (засоби, апарати) медичного призначення для вимірювання тиску, 

пульсу, сили, енергії, температури тіла; експрес-тести для діагностики ранньої 
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вагітності, тести на овуляцію, для виявлення наркотиків, для діагностики 

інфекційних захворювань (гепатит, сифіліс, СНІД та ін.), гострого інфаркту 

міокарда, ряду онкологічних захворювань та інші засоби контролю (тест-

смужки) різних типів (визначення холестерину, глюкози в крові та ін.) та ін. 

Продукти лікувального і профілактичного лікування: в цю групу входять 

мінеральні води, дієтичне та дитяче харчування та натуральні продукти  

(медичні п’явки, продукти бджільництва, лікувальні грязі, аромапрепарати). 

Таким чином, аналіз основних видів класифікацій парафармацевтичних 

товарів дасть можливість системно вивчати їх споживні характеристики та 

якісно організувати їх реалізацію з метою більш повного задоволення потреб 

споживачів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ В ЕКСКУРСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

У статті розглянуто проблему залучення пам'яток історії та культури  до 

використання в туризмі, причини необхідності такої роботи. На основі 

вивчення сучасного стану їх функціонування як туристичних об'єктів, 

теоретичних та практичних принципів формування експозицій, зазначено 

основні напрями перетворення пам'яток історії на екскурсійні туристичні 

об'єкти, здатні надати повноцінну інформацію про себе. 

Ключові слова: історико-культурна спадщина, туризм, екскурсійний об'єкт,  

туристичний маршрут, екскурсія. 

Постановка проблеми та зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. На сьогоднішній день одним з найдієвіших способів 

збереження історико-культурної спадщини є залучення пам'яток до 

використання в туризмі. Це дозволяє подолати фактори, які негативно 

впливають на стан їхньої охорони. Серед таких виділяють відсутність 

належного державного фінансування в передбачених бюджетом обсягах, низьку 

фінансову спроможність користувачів пам'яток, відсутність відповідних 

правових умов для залучення приватних інвестиції до справи охорони пам'яток, 

недостатня суспільна визначеність пріоритетності справи збереження пам'яток 

[10, с. 65]. Популяризація пам'яток засобами туризму сприятиме формуванню 

розуміння суспільної цінності історико-культурної спадщини. Використання в 

туризмі впливатиме на поліпшення матеріального стану пам'яткоохоронної 
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справи, оскільки в цьому випадку пам'ятка отримує до 70 % коштів на своє 

утримання [10, с. 30]. Така пам'ятка є туристичним об'єктом. Туристичним 

об'єктом є пам'ятка історії та культури, на яку спрямована увага туристів. 

Формулювання цілей даної статті. Основними цілями є аналіз проблем та 

виявлення перспективних напрямів залучення пам'яток історії та культури 

Вінницької області  до використання їх як об'єктів екскурсійного показу та в 

туризмі загалом. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питанню залучення пам'яток до 

туристичної сфери присвячено чимало публікацій, у яких автори намагаються 

створити нові туристичні маршрути. Серед таких публікацій варто відмітити 

спроби залучити до сфери використання в туризмі пам'ятки національно- 

визвольних та соціальних рухів – національного руху в Києві другої половини 

50–80-х рр. ХХ ст. [2], пов'язані з історією козацтва пам'ятні місця Київщини, 

пам'ятки історії опришківського руху Прикарпаття [7], а також пам'ятки науки 

та техніки [5], культури [9], військової історії [8] тощо. Спільною рисою 

публікацій є наведення більш-менш повних відомостей про пам'ятки, які мають 

бути включені до туристичних маршрутів відповідної тематики. Суттєвим 

недоліком виступає відсутність відомостей про те, яким чином ці пам'ятки 

можуть використовуватися.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід використання в туризмі 

історико-культурної спадщини таких провідних країн світу як Великобританія, 

США та Канада [6], показує, що ефективне залучення пам'яток до сфери 

туризму можливе лише за наявності добре розвинутої туристичної індустрії, яка 

враховувала б взаємовпливи процесів пожвавлення туристичного бізнесу та 

стану збереження пам'яток. Саме з цією метою у країнах активно проводиться 

не лише дослідження історії об'єктів історико-культурної спадщини, а й 

сучасний стан їх консервації для забезпечення збереження та використання в 

інфраструктурі туристичного сервісу [6, с. 132–133]. В Україні робота в такому 

напрямі лише починає розвиватися [10], а спроби найширшого залучення 

пам'яток до сфери туризму в більшості випадків зазнають невдач, оскільки не 
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враховується специфіка їх функціонування як туристичних об'єктів. На 

інтенсивність використання пам'яток у туризмі впливає властивість їх 

саморозкриття. До пам'яток історії державного устрою та суспільного життя 

відносяться: споруди, у яких розташовувалися державні і суспільні установи; 

житлові й адміністративні будівлі, пов'язані із життям та діяльністю політичних 

і державних керівників; могили політичних і державних керівників; місця 

проголошення державних актів, що відігравали значну роль в історії України. 

Пам'ятки соціальних і національно-визвольних рухів поділяються на: пов'язані з 

життям та діяльністю діячів національно-визвольного та соціального руху 

споруди; споруди, де відбувалися конкретні історичні події (засідання комітетів, 

проведення зборів тощо); пов'язані з подіями національно-визвольних та 

соціальних рухів місця; могили видатних діячів соціальних і національно-

визвольних рухів. Серед пам'яток воєнної історії виділяються: оборонні та 

військово-інженерні споруди (вали, рови, фортеці та їх залишки, оборонні лінії, 

запорізькі січі, доти, дзоти, окопи, землянки); зразки зброї та військової техніки, 

що збереглися, а також встановлені на честь воєнних подій; пам'ятні місця 

бойових дій регулярних військових частин, козацтва, ополченців, партизанів, 

підпільників; пов'язані з дислокацією військових частин, розміщенням штабів, 

командних пунктів; місця розташування концтаборів, гетто, таборів смерті, 

місць масових страт військових і цивільного населення під час воєнних дій; 

храми-усипальні, збудовані на честь воєнних подій або загиблих воїнів; 

військові кладовища, братські, одиничні поховання воїнів (вітчизняних, 

іноземних); меморіальні будинки, пов'язані із життям та діяльністю військових 

діячів, функціонуванням військових установ і відомств. Пам'ятки історії 

виробництва і техніки представлені: об'єктами гідротехнічного та шляхового 

будівництва (водоймища, депо, доки, дороги, нафтопроводи, мости, греблі); 

об'єктами сільськогосподарського виробництва (пресове обладнання, коптильні, 

вітряки, млини елеватори); об'єктами промислового виробництва (промислові 

підприємства, шахти, штольні, рудні, ґуральні); об'єктами історії техніки, 

зразками обладнання, устаткування, знарядь та продукції виробництва, 
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встановлених на території підприємства, у населених пунктах; будинками, 

пов'язаними з діяльністю та життям виробничників, підприємців, винахідників, 

техніків; об'єктами і місцями, пов'язаними з розвитком торгівлі, побутового 

обслуговування, функціонування фінансових структур (торгові ряди, місця 

ярмарків, банки, біржі); похованнями виробничників, підприємців, 

винахідників, техніків. Останню категорію становлять пам'ятки історії науки та 

техніки: громадські будинки, приміщення освітніх та навчальних закладів 

(університетів, інститутів, ліцеїв, пансіонів, семінарій, гімназій, шкіл), що 

набули собі слави іменами вчених, які там працювали, або іменами учнів, що 

зробили значний внесок у розвиток культури та науки; наукові установи, 

лікувальні заклади (науково-дослідні інститути, лікарні), де працювали видатні 

вчені; культурно-освітні установи (театри, народні будинки, бібліотеки, музеї, 

наукові товариства тощо), що проводили значну культурно-просвітницьку 

діяльність серед населення; пов'язані з життям та діяльністю діячів науки і 

культури житлові будинки, садиби; могили видатних діячів науки та культури, 

які зробили значний внесок в духовний розвиток суспільства [1, с. 2–124; 10, с. 

8–36]. Існують інші види класифікацій, залежно від того, які критерії покладені 

в основу тих чи інших видів, але вони є неповними [3; 4, с. 90]. Спільною 

рисою пам'яток історії є те, що відомості про події чи явища збереглися у 

суспільній пам'яті, яка зв'язує їх із матеріалізованими об'єктами (споруда, 

місце). Відзначення пам'ятної події чи явища в більшості випадків відбувається 

шляхом встановлення на їх місці пам'ятного знаку (на спорудах – у вигляді 

меморіальної дошки), на якій коротко наводиться інформація про подію. Деякі 

дослідники розрізняють нерухомі пам'ятки історії та пам'ятні знаки, подаючи їх 

як два різні види історичних пам'яток [10, с. 162]. Однак сама пам'ятка та 

пам'ятний знак взаємопов'язані, тому їх розведення як двох видів пам'яток не 

зовсім доречне. Використання в туризмі відмічених лише за допомогою 

пам'ятних знаків пам'яток історії ускладнюється через незначну 

інформативність перших. Інформація є надто стислою, недостатньою для 

повного розкриття події. Сама пам'ятка туристом сприймається як певна 
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абстракція. Візуальне ж підкріплення усної розповіді екскурсовода незначне. 

Саме складність сприйняття суб'єктами туризму пам'яток історії як цілісного 

об'єкту не сприяє їх активному використанню в туризмі. До цього додається і 

низький рівень історичної свідомості суспільства, яке не виявляє глибокого 

зацікавлення своєю історією. Усе це разом призводить до того, що пам'ятки 

історії лишаються маловідомими. 

Аналізуючи історико-культурну спадщину слід зазначити, що туристичний 

та екскурсійний потенціал – це суміжні поняття, які часто неможливо 

відокремити один від одного. В зв’язку з цим необхідно визначити категорію 

ресурсів, які можливо застосувати в екскурсійній практиці. Оскільки екскурсія – 

це послуга туристичного характеру тривалістю до 24 годин, то екскурсійний 

маршрут слід будувати застосовуючи об’єкти у такій кількості і такої 

складності, які можна оглянути, вкладаючись у визначені часові рамки. Таким 

чином в екскурсійній діяльності можливе використання рекреаційних ресурсів 

для організації гірського, пішого, культурно-пізнавального, екологічного, 

спортивного, релігійного, пригодницького та інших видів туризму. 

За рівнем інтенсивності використання туристичні об'єкти поділяються на 

екскурсійні та не екскурсійні. Пам'ятка історії та культури виступає 

екскурсійним туристичним об'єктом у тому випадку, коли увага на неї з боку 

суб'єктів туризму набуває регулярного та масового характеру. Не екскурсійні 

туристичні об'єкти використовуються нерегулярно, лише як доповнення до 

маршруту з використанням екскурсійних туристичних об'єктів. Такі відмінності 

у характері використання зумовлені наявністю розвинутої туристичної 

інфраструктури навколо пам'ятки та наявністю у самої пам'ятки властивості 

саморозкриття. Під останньою виступає здатність пам'ятки стати головним 

джерелом інформації для туристів. Коли ж пам'ятка позбавлена властивості 

саморозкриття, основним джерелом інформації про неї є посередники, тому 

пам'ятка виступає як допоміжна ілюстрація до їх розповіді. 

На сьогодні прокладено екскурсійні маршрути по багатьох туристичних 

центрах області та за різною тематикою. Систематизуючи можна поділити їх на 
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групи відповідно до загальноприйнятої класифікації: оглядові (багатопланові), 

історичні, воєнно-історичні, етнографічні, мистецтвознавчі, релігієзнавчі, 

природознавчі екскурсії та маршрути екологічного спрямування. 

Проаналізуємо можливості використання історико-культурних ресурсів 

області відповідно до вище наведеної класифікації. 

Багатопланові екскурсії як змістовний спосіб організації вільного часу 

проводять в більшості населених пунктів. Проте велика різноманітність 

природних умов та історико-культурної спадщини вимагає організації 

спеціалізованих маршрутів. 

Дослідження свідчать про велику історико-культурну спадщину регіону. 

Архітектурна спадщина області охоплює пам’ятки XV – початку ХХ століть. 

Історичні, краєзнавчі, архітектурні, мистецтвознавчі та етнографічні 

екскурсії проводяться в історичних населених містах, до списку якого 

включено 24 пункти: Бар, Бершадь, Браїлів, Брацлав, Вінниця, Вороновиця, 

Гайсин, Дашів, Жмеринка, Іллінці, Копайгород, Могилів-Подільський, 

Муровані-Курилівці, Оратів, Погребище, Немирів, Ситківці, Томашпіль, 

Тульчин, Хмільник, Чечельник, Шаргород, Ямпіль. 

Основні об’єкти – пам’ятки церковного та світського будівництва, 

історичні події, місця бойової слави, етнографічний колорит і народні художні 

промисли. 

Унікальними на території області є Вінницький краєзнавчий музей, 

експозиції якого розкривають сутність життя та побуту на Поділлі, а також 

безперечно унікальний своїм єством музей-садиба ім. Пирогова. 

  Область має значний потенціал для організації релігієзнавчих екскурсій, 

оскільки на Вінниччині дуже багато старовинних культових об'єктів: храмів (як 

православних так і католицьких), монастирів. На особливу увагу заслуговують 

мавзолей Потоцьких у Печері, печерний монастир у Лядовій. 

На сьогодні в області нараховується храмів: кам’яних - 22, дерев’яних – 8, 

у пристосованих приміщеннях – 8, у стадії будівництва – 12, при виправних 

закладах - 1, каплиць – 5, дерев'яних каплиць – 1. 
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 Цікавими туристсько-екскурсійними об'єктами є залишки скельних храмів. 

Печерний храм VI-VII ст. з унікальними рельєфними композиціями. Скельний 

монастир - комплекс споруд ХІ-ХІХ ст., до якого входять 3 печерних церкви 

(Усікновення голови Св. Іоанна Предтечі, Св. Параскеви П'ятниці, Св. Антонія 

Печерського), розташований над Дністром у с Ладова.  

Особливої уваги заслуговують палацово-паркові ансамблі XVIII-XIX ст., 

що збереглися у селах Антопіль, Верхівка, Вороновиця.  

Аналізуючи локалізацію історико-культурної і сакральної спадщини 

регіону слід акцентувати увагу на її нерівномірному просторовому розподілі з 

найбільшим потенціалом у Вінницькому районі, Тульчинському, Могилів-

Подільському, Барському районах та ін. 

Значні природні ресурси сприяють проведенню екскурсій з активним 

способом пересування, які об’єднують пішохідний, водний (сплав по р. 

Південний Буг), кінний туризм, дельта і пара планеризм. 

Організацію природознавчих та екологічних екскурсій забезпечують в 

області 320 територій та об'єктів природно-заповідного фонду, в тому числі 11 

парків, що є пам'ятками садово-паркового мистецтва. 

Найбільший потенціал для розвитку цього виду екскурсій є на території 

Вінницької міської ради, у Бершадському районі - ботанічний заказник 

загальнодержавного значення урочище "Устянська дача" (1982 р.); у 

Чечельницькому районі - ботанічний заказник загальнодержавного значення 

"Бритавський" (1990 р.), заказники місцевого значення "Вербська дача" (1981 

р.), "Червоногреблянський" (1990 р.), ботанічні пам'ятки природи 

загальнодержавного значення "Терещуків яр" та "Ромашково" (1989 р.); у 

Тростянецькому районі - ботанічний заказник загальнодержавного значення 

"Гайдамацька балка" (1989 р.). 

В умовах розбудови української держави туризм стає дієвим засобом 

формування ринкового механізму господарювання, надходження значних 

коштів до державного бюджету, однією з форм раціонального використання 

вільного часу, проведення змістовного дозвілля, вивчення історії рідного краю, 
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залучення широких верств населення до пізнання історико-культурної 

спадщини. 

Зважаючи на місце і роль туризму в житті суспільства, держава 

проголошує його одним із пріоритетних напрямів розвитку національної 

культури та економіки. 

Туристична галузь Вінницької області є стратегічним напрямком розвитку, 

важливим чинником динамічного збільшення надходжень до бюджету, істотного 

позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях економіки. Туризм, який 

включає екскурсійну діяльність, на даному регіоні сприяє підвищенню 

зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному 

співробітництву. Об’єктивно регіон має всі передумови для інтенсивного 

розвитку внутрішнього і міжнародного (в’їзного) туризму. Виходячи з наявності 

загальновизнаних можливостей для розвитку екскурсійної справи, зумовлених 

унікальними природними, історико-культурними, етнографічними 

особливостями, в області розвивається ціле розмаїття видів екскурсій, серед 

яких пріоритетними є оглядові, тематичні. 

  Проте, незважаючи на позитивні зрушення в галузі туризму нашої 

області, існує ряд важливих проблем, які стримують розвиток туризму нашого 

краю, заважають перейти йому на якісно новий рівень. До них слід віднести: 

- незадовільний стан доріг або відсутність належно об лаштованих стежок до 

визначних туристсько-екскурсійних об’єктів; 

- недотримання земельного та екологічного законодавства щодо відводу 

земельних ділянок та розміщення на них різноманітних об’єктів, що 

призводить до хаотичної забудови туристичних центрів; 

- недостатній рівень розвитку туристської інфраструктури в окремих районах 

області; 

- недостатня кількість облаштованих туристських шляхів, відсутність 

притулків на річкових туристських маршрутах; 

- відсутність коштів на реставрацію об’єктів культурно-історичної спадщини; 

- відсутність пільгового кредитування на розвиток туризму та несприятливі 

умови кредитування суб’єктів туристичної діяльності; 
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- невідповідність співвідношення «ціна – якість» екскурсійних та 

туристичних послуг; 

- недостатня кількість туристично-інформаційних центрів; 

- відсутність фінансування галузі в районах; 

-   відсутність ефективної реклами та просування туристичних та 

екскурсійних послуг. 

З метою розвитку та популяризації внутрішнього туризму управління 

культури і туризму облдержадміністрації постійно співпрацює з управліннями, 

відділами облдержадміністрації, громадськими організаціями та туристичними 

організаціями області. 

Так, за участю керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, 

представників учбових закладів, туристичних агенцій, громадських організацій 

проводяться робочі зустрічі, щодо напрацювання пропозицій до проекту 

Програми розвитку туризму у Вінницькій області на період 2016-2020 роки. 

Учасники розподілені у п’ять робочих груп, які мають виконати наступні 

завдання: створити базу даних туристичних об’єктів у Вінницькій області; 

розробити туристичні маршрути; вирішити питання з інфраструктурою об’єктів 

(під’їзди, дороги, хостели, туалети, кав’ярні); створити інформаційно-

туристичний центр і сайт для промоції об’єктів та вирішити питання з 

ресурсним забезпеченням.  

В ході зустрічей обговорюються проблеми туристичної галузі та шляхи їх 

подальшого розвитку.  

Слід вкотре зазначити, що Вінниччина має усі передумови для 

інтенсивного розвитку туризму, так в області на державному обліку перебуває 

4307 пам’яток культурної спадщини: 1739 – археології, 1893 – історії, 526 – 

містобудування та архітектури, 101 – монументального мистецтва, 47 – садово-

паркового мистецтва, 1–ландшафтна. Також, функціонує 35 провідних об’єктів 

сільського зеленого туризму, на яких пропонується відпочинок в екологічно 

чистих умовах для різних верств населення. 
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Найпопулярнішими серед екскурсантів та туристів Вінниччини є фонтан 

«Roshen»; Національний музей – садиба М.І. Пирогова, який у 2015 році 

відвідали майже 145 тис. екскурсантів, з них 1274 - іноземні туристи з 71 країни 

світу; Державний історико-культурний заповідник «Буша» відвідало 30 тис. 

вітчизняних та іноземних туристів; Історико-меморіальний комплекс пам’яті 

жертв фашизму - 20 тис. туристів, з них 600 іноземних; філія Вінницького 

обласного краєзнавчого музею на території колишньої ставки «Вервольф» (смт. 

Стрижавка Вінницького району).  

Спостерігається розширення релігійного туризму з відвідуванням таких 

об’єктів, як: Лядівський Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир (с. 

Лядова Могилів-Подільського району); Йосафатова долина (Шаргородський 

район); Хресна дорога в м. Шаргород та інших. 

Туристичні можливості області щороку представляються на 

загальноукраїнських та міжнародних туристичних виставках, висвітлюються у 

засобах масової інформації. При обласній науковій бібліотеці ім. Тімірязєва 

створено web-сайт з інформацією про розвиток культури і туризму області, 

об’єкти культурної спадщини, історію міст і районів. Розроблено план розвитку 

державного історико-культурного заповідника “Буша”, вживаються заходи з 

реставрації деяких пам’яток історії та культури. Реалізуються плани 

комплексного обслуговування дітей, підлітків та молоді. Подальшого розвитку 

набуває оздоровчий та спортивний туризм, яким активно займається більш ніж 

15 тисяч громадян області. Доречно сказати, що туристи-спортсмени області 

постійно займають призові місця у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

Вирішуються питання щодо розроблення підземних ходів під м. Вінниця, 

як туристичного продукту та об’єкту показу. 

Пріоритетними напрямками інвестування туристичної галузі Вінницької 

області є: розширення туристичних маршрутів для внутрішніх та зовнішніх 

туристів, розширення готельного бізнесу та сфери послуг, широка 

популяризація та розвиток екскурсійної діяльності, а саме нових маршрутів 

історичними місцями області. 
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Висновки. Таким чином, лише розвиток екскурсійної діяльності в сучасних 

економіко-демографічних умовах здатний реально допомогти збереженню та 

охороні історико-культурних об’єктів, адже саме вони своєю специфічністю та 

унікальністю притягують туристів та відпочиваючих. 

Перспективи розвитку екскурсійної діяльності Вінницької області 

виглядають потенційно сприятливими з огляду на наявність значної кількості 

ресурсів історії та культури. Зокрема, просування туристичних об’єктів в 

уособлені історичних пам’яток має відбуватися при активній підтримці органів 

місцевого самоврядування. На загальнодержавному рівні доцільно розробити та 

дотримуватися загальних далекоглядних стратегій, законодавчих актів, 

постанов та інших урядових заходів для досягнення поставлених цілей. 

Підтримка історико-культурної спадщини - це підтримка історії та надбань 

населення, а також розвиток культури та  просвітництва в цілому. 
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СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ,  ЯК ПРІОРИТЕТНА ГАЛУЗЬ 

РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 

У статті розглядаються сутнісну характеристику сільського зеленого 

туризму та його роль у процесі управління комплексним розвитком сільських 

територій. Визначено фактори та перспективні регіони розвитку зеленого 

туризму як елемента сталого розвитку туристичної сфери України. Зроблено 

висновки та пропозиції щодо доцільності розвитку зеленого туризму в Україні. 

Ключові слова: сільський зелений туризм, агротуризм, сільські території, 

туристична сфера, регіони. 

Своєрідна мода на відпочинок у сільській місцевості, що набуває сили в 

Європі останніми роками, дійшла й до України. Зелений туризм як відпочинок у 

селі для України не є новиною, адже ще на початку ХХ ст. до карпатських сіл 

приїздили на відпочинок відомі українські письменники, художники, артисти, 

політики. Нині розвиток сільського туризму поширився вже на 14 областей 

України. Ініціатором виступила всеукраїнська громадська неприбуткова 

організація – Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні 

[2, С.226].  

Сільський зелений туризм – це специфічна форма відпочинку в селі з 

використанням природного, матеріального та культурного потенціалу даної 
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місцевості. При цьому проживання, харчування та обслуговування туристів 

забезпечує сільська родина.  

Українське село має багаті рекреаційні ресурси, що належним чином досі 

ще не використовувалися. Найціннішим туристичним ресурсом села є 

мальовнича українська природа, дефіцит спілкування з якою переживає 

більшість мешканців міст. Зелений туризм у різних регіонах України дозволяє 

використовувати різні фактори лікувального впливу природи: 

ландшафтотерапевтичний, кліматотерапевтичний, бальнеологічний тощо.  

Крім цього, українське село має багатий пізнавальний потенціал, 

пов’язаний з історико-етнографічною спадщиною, сільською культурою та 

побутом, маловідомими для міського жителя видами професійно-трудової 

діяльності та народними промислами. Мешканець великого українського міста 

сприймає сільський побут, культуру села як захоплюючу екзотику, особливо 

якщо це села гуцульські, молдовські, болгарські, грецькі тощо. Ще більшою 

екзотикою це видається іноземному туристові. 

Сучасний досвід та наукові дослідження засвідчують, що прискорений 

розвиток сільського зеленого туризму може відіграти роль каталізатора 

структурної перебудови економіки, забезпечити демографічну стабільність та 

розв’язання нагальних соціально-економічних проблем у сільській місцевості. 

Україні стратегічно важливо швидко подолати відставання у цій сфері і 

реалізувати наявний багатий туристичний потенціал шляхом проведення 

виваженої політики державного регулювання, зокрема і на регіональному рівні 

[6].  

Поняття “сільського туризму” чи “ зеленого туризму” все частіше 

з’являються у переліку пропонованих туристичних послуг і завойовують все 

ширшу аудиторію, але термінологічно сільський туризм поки не є 

загальноприйнятим різновидом туристичної діяльності. Вивчення даного 

питання викликає інтерес як у вітчизняних, та і зарубіжних науковців, 

практиків. Дослідженням питань розвитку агротуризму в Україні займались 

Молдаван Л., Цибух В., Прейгер Д., Єрмолін В. та інші. Разом з тим, 
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враховуючи вагомість даної складової в комплексному розвитку сільських 

територій, ряд економічних та управлінських аспектів даної проблеми 

потребують подальших досліджень.  

Метою даного дослідження є розглянути роль і місце сільського зеленого 

туризму в розвитку національної туристичної галузі і соціально-політичної 

ситуації в сільських регіонах України, визначити першочергові нормативно-

правові та організаційні заходи щодо забезпечення регуляторного впливу 

держави на приведення їх у відповідність зі стратегією України на європейську 

інтеграцію.  

Для цього у роботі досліджується:  

- визначення та обґрунтування теоретико-методологічні основи “сільського 

туризму”; 

- характерні риси сільського туризму;  

- фактори, що сприяють розвитку сільського зеленого туризму в Україні;  

- визначення пріоритетності форм зеленого туризму для окремих регіонів 

та ін. 

Відпочинок на селі приваблює, насамперед, мешканців великих міст 

України, які мріють пожити хоча б короткий час в екологічно чистій сільській 

місцевості, поласувати натуральними продуктами традиційної української 

кухні, хоч трохи відпочити від шаленого міського життя у камерній обстановці 

мальовничої сільської садиби. Туристів до села приваблює також сільська воля, 

відчуття якої позбавлені масові курорти. Характерним для сільського туризму є 

наступними ознаками:  

- подорожі є середньо-тривалими (в середньому 5-8 днів);  

- мають чітко виражені просторові рамки (місця перебування туристів);  

- мають чітку мету, що відрізняється від мети пізнавального туризму;  

Україна, обравши своїм стратегічним курсом інтеграцію до структур 

Європейського Союзу, прийняла виклик часу щодо прискореного реформування 

різних сфер соціально-політичного і економічного життя країни, зокрема, сфери 

послуг туризму, трансформуючи її до стандартів ЄС. Світовий досвід 
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прогресивного господарювання надає туризму перше місце серед інших галузей 

економіки за обсягами експорту товарів та послуг. За даними Всесвітньої 

туристичної організації, у понад 40 державах світу туризм став основним 

джерелом наповнення бюджету, а у 70 країнах – однією з трьох основних 

статей. Проте слід відмітити, що в Україні, в усі часи розвитку її економіки, 

велика увага з боку держави приділялась розвитку саме промисловості і, 

відповідно територіям, які є багатими на мінерально-сировинні ресурси. Менше 

уваги завжди приділялося виключно аграрним територіям, хіба що як осередку 

підтримки промислових районів в продуктовому забезпеченні. Це призвело до 

погіршення економічного розвитку сільських територій України. 

За останні десятиліття кількість туристів у світі неухильно зростала і 

досягла третини населення земної кулі. За прогнозами фахівців, ХХІ століття 

буде століттям туризму, і до цього потрібно відповідно готуватися. Сьогодні 

найбільш динамічно зростаючим сектором світового туристичного господарства 

є сфера сільського зеленого туризму [3, С.220]. Розвиток сільського зеленого 

туризму у Європі розпочався в середині ХІХ ст. Європейський Союз вбачає в 

сільському туризмі основний важіль економічного підйому своїх сільських 

територій. Для України сільський зелений туризм – нове поняття, хоча 

відпочинок на селі використовувався відомими українськими письменника, 

художниками, артистами і політиками з давніх часів. 

Термінологічно сільський зелений туризм поки не є загальноприйнятим 

різновидом туристичної діяльності, тому зміст цього поняття можна сприймати 

так: сільський зелений туризм – це специфічна форма відпочинку в приватних 

господарствах сільської місцевості з використанням майна та трудових ресурсів 

особистого селянського, підсобного або фермерського господарства, природно-

рекреаційних особливостей місцевості та культурної, історичної та 

етнографічної спадщини регіону[2, С. 58]. 

Сьогодні, туристична галузь в Україні є лише п’ятою за значенням 

складовою поповнення бюджету і її питома вага має значно зрости з огляду на 

такі об’єктивні передумови, як вигідне геополітичне розташування України в 
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центрі Європи, наявність значного туристично-рекреаційного потенціалу, 

сприятливий клімат, багаті флора і фауна, чисельні культурно-історичні 

пам’ятки світового рівня. 

Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні 

зумовлюється нагальною необхідністю невідкладного розв’язання соціально-

економічних проблем сучасного села. За роки незалежності України в сільській 

місцевості спостерігається зменшення населення, зростання безробіття, масова 

заробітчанська міграція. 

За даними офіційної статистики, нині в Україні залишилося близько 30000 

сіл. Переважну частину населення цих сіл складають особи пенсійного або 

працездатного передпенсійного віку. Майже 60 % мешканців сільської 

місцевості перебувають за межею бідності [4]. За таких умов селянин змушений 

шукати інші сфери діяльності, які забезпечували б йому хоча б прожитковий 

мінімум. Розвиток сільського зеленого туризму міг би зупинити таку сумну 

тенденцію в українських селах, підвищити матеріальний добробут та частково 

вирішити проблеми зайнятості сільського населення. Отже, розглянута сфера 

туристичних послуг потребує державного регулювання і підтримки, в тому 

числі, і на регіональному рівні. 

У світі сільський зелений туризм розглядається як альтернатива сільському 

господарству за розмірами отриманих прибутків. Наявні світові тенденції 

швидкого розвитку туристичної галузі пояснюються тим, що, по-перше, це 

сфера швидкого обігу капіталу при відносно невеликих капіталовкладеннях; по-

друге, ефективний засіб використання наявної інфраструктури території; по-

третє, можливість створення нових робочих місць на місцевому рівні; по-

четверте, може розвиватися на території міської і сільської поселенської мережі; 

по-п'яте, є сприяючим фактором диверсифікації економіки регіону та галузей, 

які обслуговують сферу туризму. В умовах фінансово-економічної кризи, 

значення туризму для України, як і будь-якої країни, зростає ще й тому, що за 

світовим досвідом саме в туризмі забезпечується найвища оборотність капіталу, 

найвища самоокупність вкладених коштів і найдешевше робоче місце [4, С. 76]. 
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До того ж, розвиток інфраструктури сільського туризму не вимагає таких 

значних капіталовкладень, як інші види туризму і може здійснюватися за 

рахунок коштів самих селян без додаткових інвестицій. 

Розвитку сільського зеленого туризму в Україні сприяють такі фактори: 

- зростаючий попит мешканців українських міст та іноземців на 

відпочинок у сільській місцевості; 

- унікальна історико-етнографічна спадщина українських сіл; 

- багаті рекреаційні ресурси; 

- екологічна чистота сільської місцевості; 

- наявність вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів; 

- традиційна гостинність господарів та доступна ціна за відпочинок; 

- можливість надання комплексу додаткових послуг з екскурсій, риболовлі, 

збирання ягід і грибів, катання на конях тощо [7]. 

Найбільш сприятливі передумови для розвитку сільського зеленого 

туризму об’єктивно складаються на територіях національних і ландшафтних 

парків, де існує можливість поєднати в повноцінному відпочинку пізнання 

природничого, історико-етнографічного та культурного потенціалу регіону. 

Родзинкою сільського зеленого туризма може і має стати яскрава анімація, тобто 

пожвавлення програм обслуговування, відпочинку і дозвілля туристів ігровими 

елементами та шоу-програмами на базі історико-етнографічної та культурної 

спадщини регіону. На кшталт уславленого у світі заповідного музейно-

анімаційного середовища козацької доби на острові Хортиця, де з перших 

кроків турист потрапляє у світ запорізького козацтва і, за бажання, може 

спробувати зварити козацький куліш, опанувати козацькі ремесла, взяти участь 

у козацьких кінних іграх, набути навиків ратного мистецтва тощо. 

Подібні музеї «живої етнографії» можна організувати у будь-якій сільській 

місцевості, де обирається стратегічний довготривалий орієнтир на розвиток 

масового сільського зеленого туризму. 

Сьогодні, розвиток сільського зеленого туризму в Україні обмежують і 

гальмують такі фактори: 

- політико-економічна нестабільність у державі; 
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- відсутність належного правового забезпечення розвитку сільського 

зеленого туризму; 

- відсутність механізму раціонального та екологічно збалансованого 

використання природного та історико-культурного потенціалу для по-треб 

туризму; 

- низький рівень інфраструктури та комунікацій; 

- недостатній рівень кадрового та рекламно-інформаційного забезпечення; 

Ці негативні фактори можна подолати за рахунок проведення виваженої 

політики державного регулювання розвитку сільського зеленого туризму, 

зокрема і на регіональному рівні, з використанням наявних важелів прямого і 

непрямого впливу [5]. 

 Україна вже розпочала свій шлях до світових стандартів сільського 

туризму, які існують у розвинених країнах. Державна Програма розвитку 

туризму на період до 2022 року [6] визначає перспективу стрімкого підвищення 

ролі туристичної галузі в розвитку економіки і соціальної сфери України та 

надає пріоритетне значення розвитку в’їзного і внутрішнього туризму, як 

важливих чинників підвищення якості життя населення. 

Розвиток сільського зеленого туризму в Україні підтримується 

спеціальними програмами Міжнародного фонду «Відродження», фонду 

«Євразія», Європейської федерації сільського зеленого туризму «Єврожітс» та 

іншими. Але цього недостатньо, щоб сільський зелений туризм в Україні 

відіграв роль каталізатора розвитку багатьох галузей економіки (сільське 

господарство, транспорт, зв'язок, торгівля, будівництво тощо), став провідним 

чинником стабільного і динамічного збільшення надходжень до бюджету. 

Необхідно передусім здійснити законодавчо-нормативне врегулювання основ 

його функціонування. 

Сільський зелений туризм – корисний як для відпочиваючих, так і для 

господарів – селян, сільських громад, регіонів і держави в цілому, сприяє 

розвитку багатьох пов’язаних з ним галузей економіки. Його розвиток також 

сприятиме збереженню селянства як носія української ідентичності, культури і 

духовності, це додаткові можливості для популяризації української культури, 
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поширення знань та інформації про історичні, природні, етнографічні 

особливості України, що заслуговує на всіляку підтримку з боку держави. 

Для забезпечення пріоритетності розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні і наближення його до стандартів ЄС вбачається доцільним: 

- розробити регіональні програми розвитку сільського зеленого туризму з 

інтеграцією їх до Програми розвитку сільського зеленого туризму в Україні, яку 

має затвердити Уряд держави; 

- створити інфраструктури державної фінансово-кредитної підтримки 

розвитку сільського зеленого туризму; 

- організувати вивчення потреб ринку послуг сільського зеленого туризму у 

фахівцях і врегулювати чисельність їх набору у вищі навчальні заклади на 

основі державного замовлення за цільовими направленнями регіонів; 

- створити в системі навчальних закладів різного рівня курси 

перепідготовки кадрів для цієї сфери туризму; 

- створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення сфери 

туризму, зокрема і сільського зеленого туризму, як складової державної 

інформаційної системи; 

Кожний з наведених напрямів забезпечення пріоритетності розвитку 

сільського зеленого туризму в Україні потребує посилення регуляторної функції 

держави, що має спиратися на результати попередніх науково-дослідних 

розробок. 
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В.В. Завальнюк 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

У статті проведено аналіз економічного стану і фінансових результатів 

функціонування підприємств готельного та ресторанного бізнесу. Розглянуто 

актуальні проблеми розвитку індустрії гостинності. Запропоновано можливі 

способи підвищення конкурентоспроможності та ефективності 

функціонування готелів та ресторанів. 

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, господарська діяльність, 

індустрія гостинності, темп росту, прибуток, рентабельність, дохід від 

основної діяльності, конкурентоспроможність. 

В усьому світі готельно-ресторанний бізнес є одним з найбільш 

привабливих для інвесторів, а його рентабельність у розвинутих країнах не 

буває нижчою за 40%, при цьому досягаючи в «туристичних» зонах відмітки 

100%. Щодо України, то на думку спеціалістів, значні потенційні можливості 

розвитку даної галузі залишаються нереалізованими. Вибагливість клієнтів 

щодо рівня сервісу зростає, а конкуренція між гравцями та несприятлива 

економічна ситуація висувають нові вимоги щодо якості та ефективності 
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функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Саме тому 

проблеми забезпечення належного рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу на основі якісного аналізу умов 

зовнішнього та внутрішнього середовища їх функціонування набувають високої 

актуальності.  

Питанням розвитку готельно-ресторанного бізнесу присвячена увага 

багатьох вітчизняних та закордонних вчених. Зокрема, питання щодо 

конкуренції в сфері готельно-ресторанного бізнесу та державного регулювання 

діяльності цих підприємств достатньо глибоко досліджені в працях Агафонової 

Л.Г., Городні Т.А. [1, 2]. Проблемам організації діяльності готельних 

підприємств присвячені роботи Мальської М.П., Круля Г.Я., Медлюка С., 

Головко О.М., питання постановки менеджменту на підприємствах готельно-

ресторанного бізнесу досліджені в роботах Нечаюк Л.І., Вакуленко Р.Я., 

Кабушкіна Н.І., Пуцентейло П.Р. Питання стратегічного розвитку туристичних 

підприємств та управління якістю готельних послуг розглядаються в монографії 

Т.І. Ткаченко [3]. Але економічні проблеми функціонування ринку готельних та 

ресторанних послуг досліджені в недостатній мірі.  

Метою даного дослідження є проведення аналізу фінансово-

господарського стану підприємств сфери готельного та ресторанного бізнесу, 

дослідження проблем функціонування підприємств в цій сфері, а також 

викладення авторського бачення щодо можливих шляхів їх вирішення на 

сучасному етапі. 

На сучасному етапі загальна кількість суб’єктів, які займаються готельною 

діяльністю в Україні налічує біля 2203 підприємств (розраховано за даними 

Держкомстату України). При цьому, починаючи з 2005 року спостерігається 

приріст кількості готельних підприємств [3]. 

Найстрімкіше зростання кількості готельних підприємств спостерігалося в 

період 2007-2008 років (середні темп приросту складав 12,1%). В періоди спаду 

ділової активності починаючи з кінця 2008 року темпи приросту кількості 

готельних підприємств скоротились майже вдвічі і становили в 2009-2011 роках 



212 

відповідно 5,6, 2,8 та 1,3%. Починаючи з 2011 року кількість суб`єктів 

господарювання в сфері готельного та ресторанного бізнесу зросла на 2,2% і 

становила станом на початок 2012 року 23372 в порівнянні з 2010 роком 

(22877). Підвищення темпів зростання пояснюється необхідністю забезпечення 

проведення Євро-2012, однією з основних переваг якого стало кількісне та 

якісне збільшення номерного фонду країни: лише у приймаючих містах 

кількість готелів зросла на 114 % у порівнянні з 2010 роком. Приміром, у Львові 

збільшення відбулося на 66 одиниць, у Києві - на 129, у Донецьку - на 83, у 

Харкові - на 33. Але все-таки необхідно акцентувати увагу на тому, що за 

кількістю готелів Україна відстає від розвинених країн Європи: нормою 

вважають, коли населений пункт забезпечений такою кількістю готельних 

місць, яка становить 1 % від загальної кількості його населення [4]. Так, за 

європейськими нормативами у Києві повинно бути щонайменше 20 тис. 

готельних місць (загальна кількість номерів сьогодні становить 8,7 тис., що 

вдвічі менше, ніж у Москві, і в 6 разів менше, ніж у Парижі. Кількість готелів в 

Україні порівняно з туристськими країнами світу незначна. У Великій Британії, 

наприклад, функціонує близько 260 тис. готелів [5]. 

Ресторанне господарство на сучасному етапі налічує 21619 тис. об'єктів 

ресторанного господарства майже на 1,521 млн. місць, [3]. Слід зазначити, що 

протягом останніх трьох років (з 2012 по 2015рр.) спостерігалася тенденція до 

скорочення кількості об’єктів ресторанного господарства з 23369 одиниць в 

2012 році до 21619 одиниць на кінець 2015 року. При цьому відзначається 

наявність негативної тенденції щодо зростання темпів скорочення кількості цих 

об’єктів: якщо в 2012 році мало місце незначне скорочення чисельності закладів 

ресторанного господарства (лише на 1,9%), то в 2015 році це скорочення 

досягло 5,7%. В цілому за період з 2012 по 2015 роки кількість об’єктів 

ресторанного господарства зменшилась на 4%. При цьому більш високими 

темпами зменшувалась кількість об’єктів ресторанного господарства саме в 

міських поселеннях. 

Саме недостатня насиченість ринку в сфері готельно-ресторанного бізнесу 
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обумовлює достатньо високі обсяги та темпи інвестиційних вкладень протягом 

останніх років [7]. Починаючи з 2006 року спостерігається загальна тенденція 

до зростання обсягів інвестицій в основний капітал готелів та ресторанів: 

загальний їх обсяг зріс на 3425 млн. грн. Але при цьому слід відзначити 

нерівномірну тенденцію зміни обсягів інвестиційних вкладень в основний 

капітал готелів та ресторанів. Це пояснюється кризовими явищами в цій галузі 

та зниженням ділової активності. 

Слід відзначити, що в 2011 році спостерігалася негативна тенденція 

випередження темпів росту операційних витрат (10,1%) над темпами росту 

обсягів реалізованих послуг готелями та ресторанами (9,9%). Ця тенденція 

відповідно створила передумови для формування від’ємних фінансових 

результатів за підсумками діяльності підприємств готельного та ресторанного 

бізнесу. Протягом 2005-2010 року підприємства сфери готельно- ресторанного 

бізнесу отримували збитки. 

Але намітилась позитивна тенденція щодо скорочення їх обсягів в 2014 

році на 25% відносно 2012 року. Така ситуація в значній мірі була обумовлена 

тим, що темпи зростання суми отриманого підприємствами прибутку (64%) 

значно перевищували темпи зростання від’ємних фінансових результатів (2%). 

Основною причиною такої ситуації стали позитивні зміни в структурі 

підприємств: частка збиткових підприємств в 2014 році порівняно з 2012 роком 

скоротилася майже на 3%, хоча відносно початку аналітичного періоду їх 

питома вага майже не змінилася. 

Це, в свою чергу, вплинуло на підвищення показника рентабельності 

діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу на 3%, хоча саме 

значення даного критерію наприкінці аналітичного періоду все ще залишалося 

від’ємним (-0,1%), що звичайно не може характеризуватись як позитивне 

явище. Така ситуація є підтвердженням висновку про те, що готельно-

ресторанний бізнес в Україні все ще знаходиться на стадії становлення і має 

значну низку проблем [4].  
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Основними з цих проблем є наступні:  

1. Недосконалість законодавчої бази, яка регулює діяльність підприємств в 

сфері готельного, ресторанного та туристичного бізнесу. З метою вирішенння 

цієї проблеми необхідно формування пакету законодавчих документів, які 

мають визначити правові, економічні та організаційні засади створення і 

подальшого розвитку конкурентних відносин на ринку готельних та 

ресторанних послуг.  

2. Невідповідність матеріально-технічної бази більшості готелів вимогам 

міжнародних стандартів та недосконалість складу номерного фонду. Саме тому 

пріоритетним напрямом зміцнення матеріальної бази підприємств на 

теперішній час є проведення реконструкції, модернізації та будівництва об'єктів 

туристської сфери за рахунок власних коштів підприємств і за допомогою 

інвестицій, у тому числі іноземних.  

3. Незбалансованість складу та структури наявних готелів за рівнем 

комфорту, зокрема: надмірно висока частка готелів без категорії. Так, на початок 

2014 року з більш ніж 3,7 тис. українських засобів розміщення лише 200 мали 

офіційну категорію [3]. Така ситуація пояснюється декількома причинами. По-

перше, більшість закладів розміщення не відповідає комплексу вимог щодо 

матеріально-технічної бази, номенклатури та якості послуг. По-друге, ряд 

готелів здійснюють поточний або капітальний ремонт, реконструкцію або 

знаходяться на стадії ліквідації. По-третє, нові готелі ще не встигли пройти 

процедуру категоризації і отримати відповідну категорію. По-четверте, значна 

кількість готелів перейшла у власність приватних осіб, для яких процедура 

категоризації є недоступною в зв’язку з неможливістю її фінансування. По-

четверте, наявність вад у вітчизняній системі оцінювання готельних 

підприємств в зв’язку з відсутністю єдиної методології оцінки. Висока частка 1-

2-3-зіркового сегменту готелів, що обумовлює зниження потенційно можливого 

рівня рентабельності всієї галузі, оскільки цей сегмент характеризується 

низьким рівнем рентабельності (3-15%), що обумовлюється їх низькою 

привабливістю для інвесторів.  
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4. Недосконалість функціональної структури підприємств готельного 

господарства, яка полягає в тому, що занадто високою є частка саме 

підприємств готельного типу і мізерна частка (лише 2,2%) мотелів, кемпінгів, 

молодіжних баз, які надзвичайно поширені в інших країнах.  

5. Відсутність продуманої цінової політики на деяких готельних і 

ресторанних підприємствах. Ця проблема несе потенційну загрозу для 

української туріндустрії в цілому та тих готельних і ресторанних закладів, які 

професійно та відповідально ведуть свій бізнес відповідно до принципів ділової 

етики, оскільки дана ситуація сприяє втраті потенційного завантаження та 

доходів.  

6. Низький рівень рентабельності діяльності підприємств готельно-

ресторанного бізнесу, що обумовлений повною відсутністю або недосконалістю 

систем управління результативністю їх діяльності. Високий рівень ефективності 

та конкурентоспроможності даної категорії підприємств обумовлюється, в 

першу чергу, адекватністю систем та методів управління діяльністю 

підприємств, які, в свою чергу, впливають на обсяги формування фінансових 

результатів та ефективність їх функціонування. Саме тому доцільним є 

запровадження адекватних зовнішнім та внутрішнім умовам функціонування 

підприємств готельного та ресторанного бізнесу комплексних контроллінгових 

системи управління.  

7. Невисокий рівень якості послуг, який в значній мірі обумовлюється 

проблемами підготовки висококваліфікованого персоналу для готелів та 

ресторанів. Вирішення цієї проблеми потребує підготовки фахівців для 

готельного та ресторанного бізнесу в провідних навчальних закладах країни, 

бажано зі стажуванням за кордоном.  

8. Відсутність інфраструктурних елементів ринку готельно-ресторанних 

послуг- постачальників інформації про стан готельно - ресторанного ринку, яка 

має стати базою для аналізу зовнішнього середовища. Вирішення цієї проблеми 

лежить в площині запровадження спеціальних моніторингових систем 

взаємного інформування учасників даного ринку. 
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Розглянемо детальніше рентабельність підприємств готельного та 

ресторанного бізнесу, що є неодмінною складовою у формуванні економічного 

стану цих підприємств. 

Добре відомо, що підприємства ресторанного господарства всі витрати на 

виробництво готової продукції, її реалізацію та обслуговування споживачів 

відшкодовують за рахунок своїх доходів. Загальна сума доходів, що отримується 

підприємством у результаті виробничої та комерційної діяльності, називається 

прибутком підприємства. 

Прибуток і рентабельність – основні якісні показники, що відображають 

економічну ефективність підприємства, його фінансовий стан, успіхи та 

можливості у виконанні розробленої програми економічного та соціального 

розвитку. В умовах ринкової економіки, з переходом готелів на 

самофінансування, будь-яке підприємство може існувати тільки за умови 

прибуткової, рентабельної діяльності. Готельне підприємство своїми 

грошовими ресурсами має забезпечити всю свою експлуатаційну діяльність, 

розвиток і технічні вдосконалення матеріально-технічної бази, соціальне та 

матеріальне заохочення працівників. 

Зростання прибутку та рентабельність має велике значення не тільки для 

подальшого розвитку підприємства, галузі, але й усього господарства України 

тому, що являє собою джерело коштів для формування доходної частини 

державного (місцевого) бюджету. 

Показники прибутку та рентабельності тісно пов'язані з іншими 

економічними показниками. Наприклад, на їх основі можна розраховувати 

ефективність використання основних фондів, ефективність праці, потенційну 

доходність підприємства та ін. 

Прибуток підприємств ресторанного господарства складається з доходів 

від виробничо-торговельної діяльності, доходів від позареалізаційних операцій, 

інших і доходів, що не плануються. 

Ці доходи повинні забезпечити не тільки відшкодування витрат 

виробництва й обігу, обов'язкових відрахувань, але й отримання необхідного 

прибутку. 
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Важливим джерелом основного доходу є доходи від виробничо-

торговельної діяльності, що складаються з суми реалізованих торговельних 

надбавок і націнок ресторанного господарства. Для визначення валового 

доходу проводиться роздільний розрахунок суми торговельних надбавок і суми 

націнок виходячи з витрат сировини та товарів у вільних відпускних цінах і 

встановлених розмірів надбавок і націнок. Крім того, сюди слід включити 

доходи від додаткових послуг, (попередніх замовлень, доставки продукції за 

місцем проживання, обслуговуванням банкетів за межами підприємств 

ресторанного господарства та ін.). 

Доходи від позареалізаційних операцій включають: 

- дохід, отриманий від пайової участі у створенні та діяльності спільних 

підприємств на території України та за її межами; 

- суму дивідендів, отриманих від акцій та цінних паперів; 

- доходи від здачі в оренду основних фондів; 

- доходи від переоцінки готової продукції та товарів (крім переоцінки, що 

проводиться згідно з рішенням уряду); 

- доходи від надання комерційного кредиту; 

- сума заниженого прибутку (доходу), що виявлена податковою інспекцією 

під час перевірки річного звіту та деякі інші. 

До інших доходів можна віднести: доходи від підсобних господарств, від 

реалізації обладнання, за операції з тарою, виручка від продажу іноземної 

валюти та ін. 

Доходи, що не плануються свідчать про своєчасне використання 

підприємствами ресторанного господарства права на заявления претензій до 

постачальників і добре поставлену комерційну роботу. До цих доходів 

належать отримані штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення 

умов договорів постачання, несвоєчасну оплату рахунків, а також сума 

торговельних надбавок від реалізації лишків сировини та товарів, що виявлені 

під час інвентаризації та ін. 
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На тих підприємствах, де недбало поставлено облік, слабка фінансова 

дисципліна, не на належному рівні економічна й організаційна діяльність 

виникають незаплановані втрати. До незапланованих витрат і втрат, що 

відшкодовуються за рахунок доходів, належать збитки від списання боргів за 

закінченням строків давності, за недостачами, дебіторською заборгованістю, 

розтратами, сплачені штрафи, пені й неустойки, втрати товарно-матеріальних 

цінностей понад норму природних втрат, збитки від операцій з тарою, 

некомпенсовані збитки від пожеж, аварій, інших надзвичайних подій, 

викликаних екстремальними ситуаціями. 

Найбільшу частину у валовому доході складає дохід від основної 

діяльності – сума реалізованих торговельних надбавок і націнок. Особливості 

формування валового доходу в ресторанному господарстві, важливість 

направлень під час його розподілу визначають необхідність проведення 

глибокого та всестороннього аналізу цього показника. У процесі аналізу 

вивчається динаміка валового доходу та його складових (реалізованих 

торговельних надбавок і реалізованих націнок), виявляється та визначається 

вплив важливих чинників, що діють на нього [6]. 

Багатогранна діяльність підприємств готельного господарства обумовлює 

створення та використання у планово-аналітичній роботі різні значення 

прибутку: прибуток (збиток) від реалізації послуг; прибуток від реалізації 

основних фондів та іншого майна; прибуток від іншої діяльності; балансовий 

(валовий) прибуток; оподаткований прибуток, чистий прибуток (прибуток, що 

залишається у розпорядженні підприємства), розподільний прибуток. 

Відмінність цих понять визначається їх економічним змістом, з одного боку, та 

положеннями законодавства про оподаткування прибутку підприємства, з 

другого боку. 

Абсолютна сума прибутку не має можливості повною мірою 

охарактеризувати ефективність роботи підприємства, тому її доповнюють 

показником рентабельності. Це відносний показник, що відображає рівень 

ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів. Для 

повноти аналізу застосовують кілька видів показників рентабельності.  
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Рівень загальної рентабельності, що відображає (у відсотках) відношення 

балансового прибутку до суми середньорічної вартості основних фондів і 

нормованих обігових коштів. Цей показник є найбільш важливим з точки зору 

визначення економічної ефективності підприємства. У ньому знаходить своє 

відображення специфіка готельних послуг і можливість отримання прибутку, 

що прямопропорційно залежить від обсягу та стану основних фондів. 

Рівень рентабельності до загального обсягу реалізованих послуг, що 

визначається як відношення (виражене у відсотках) балансового прибутку до 

суми реалізованих послуг. 

Рівень рентабельності до поточних витрат, що визначається як відношення 

(виражене у відсотках) балансового прибутку до повної собівартості послуг. 

Рівень рентабельності власних і позичених коштів – це виражене у 

відсотках відношення балансового прибутку до суми власних і позичених 

коштів. Визначення рентабельності позичених коштів дозволяє дійти висновку 

про ефективність їх використання та доцільності залучення в подальшому 

нових кредитів [4]. 

Отже, підприємство готельного господарства, що спеціалізується на 

обслуговуванні туристів, являє собою готельний комплекс, що включає готель, 

ресторан та інші підрозділи. Всі ці підрозділи надають туристам комплекс 

основних і додаткових послуг. Відокремлений розгляд господарської діяльності 

готелів і ресторанів, навіть зважаючи на відмінності, досить умовний.  

У нашій країні частка додаткових послуг у загальних доходах готелів; 

незначна й коливається від 1 до 5 відсотків. 

Значно впливає на життєздатність підприємств готельного господарства 

якість послуг, що надаються. Без якісного продукту (послуги) організація 

обслуговування не здатна досягти своїх головних завдань, ще більш і важливих, 

ніж навіть прибутковість. Історія багатьох корпорацій є яскравим тому доказом. 

З метою створення сталості та високої якості обслуговування такі компанії, як 

«МакДоналдс» і «Маріотт» розробили Заходи щодо Дотримання Стандартів 

(Standart Operation Procedures — SOP), що дозволяють дотримуватись єдиних 

вимог до якості послуг на всіх підприємствах цих компаній. 
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Крім того, є й інші резерви збільшення прибутку, наприклад, 

удосконалення системи ціноутворення на готельні послуги, активне 

застосування знижок, що стимулюють притік туристів у міжсезонний період  

та ін. 

Постійний пошук нових шляхів і резервів підвищення рентабельності 

підприємств є основною умовною діяльністю в період формування ринкової 

економіки. 
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В статті розглянуто науковий туризм як спеціалізований вид туризму, 

приведені його різновиди. Визначено напрямки розвитку та рекомендації про 

просуванню наукового туризму на ринку туристичних послуг. 
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просування турпродукту. 

Головна мета туризму полягає в турботі про людину, її розвитку. Сучасний 

туризм представив світові потужний потенціал, позначив рівні  взаємовідносин 

між державами,  а також, впливає на їх економічний та соціальний розвиток, 

впливає на вектор регулювання правового поля, розвиток системи всесвітніх, 

континентальних та локальних туристських зв’язків. До особливостей даного 

етапу розвитку туризму є те, що туристи надають переваги культурним та 

соціальним характеристикам туристського напрямку, а до основних факторів, 

котрі впливають на привабливість туристської дестинації - доступність 

дестинації, її інфраструктуру, відношення до туристів, рівень цін,  спортивну 

рекреацію та просвітницькі центри, наявність ділових центрів та центрів 

торгівлі, культурні та соціальні характеристики регіону. Останній фактор  

набуває особливого значення  під час розробки нових туристичних продуктів. 

Все це створює передумови для залучення до господарського обороту, 

матеріальної бази та інфраструктури наукового, еколого-експедиційного, 

культурно-історичного та інших видів туризму, що  сприятиме примноженню 

річного ефекту країни, дасть поштовх до створенню нових робочих місць. 

Основною метою статі є вивчення накопиченого досвіду та перспектив 

розвитку наукового туризму. 

Науковий туризм можна віднести до спеціалізованих видів туризму, 

головною особливістю якого являється безпосередня участь туристів в науковій 
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та дослідницькій програмі туру. Що ж таке науковий туризм?  Манільська 

декларація зі світового туризму дає наступне його визначення: «Науковий і 

культурний туризм має на меті inter alia – особистісне пізнання досягнень та 

відкриття історичних місць та  пам’яток» [2]. ЮНЕСКО, в напрямку історичної, 

культурної та наукової спадщини, на передній план  висуває  туризм як 

ефективний засіб задоволення масової потреби, широкої доступності наукових, 

культурних та рекреаційних цінностей як дієвий канал та джерело збереження, 

пізнання спадщини через його використання [4]. 

Науковий туризм, також являється джерелом зайнятості місцевого 

населення, гарантом поповнення наукових досліджень, відкриттів, розвиток 

наукових закладів, спеціалізованих інфраструктур, важелем самофінансування, 

джерелом позабюджетних інвестицій. 

До наукового туризму можна віднести подорожі, котрі спрямовані на 

вивчення та дослідження природи, її флори та фауни за допомогою 

використання досягнень науки і техніки. 

До наукового екологічного туризму відносять вивчення віддалених та 

нових районів, проведення наукових польових досліджень, котрі не потребують 

високої кваліфікації та поєднують дослідження та відпочинок на природі. За 

оцінками Всесвітньої туристичної організації на частку екологічного туризму 

сьогодні в світі припадає 20% всього ринку світового туризму. 

До прототипу наукового туризму можна віднести і морські подорожі, 

завойовницькі походи епохи «Великих відкриттів», коли в них брали участь не 

тільки озброєнні групи людей, але й вчені, дослідники Аристотель, Герадот, 

Бенкс, Стеллер, Горнер та ін.  Починаючи з двадцятого сторіччя почали 

формуватися нові напрямки в науковому туризмі. Зокрема, наукові експедиції 

під керівництвом Т.Хейердала за участю Ю.Сенкевича внесли великий внесок 

до лінгвістичних, археологічних, антропологічних досліджень континентів і 

світового океану. 

Американец Дюейн С. у 80-і роки минулого сторіччя розробив та 

опублікував «Путівник для наукового мандрівника, що відвідує місця пов’язані 
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з астрономією та вивченням космосу на території Америки», що стало в нагоді  

великої кількості туристів при складанні оптимального маршруту. До об’єктів 

показу включені планетарії, космічні музеї, центри вивчення  та польотів 

NASA, обсерваторії, котрі мають дозвіл на відвідування (Військово-морська 

обсерваторія США в Вашингтоні, обсерваторія Lick в штаті Каліфорнія, 

обсерваторія Lowell в штаті Аризона, Национальна обсерваторія сонця в штаті 

Нью-Мексико, радіотелескоп Arecibo в Пуерто-Ріко) [6]. В путівнику 

перераховані будинки та історичні місця, повязані з вісьмома астрономами і 

астронавтами. Крім перерахованих програм тренінгів для астронавтів існує 

інформація про те, як спостерігати за північним сяйвом та сонячним 

затемненням, пропонуються для вивчення сайти з космічного туризму.  

Термін «науковий туризм» було введено за часів радянського союзу. 

Сьогодні географічні спільноти розробляють маршрути експедицій, де можна 

брати участь в якості «наукового туриста». Список напрямків експедицій досить 

великий.  За часів радянського союзу активно розвивалися Міжнародні школи 

молодих вчених та спеціалістів за актуальними напрямками науки і техніки.  

Сьогодні, за даними оцінки експертів ЮНЕСКО частка наукового туризму 

до 2020р. складе 25% від загальних показників світового туризму або двох 

трильйонів доларів США на рік, що фактично завершить процес перетворення 

туризму на провідний комплекс світового наукового та культурного розвитку.   

В першу чергу це стосується наукового, еколого-експедиційного, спортивно-

пізнавального і культурного туризму, оскільки наука і культура охоплюють 

основні мотиви пересування людей. Наукові та культурні складові присутні й в 

інших видах туризму: оздоровчому, спортивному, діловому, конгресному. 

Науковий туризм впливає на географію переміщення туристів. Очікується, 

що частка європейського континенту в географії світового туризму скоротиться 

з 59 до 45%, до  2020 р., країни Східної Азії та Тихоокеанського регіону  

посядуть друге місце з часткою 27% після Європи,  витіснивши Америку на 

треттє місце – 18% [8].  

ХХI-е сторіччя має стати періодом розвитку культурного, спортивного, 

конгресного туризму. Від туристських відвідувань залежить розквіт чи занепад 
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музейної справи. Явищем нового століття стануть наукові експедиції і наукові 

станції, що включаються в орбіту туризму. Майбутнє за космічним туризмом, 

який виник зовсім недавно. Денис Тіто, перший космічний турист на МКС 

«Союз», американець,  зазначав, що «космос повинен бути відкритий для всіх, а 

не тільки для державних агентств і супербагатих людей» [1]. Більше того, цей 

напрям дає можливість залучати значні кошти для космічних програм. 

Актуальними напрямами наукового туризму стало відвідування 

важкодоступних місць Південного і Північного полюсів, знайомство з 

унікальними територіями Арктики і Антарктики, об'єктами Північного 

морського шляху, острови Шпіцберген.  

Унікальним за своєю значимістю  є озерний туризм - відвідування 

акваторій і територій з метою пізнання, фізичного вдосконалення, 

оздоровлення, відпочинку.  

Багато освітніх закладів країни виробляють свої комплексні підходи до 

даної проблематики. В якості прикладу конкретної участі вищих навчальних 

закладів у розвитку наукового туризму можна привести діяльність 

географічного факультету університету ім. Т.Шевченка, який  розвиває 

діяльність польових практик, конференцій та інших заходів на території Карпат, 

Криму. У стандартний пакет послуг входять забезпечення проживанням та 

харчування в польових умовах, надання послуг фахівців за заявленою 

тематикою, розгляд пропозицій замовника в сфері наукового туризму. 

Університет організує тури на археологічні розкопки із залученням екскурсантів 

(туристів) до розкопок, тури по спостереженню поведінки тварин в природних 

умовах з елементами фотополювання, геоморфологічні екскурсії з вивченням 

елементів морфологічної будови, актуальні у зв'язку з минулими землетрусами, 

етнографічні тури з ознайомленням обрядів, культури кухні народів, що 

проживають на території республіки.  

Слід зазначити, що беручи участь в наукових заходах, поїздках, походах 

туристи беруть на себе частину науково-експедиційних та дослідницьких 

витрат, щоб побачити наукові об'єкти, разом з ученими взяти участь у наукових 
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пошуках і дослідженнях. Наука стає затребуваною, популярною за рахунок 

участі туристів, а туристи отримують унікальні подорожі, що має призвести до 

здешевлення даного туристичного продукту. 

Враховуючи тенденції розвитку та можливості наукового туризму, можна 

передбачити такі особливості розвитку даного виду туризму: 

1) науковий туризм як один із спеціальних видів туризму дозволяє залучати 

підготовлених ентузіастів до проведення різних фундаментальних і прикладних 

досліджень в різних областях науки і техніки, значно розширювати межі цих 

досліджень у нашій країні в усіх напрямках; 

2) розвиток наукового туризму як одного з найсучасніших пізнавальних, 

культурних видів туризму вимагають об'єднання зусиль всіх гілок і рівнів 

державної та законодавчої влади для вирішення різнопланових завдань, 

розширення матеріальної бази та інфраструктури туризму, формування 

державного, академічного, приватного і соціального партнерства, здійснення 

ефективної туристської політики, створення нових туристичних продуктів та 

розширення спектра туристських послуг; 

3) соціальна функція наукового туризму полягає в тому, щоб надавати 

молоді можливість випробувати себе і спробувати різні види наукової роботи в 

сфері особистих інтересів для усвідомленого вибору майбутньої професійної 

діяльності. Головне, що науковий туризм є дієвим інструментом для розвитку та 

соціалізації будь-якого індивідуума, набуття нових життєвих цілей, об'єднання 

людей навколо цікавої справи, розвитку суспільства і держави; 

4) пріоритетними цілями розвитку науки є залучення приватних 

інвестицій, створення нових перспективних напрямків дослідження, 

консолідація наукових, організаційних та економічних ресурсів. Науковий 

туризм дозволяє значною мірою вирішити проблеми фінансування наукових 

досліджень навіть на найбільш витратних напрямках, наприклад, в 

дослідженнях космосу, полярних територій, світового океану; 

5) розвиток наукового туризму дозволяє значно збільшити попит на 

внутрішній туризм в нашій країні. Туроператорські компаніям варто звернути 
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увагу на можливість диверсифікації своєї діяльності за рахунок об'єднання 

зусиль і фінансових можливостей з науковими організаціями та 

підприємствами, вищими навчальними закладами для розробки та просування 

туристичних продуктів наукового напрямку, організації експедицій, походів 

наукової спрямованості, тематичних таборів і баз для молоді, міжвузівського 

обміну студентів; 

6) за умови успішної діяльності у розвитку наукового туризму на 

внутрішньому ринку, є можливість більш широкого залучення іноземних 

туристів для участі в наукових дослідженнях, як це відбувається сьогодні в 

космічному туризмі. В цьому випадку туроператорами розширюється спектр 

пропозицій у в'їзному туризмі; 

7) одним з перспективних напрямків розвитку наукового туризму є 

організація проведення або участі вітчизняних і зарубіжних вчених у роботі 

симпозіумів, конференцій, семінарів, ділових зустрічей і ін. Технологія 

організації подібних заходів передбачає об'єднання в рамках подорожі не тільки 

наукових, але і рекреаційних, пізнавальних, а також і медичних цілей. Для 

ефективної діяльності в даному напрямку як у внутрішньому, в'їзному і 

виїзному туризмі, необхідна не тільки вузька спеціалізація, а й тісна співпраця з 

науковими та профільними підприємствами та організаціями; 

8) для організації подорожей за напрямами наукового туризму необхідно 

провести дослідницьку роботу щодо створення бази перспективних наукових 

напрямків, зацікавлених підприємств та організацій за галузями знань, наукових 

регіонів і пунктів призначення, в яких можливі проведення експедицій і 

походів, технологічних прийомів виявлення та організації умов для проведення 

досліджень. Необхідно також створити спеціалізовані регіональні служби 

спостереження і забезпечення безпеки наукових експедицій; 

9) організація і просування наукового туризму на ринку туристських 

послуг вимагає спеціальних досліджень з техніки і технологій туроператорської 

турагентської діяльності, підготовки кваліфікованих фахівців індустрії туризму, 

готових до роботи з науковою інформацією і професіоналами будь-якій області 

наукових знань. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВПЛИВ ПРЯНИХ ОВОЧІВ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПИРОГІВ 

ПОНИЖЕНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ 

В статті досліджено вплив пряних овочів, а саме селери, петрушки та 

пастернаку, на органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні 

властивості  пирогів. Відображено хімічні властивості вищезазначених 

коренеплодів та доведено їх лікарські властивості. В ході роботи відображено 

два дослідження. Вони дозволили встановити оптимальну кількість  

використання добавок для підвищення харчової та біологічної цінності пирогів. 

Визначено вплив меншої та більшої кількості пряних коренеплодів на 

продукцію. 

Ключові слова: пироги, коренеплоди, селера, петрушка, пастернак, 

органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні властивості. 

Підвищення харчової та біологічної цінності пирогів, поліпшення їх 

органолептичних характеристик і надання їм лікувально-профілактичних 

властивостей є досить актуальним сьогодні. Нетрадиційні види сировини 
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набувають дедалі більшої популярності. Особливу увагу слід приділити 

продуктам рослинного походження, коренеплодам, а саме селері, петрушці та 

пастернаку. Вони найбільше збагачені корисними речовинами та мають 

лікувальні властивості.  Їх використання у якості начинки для пирогів 

сприятиме підвищенню енергетичної цінності виробу. 

Проблемі оздоровчого харчування та підвищенню вмісту корисних речовин 

у пирогах сьогодні відведено значну роль. Чимало вітчизняних та зарубіжних 

вчених відображали це питання у свої працях, а саме: Сирохман І. В., Бандаева, 

Е.Ш., Корячкина С.Я., Васильченко А.Н., Лебеденко Т.Є., Дробот В.І.  

Незважаючи на попередні дослідження існує необхідність у подальшому аналізі 

впливу пряних коренеплодів у готову продукцію. 

Аналіз наукової  літератури показав, що однією з важливих проблем при 

виготовлені пирогів є їх висока енергетична цінність готового виробу та 

ненормована кількість пряних овочів у них, що призводить до погіршення 

органолептичних, фізико-хімічних та структурно-механічних властивостей. 

Головною метою цієї роботи є покращення харчової цінності та 

органолептичних показників борошняних кулінарних виробів, а саме пирогів,  

за рахунок впливу пряних коренеплодів на них.  

Добавки рослинного походження, на відміну від добавок тваринного 

походження, відрізняються більш високим вмістом поживних речовин та 

доступністю у ціні. Найкраще підвищують харчову та біологічну цінність 

продуктів пряні коренеплідні овочі.  Це овочі, у яких їстівною частиною є 

подовжений стрижневий корінь. До них відносяться: морква, буряк, редис, 

редька, ріпа, селера, петрушка, пастернак і хрін. Вони надзвичайно багаті на 

життєво важливі інгредієнти, перш за все біологічно активні речовини: 

вітаміни, мінеральні елементи, харчові волокна, поліфенольні сполуки, 

органічні кислоти та інші ессенціальні компоненти, дефіцит яких дуже 

розповсюджений у раціонах харчування багатьох мешканців України. Особливої  

уваги серед пряних коренеплідних овочів заслуговує сімейство селерових 

(Apiaceae), а саме коренеплоди селери, петрушки та пастернаку. Вони є цінними 

пряними рослинами, яким притаманний сильний специфічний аромат, 
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джерелом якого є ефірні масла. Залежно від маси плоду вміст ефірних речовин 

може коливатися в межах 0,02…0,05 %. Ці пряні коренеплоди багаті на 

вітаміни, органічні кислоти, мінеральні солі, клітковину та інші цінні поживні 

речовини. Крім  того, вони  містять  значну кількість пектинових речовин та 

вільних органічних кислот.  При  цьому  найбільшу сумарну кількість 

органічних кислот містять корені петрушки та пастернаку, найменшу – 

селери.  Основна  кількість  мінеральних   речовин  у  коренеплодах  селери,  

петрушки  та  пастернаку  представлена  калієм,  натрієм, фосфором та 

кальцієм. Найбільшу загальну кількість мінеральних речовин містить  

коренеплід  пастернаку,  найменшу – петрушка,  селера  знаходиться   

посередині.   Серед   вітамінів   у   коренеплодах   зустрічаються   водорозчинні   

вітаміни  групи  В, а саме тіамін а саме рибофлавін,  вітамін  РР,  аскорбінова  

кислота.  За вмістом вітамінів ці  коренеплідні овочі стоять у ряду 

селера, пастернак, петрушка [1]. 

Першим етапом досліджень з визначення оптимального відсотка 

включення пряних коренеплідних овочів до складу пирога  було з’ясування 

сумісності збагачувальних добавок в якості фаршевих мас з тістовою масою та 

іншою сировиною, що використовується для виробництва  нових видів пирогів. 

Дослідження  були проведені  на основі аналізу фізико-хімічних та 

органолептичних показників якості готового продукту (таблиця 1). Як видно, 

включення різного відсотка кореня селери до рецептури пирогів істотно впливає 

на його якість.  

Насамперед ці зміни стосуються такого важливого показника якості 

борошняних кулінарних виробів, як масова частка вологи, що збільшується від  

42,57 %   (контроль) до 43,90 % (зразок 7). Ці зміни можна пояснити тим, що 

коренеплід селери має високий вміст вологи та при включенні його до складу 

пирога разом із добавкою у готовий  продукт  вноситься й  деяка  частка  

додаткової  вологи. На  показник кислотності  готової  продукції  включення  

коренеплоду селери  вплинуло  незначно,  максимально збільшивши його 

відносно контролю  при  найбільшому відсотку включення (зразки 6 і 7) лише 

на 9 %. 
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Таблиця 1 

Вплив пряних коренеплідних овочів на фізико-хімічні та 

органолептичні показники якості зразків пирогів 

р≥0,95, n=3 

Показник Зразки 
контроль зразок 1 зразок 2 зразок 3 зразок 4 зразок 5 зразок 6 зразок  7

Фізико-хімічні показники 
Масова 
частка 
вологи, % 

42,57 42,97 43,11 43,26 43,40 43,57 43,72 43,90 

Кислотність
град 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,9 

Пористість, 
% 63,0 62,3 62,0 61,8 61,5 61,3 61,1 60,9 

Питомий 
об’єм, см3/ г 1,94 1,92 1,89 1,87 1,85 1,83 1,79 1,76 

Органолептичні показники 

        Форма пироги відповідної форми, із випуклою верхньою скоринкою, без бокових 
випливів 

Колір 
скоринки темно-золотистий світло-коричневий коричневий темно-коричневий 

Поверхня 

поверхня шорстка, 
одиничні пухирці, 

без тріщин і 
підривів 

помітні дрібні короткі 
тріщини, пухирці та підриви

поверхня дещо 
розпливчаста або 

шорсткувата, помітні пухирці, 
невеликі тріщини і підриви 

 
Розжовува- 
ність 
м’якушки 

м’якушка досить  ніжна,  
ледь сухувата, добре  

розжовується 

м’якушка дуже ніжна, 
добре розжовується 

м’якушка ніжна, ледь 
липкувата, добре 
розжовується 

Структура 
пористості  
м’якушки 

пори дрібні та середні, 
тонкостінні, розподілені 

рівномірно, без 
порожнеч і ущільнень 

пори різної величини, середньої 
товщини, розподілені достатньо 
рівномірно, без порожнеч і 

ущільнень 

м’якушка  липка, 
щільні, безпористі 
ділянки, незначні 

порожнини 
Колір 
м’якушки cвітло-золотистий золотистий cвітло-коричневий

Аромат 
(запах) 

характер-
ний для 
пирогів 

 

приємний, характерний для 
пирогів, слабко виражений  

аромат  добавки 

приємний, характерний для 
пирогів, інтенсивно виражений 

аромат добавки 

не вира-
жений, 

Смак 

приємний, 
характерний 
для пирогів 

 

приємний, характерний 
для пирогів, слабко  

виражений смак добавки

приємний, характерний 
для пирогів, 

інтенсивно виражений 
смак добавки 

не виражений, 
інтенсивно вира-

жений смак 
добавки 

 

За результатами даного етапу досліджень для подальшого вивчення було 

обрано  чотири  варіанти дослідних зразків із включенням  6,  8,  10,  і  12 %  
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коренеплоду селери  (зразки 3 – 6).  Саме  ця  кількість  добавки  забезпечувала  

найкращі органолептичні та фізико-хімічні характеристики нових видів пирогів. 

Добавки, що були включені до складу пирогів у меншій кількості, не проявляли 

позитивного впливу на якість готового продукту, а включення селери у кількості 

більшій за 12 % несло погіршення всіх органолептичних та фізико-хімічних 

показників якості. 

Другим етапом визначення відсотка включення пряних коренеплідних 

овочів до складу пирога стало дослідження структурно-механічних 

властивостей тіста, яке використовували для виробництва нових видів пирогів. 

Вивчення  структурно-механічних  властивостей  проводили  за  

стандартними методиками на фаринографі фірми «Брабендер» [1].  

Досліджували 5 зразків – тісто для пирогів з цільного зерна пшениці без 

добавок (контроль) та тісто для пирогів з включенням 6, 8, 10 і 12 % 

коренеплоду селери (зразки 3 – 6), які були відібрані на попередньому етапі 

досліджень. Всі зразки готували з вологістю тіста  45…48  %.  

Для дослідження використано фаринограми, їх цифрова обробка 

представлена у таблиці 2.  Відповідно до даних  з фаринограм та їх цифрових 

обробок, при включенні бланшованого та подрібненого коренеплоду селери до 

складу тіста його структурно-механічні властивості помітно змінюються. Так, 

час утворення тіста при збільшенні  відсотка включення добавки значно 

збільшувався у порівнянні з контролем – від 1,5 хвилини (контроль) до 

3,0 хвилин (зразок 6). 

Наявність селери впливає і на еластичність тіста, істотно знижуючи її від 

75 одиниць приладу  (контроль)  до 45 одиниць приладу (зразок 6). Стійкість 

тіста по відносно контролю трохи знижується  у  всіх  варіантах  дослідів, а 

особливо у зразках  з  підвищеним  вмістом  коренеплоду (зразок 6).  Наявність 

селери впливає і на еластичність тіста, істотно знижуючи її від 75 одиниць 

приладу  (контроль)  до 45 одиниць приладу (зразок 6). Стійкість тіста по 

відносно контролю трохи знижується  у  всіх  варіантах  дослідів, а особливо у 

зразках  з  підвищеним  вмістом  коренеплоду (зразок 6).   
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Таблиця 2 

Цифрова характеристика фаринограм замісу тіста для 

виробництвапирогів з включенням коренеплідних овочів 

р≥0,95, n=3 

Відсоток 
включення 
добавки, % 

Значення показників структурно-механічних властивостей тіста 

консистенція, 
од. прил. 

час 
утворення 
тіста, хв 

еластичність, 
од. прил. 

стабільність 
(стійкість), 

хв 

розрідження 
тіста, од. 
прил. 

0 (контроль) 500 1,5 75 8,0 70 
6 (зразок 3) 450 2,0 60 6,5 100 
8 (зразок 4) 440 2,5 55 6,0 110 
10 (зразок 5) 430 2,5 55 6,0 120 
12 (зразок 6) 400 3,0 45 5,0 170 

 

Це можна пояснити тим, що при включенні до рецептури добавки частка 

білків клейковини зменшується, що й призводить до зниження стійкості 

тіста.  

За результатами другого етапу досліджень  з  визначення  відсотка 

включення коренеплідних овочів до складу хліба з цільного зерна пшениці було 

обрано три варіанти дослідних зразків: зразки з включенням 6, 8 та 10 % 

добавок (зразки 3 – 5). Саме цей відсоток включення зберігає  структурно-

механічні  властивості тіста, з якого виробляється хліб, на допустимому рівні. Зі 

збільшенням кількості добавки тісто характеризується низькою 

консистенцією, малою  еластичністю і більшим показником розрідження, що 

в подальшому призводить до зниження споживних властивостей готових 

виробів.  

На основі проведених досліджень було виявлено влив пряних овочів, а 

саме селери, петрушки та пастернаку, на  органолептичні, фізико-хімічні та 

структурно-механічні властивості  пирогів. Результати досліду показали, що 

включення різного відсотка кореня селери до рецептури пирогів істотно впливає 

на його якість. Оптимальною кількістю вмісту коренеплоду селери становить 6, 

8, 10 і 12%. Така кількість забезпечує найкращі органолептичні, фізико-хімічні  

та структурно-механічні  характеристики нових видів пирогів з цільного зерна 

пшениці.  
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Використання отриманих результатів у виробництві є досить новітнім і  

призведе до підвищення рентабельності підприємства, а також сприятиме 

здоровому харчуванню населення. 
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ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТУРИСТСЬКО-

РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В статті розглянуті туристичні дестинації Вінницької області, 

проаналізовано просторову диференціацію туристсько-рекреаційного 

потенціалу інфраструктури туризму області залежно від наявності та 

поєднання видів туристично-рекреаційних ресурсів і факторів туристичної 

привабливості, проведено туристське зонування та оцінювання рекреаційного 

потенціалу Вінницької області залежно від концентрації об’єктів 

туристського показу та організації туризму. 

Ключові слова: туристсько-рекреаційний потенціал, туристський район, 
туристська зона, туристський центр, інфраструктура, стратегічний 

потенціал, туристичне навантаження. 

Туризм в Вінницькій області в даний час характеризується досить стійкими 

темпами розвитку. Проте в просторовому відношенні даний розвиток вкрай 
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нерівномірний. Комплекс туристичних продуктів затребуваний лише частково. 

Основне туристичне навантаження припадає лише на декілька найбільш 

відомих і традиційних центрів, які приваблюють туристів. Територія Вінницької 

області відрізняється значною диференціацією за ступенем забезпеченості та 

особливостями розміщення туристично-рекреаційних ресурсів і туристичної 

інфраструктури, що є причиною просторових диспропорцій у розвитку 

туристського комплексу Вінниччини. 

Метою даної статті є аналіз просторової диференціації туристсько-

рекреаційного потенціалу інфраструктури туризму у Вінницькій області, що 

залежить від наявності та поєднання видів туристично-рекреаційних ресурсів і 

факторів туристичної привабливості. 

Велике значення у дослідженні регіональних аспектів розвитку сфери 

туристських послуг розкрито в роботах таких вчених, як А.Р. Батгаєва,  

А.Г. Гранберг, Т.В. Грицюка, С.М. Климова, В.А. Морозової, І.А. Родонової,  

Т.І. Ткаченко, А.М. Ходачека, Д.А. Цапука та багато інших. 

Залежно від наявності та поєднання видів туристично-рекреаційних 

ресурсів і факторів туристської привабливості, а також від рівня організації 

туризму, в межах Вінницької області можна виділити різні територіальні 

одиниці. В якості таких територіальних одиниць можна виділити туристський 

район, туристську зону і туристський центр. 

Під туристським районом слід розуміти окрему територіальну одиницю, 

засновану на спільності природних, культурних та історико-архітектурних 

ресурсів, об’єднана спільною туристською інфраструктурою і сприйняту як 

цілісний об’єкт. Крім того, дана територіальна категорія може розглядатися 

досить широко в залежності від системи критеріїв, що характеризують її, і 

масштабу реалізованих туристських і супутніх проектів [1]. 

В якості туристських зон розглядається територія, де рекреаційна 

діяльність виступає однією зі сфер спеціалізації, і до складу якої входять мережі 

туристських підприємств і підприємств, що забезпечують їх функціонування 

(інфраструктури туризму). Як приклад туристських зон Вінницької області 

можуть виступати наступні території: Центральна (Середньобузька), Північна 
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(Верхньобузька), Південна (Придністровська), Західна (Середньомурафська), 

Північно-Східна, Південно-Східна. 

Головними ознаками туристського центру є локалізація і концентрація 

об’єктів туристського показу і висока інтенсивність туристично-рекреаційної 

діяльності. У Вінницькій області туристськими центрами є території: м. 

Шаргород, м. Хмільник, м. Бар, м. Могилів-Подільський, м. Немирів, м. 

Бершадь, м. Ямпіль.  

У той же час, «чистими» туристськими центрами в області є національний 

природний парк «Кармелюкове Поділля», історико-культурні пам’ятки 

Немирівське скіфське городище, державний історико-культурний заповідник 

«Буша», ставка Гітлера «Вервольф», національний музей-садиба М.І. Пирогова, 

літературно-меморіальний музей класика української літератури М.М. 

Коцюбинського. Решта - можна охарактеризувати як мультиспеціалізовані 

центри, оскільки спеціалізованою галуззю економіки є не тільки туризм. На 

підставі цієї типології територій з точки зору інтенсивності туристично-

рекреаційної діяльності та щільності об’єктів туристського показу та 

інфраструктури туризму в Вінницькій області найбільший інтерес 

представляють території наступних туристських зон (рис.1). 

Центральна (Середньобузька): м.Вінниця, м.Немирів, м.Тульчин, м.Ладижин, 

с.Степашки Гайсинського району. 

–  Північна (Верхньобузька): м.Хмільник. 

–  Південна (Придністровська): м.Ямпіль, м.Могилів-Подільський. 

–  Західна (Середньомурафська): м.Бар, м.Шаргород. 

–  Південно-Східна: м.Крижопіль, м.Бершадь, с.Заболотне Крижопільського 

району.  Це друга за площею туристична зона області. 

–  Північно-Східна. Знаходиться у стадії формування,  має високу 

транспортну доступність [7]. 

Розподіл туристично-рекреаційного потенціалу області по виділених вище 

туристським зонам представлено в табл.1. 

На жаль, на сьогоднішній день, комплекс пропонованих на регіональному 

рівні турпродуктів, затребуваний лише частково. Основне туристичне 
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навантаження припадає лише на декілька найбільш відомих і традиційних 

центрів, які приваблюють туристів – Вінниця, Хмільник, Немирів, Ямпіль, 

Могилів-Подільський. 
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Таблиця 1 

Туристський потенціал основних туристичних зон Вінницької області 
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Численні архітектурні, археологічні та історичні пам'ятки 
(33,4% від загальної кількості пам'яток області). 124 об'єкти 
природно-заповідного фонду (у тому числі 12 - 
загальнодержавного значення). Миколаївська церква 
(1746 р.), костьол 1610-1617 рр., церква євангельських 
християн–баптистів  «Віфанія», музей-садиба М.І. 
Пирогова, літературно-меморіальний музей М.М. 
Коцюбинського, садиба Грохольських в районі П'ятничан, 
споруди фортифікаційного комплексу "Мури" - пам'ятка 
архітектури поч. XVII ст., могила П.К. Запорожця, 
пам'ятники М. Коцюбинському, Т. Шевченку, М. Пирогову, 
О. Горькому в м. Вінниці; ставка Гітлера «Вервольф» смт. 
Стрижавка Вінницького району; музей історії авіації, 
Михайлівська церква (1752 р). в смт. Вороновиця 
Вінницького району; палац С.Ф. Потоцького, краєзнавчий 
музей, Домініканський костьол 1780 р., Успенська церква 
1789 р., пам'ятники О. С. Пушкіна та М.Д. Леонтовича в 
м. Тульчині; музей О.В. Суворова в с. Тиманівка 
Тульчинського району; палац Потоцьких-Щербатових, 
літературний музей, скіфське городище УІІ-VІ ст. до н.е. в 
м. Немирові; пам'ятник Д. Нечаю в смт. Брацлав 
Немирівського району; пам'ятник на місці битви військ 
Б.Хмельницького в с. Четвертинівка Тростянецького 
району; музей гончарного мистецтва братів Герасименко в 
с. Новоселівка Гайсинського району; палацовий комплекс в 
с. Верхівка Тростянецького району; музей фольклориста 
Г.Танцюри в Гайсині та багато інших. 
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Запаси мінеральних радонових вод (м. Хмільник) та 
лікувальних грязей, 23 об'єкти природно-заповідного фонду 
(у т.ч. 6 — загальнодержавного значення), близько 373 
історико-культурних пам'яток костьол Усікновення глави 
Іоанна Предтечі (1603 р.), палац Ксідо архітектора І.Фоміна 
в м. Хмільник; музеї: українського письменника 
М.П. Стельмаха в с. Дяківці Літинського району, поета-
класика С.В. Руданського в с. Хомутинці Калинівського 
району, Героя Радянського Союзу та національного героя 
Франції В.В. Порика в с. Порик Хмільницького району, 
краєзнавчий в смт Літин; Вознесенська церква (1777 р). в с. 
Уланів Хмільницького району тощо. 
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Продовження табл. 1 
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Сприятливі умови для всіх видів рекреаційної діяльності —
лікування, спортивного туризму, пляжно-купального відпочинку, 
екскурсійної діяльності, мисливства, рибальства. 
Миколаївська (1754  р.), Георгіївська (1805-1819 рр.) церкви, 
краєзнавчий музей, пам'ятник Джону Леннону у м. Могилів-
Подільському; скельний монастир XI ст. в с. Лядова Могилів-
Подільського району; печери сіл Нагоряни та Бронниця Могилів-
Подільського району; залишки турецької фортеці в с. Озаринці 
Могилів-Подільського району; Григорівське городище скіфських 
часів Могилів-Подільського району; палац XVIII — поч. XIX ст. в 
Мурованих Курилівцях; історико-культурний заповідник «Буша» та 
геологічна пам'ятка природи «Гайдамацький яр» в с. Буша 
Ямпільського району; садиба в с. Котюжани Муровано-
Куриловецького району; пам'ятник І. Ґонті в м. Чернівцях; музей 
мистецтва в м. Ямполі; с. Клембівка Ямпільського району — центр 
народної вишивки; церква, розписана художником 
В. А. Тропініним в с. Кукавка Могилів-Подільського району; палац 
поч. XIX ст., костьол 1770 р. в с. Комаргород Томашпільського 
району, Успенська церква 1767 р, в с. Марківка Томашпільського 
району, городище — археологічна пам'ятка трипільської культури с. 
Стіна Томашпільського району тощо. 
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Успенський собор XVIII ст., костьол Святої Анни 1811 р. в м. Бар, 
залишки Барської фортеці; костьол Святого Флоріана (XVIII ст.); 
єврейський штедл; Миколаївський монастир в м. Шаргороді; 
Троїцький монастир (1767-1778 рр.), музей П.І. Чайковського в м. 
Браїлові Жмеринського району; пам'ятник Устиму Кармалюку в с. 
Кармалюковому Жмеринського району; Покровська 1700-1702 рр., 
Миколаївська церкви 1752 р. в с. Лозова Шаргородського району; 
палац XIX ст. в с. Чернятин Жмеринського району та ін. 
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Михайлівська церква 1764 р. в с. Дашів Іллінецького району, церква 
Параскеви поч. XIX ст. в с. Нова Прилука Липовецького району, 
поселення трипільської культури поблизу сіл Вербівка та 
Криштопівка Іллінецького району, палаци поч. ХУПІ-ХІХ ст. в с. 
Нападівка Липовецького району, в с. Стара Прилука Липовецького 
району, вокзал в Козятині, церква-мавзолей 1910 р. та садиба сер. 
XIX ст. в с. Круподеринці Погребищенського району, пам'ятник на 
місці страти ватажків українського козацтва В. Кочубея та І. Іскри в 
с. Борщагівці Погребищенського району, краєзнавчий музей в смт 
Оратів та інші. 
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Краєзнавчий музей в м. Бершадь; палац поч. XIX ст. в с. Чорномин 
Піщанського району, меморіальний музей і могила академіка Д.К. 
Заболотного в с. Заболотне Крижопільського району, Бондурівське 
городище IV ст. Чечельницький район, музей М.Д. Леонтовича в с. 
Марківка Теплицького району тощо. 
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Виділяють території з різним ступенем концентрації об'єктів туристського 

показу.  

Найбільша щільність їх характерна для наступних територій, що 

виступають у якості головних районів туристської активності: 

– Вінниця (музей-садиба М.І. Пирогова, церква-некрополь М.І. Пирогова, 

літературно-меморіальний музей М.М. Коцюбинського); 

– смт. Стрижавка  Вінницького району (ставка Гітлера «Вервольф»); 

– с. Лядова  Могилів-Подільського району (скельний монастир ХІ ст.); 

– м. Хмільник (водо- та грязелікувальниці); 

– городище скіфських часів (Немирівський район); 

– с. Буша Ямпільський район (історико-культурний заповідник «Буша» та 

геологічна пам'ятка природи «Гайдамацький яр»); 

– с. Воробіївка Немирівського району (український міжнародний щорічний 

фестиваль етнічної музики та лендарту – «Шешори») [2]. 

Результати оцінки рекреаційно-ресурсного забезпечення показали, що в 

області чітко простежуються відмінності: коефіцієнт рекреаційної цінності 

коливається в межах 1,1 - 1,8 при середньообласному значенні 1,4, при цьому 

найвищий рекреаційний потенціал оцінено в 36 балів, найменший - 20 (рис.2, 

табл.2). Найвищі показники мають Вінницький, Могилів-Подільський, 

Немирівський та Тульчинський райони; наближені до середньо-обласного — 

Гайсинський, Тростянецький та Жмеринський; нижчі за середньообласний 

показники комплексної бальної оцінки та коефіцієнта рекреаційної цінності 

спостерігаються в Чернівецькому, Оратівському, Чечельницькому, 

Калинівському, Липовецькому районах тощо. Найбільша щільність об'єктів 

туристського показу спостерігається в місті Вінниці, Вінницькому, Могилів-

Подільському, Немирівському, Тульчинському, Гайсинському, Тростянецькому 

районах, що дозволяє вважати їх найбільш перспективними для розвитку різних 

видів туризму. 
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Рис.2 Комплексна бальна оцінка рекреаційно-ресурсного потенціалу 

території Вінницької області 

Таблиця 2 

Оцінка рекреаційного потенціалу адміністративних районів 

Вінницької області (у балах) 

№ 
п/п 

Назва 
адміністративног

о району 

П
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. к
м Види оцінок 
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1 Барський 1100 2 2 0 2 1 3 3 1 2 14 2 2 1 1 2 3 9 27 1,3 
2 Бершадський 1300 2 2 0 1 3 3 2 1 2 14 2 2 0 1 1 2 6 24 1,2 
3 Вінницький 900 2 3 0 2 3 3 3 2 2 18 3 3 2 2 3 3 13 36 1,8 
4 Гайсинський 1100 2 2 0 2 3 3 2 1 2 15 3 2 1 1 2 3 9 29 1,4 
5 Жмеринський 1200 3 2 0 2 1 3 3 3 2 16 2 2 1 0 2 2 7 28 1,4 
6 Іллінецький 900 2 2 0 2 2 3 3 1 2 15 3 3 0 0 1 2 6 26 1,3 
7 Калинівський 1100 2 2 0 1 1 3 2 1 2 12 2 2 0 0 2 2 6 22 1,1 
8 Козятинський 1100 1 1 0 1 1 3 3 1 2 12 2 3 1 1 2 2 9 24 1,2 
9 Крижопільський 900 3 2 0 1 1 3 2 1 2 12 2 2 1 1 1 1 6 23 1,1 

10 Липовецький 1000 2 1 0 1 1 3 3 1 2 12 2 2 0 0 1 3 6 22 1,1 
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Продовження табл. 2 
11 Літинський 1000 2 2 0 2 3 3 3 1 2 16 2 2 0 0 1 3 6 26 1,3 
12 М.-Подільський 900 2 3 2 1 3 3 1 2 2 17 3 3 1 1 2 3 10 32 1,6 
13 М.-Куриловецький 900 2 2 2 2 3 3 2 2 2 18 2 2 0 0 1 2 5 27 1,3 
14 Немирівський 1300 3 2 2 2 3 3 2 1 2 17 3 2 1 1 2 2 8 31 1,5 
15 Оратівський 800 1 2 0 1 1 3 3 1 2 13 2 2 0 0 1 2 5 21 1,0 
16 Піщанський 600 2 2 0 2 1 3 2 2 2 14 2 3 0 1 1 2 7 25 1,2 
17 Погребищенський 1200 1 2 0 1 1 3 2 1 2 12 2 2 0 1 2 2 7 22 1,1 
18 Теплицький 800 2 2 0 1 1 3 2 1 2 12 2 2 0 0 2 3 7 23 1,1 
19 Тиврівський 1100 3 2 0 1 3 3 3 1 2 15 2 2 1 0 1 1 5 25 1,2 
20 Томашпільський 900 3 2 0 1 1 3 2 1 2 12 2 2 0 1 1 2 6 23 1,1 
21 Тростянецький 800 3 2 0 2 3 3 2 2 2 16 2 2 1 1 2 2 8 29 1,4 
22 Тульчинський 900 3 2 0 2 2 3 2 2 2 15 3 3 1 1 1 3 9 30 1,5 
23 Хмільницький 1300 1 2 3 1 2 3 2 1 2 16 2 2 2 1 1 2 8 27 1,3 
24 Чернівецький 600 2 2 0 1 1 3 2 1 2 12 1 2 0 0 1 2 5 20 1,0 
25 Чечельницький 800 2 2 0 2 1 3 2 3 2 15 1 1 0 0 1 2 4 22 1,1 
26 Шаргородський 1100 3 2 0 2 2 3 2 1 2 14 2 2 0 1 2 2 7 26 1,3 
27 Ямпільський 800 2 3 0 1 3 3 1 2 2 15 3 3 0 1 1 2 7 27 1,3 
Вінницька область 26500 2 2 2 1 3 3 2 1 2 16 2 2 1 1 2 3 9 29 1,4 

 

Умовні позначення: Осгп – оцінка потенціалу суспільно-географічного положення;  

Ое – оцінка естетичних якостей території; Ом – оцінка лікувальних вод території; Ол – оцінка 

лісових рекреаційних ресурсів території; Ов – оцінка водних ресурсів території; Ок – оцінка 

кліматичних ресурсів території; Оп – оцінка потенціалу природоохоронних об’єктів 

території; Он – оцінка території за показниками рекреаційного навантаження; О прр – оцінка 

потенціалу природно-рекреаційних ресурсів; Оі – оцінка історико-культурного фонду 

території; Оm – коефіцієнт транспортної забезпеченості, Ос – санаторно-курортними 

засобами, Ог – готельними підприємствами, Оторг – закладами торгівлі, Ор – закладами 

ресторанного господарства; Оінф – оцінка інфраструктурного забезпечення території;  

О – комплексна бальна оцінка рекреаційних території; Кр – коефіцієнт рекреаційної цінності [5].  

 

В інших районах Вінницької області щільність туристських об'єктів значно 

нижче, а тому й суттєво нижча інтенсивність туристично-рекреаційної 

діяльності. Поряд з оцінкою реального рівня використання туристично-

рекреаційного потенціалу і територіальних диспропорцій розвитку туризму в 

Вінницькій області проведена оцінка потенційної ємності виділених вище 

туристських зон (табл. 3.) [5].  

Потенційна місткість розрахована експертним шляхом на підставі 

існуючих норм антропогенного та екологічного навантаження на територію, а 
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також виходячи з існуючої потенційної пропускної спроможності об'єктів 

транспортної інфраструктури і самих об'єктів туристського показу. 

Таблиця 3 

Оцінка реального рівня використання потенційної ємності основних 

туристичних зон Вінницької області 

Зони та центри туристичної 
активності 

Оцінка Рівень 
використання 
потенціальної 
ємності, % 

Потенційна 
ємність, 

тис.осіб/рік 

Реальний 
туристський потік, 

тис.осіб/рік 
Вінницька область, в цілому  130268 36602 28,1 
Центральна (Середньобузька) 105787 32794 31 
Північна (Верхньобузька) 7321 1025 14 
Південна (Придністровська) 10277 2672 26 
Західна (Середньомурафська) 5833 70 12 
Південно-Східна 1000 39 3,9 
Північно-Східна 50 2 4 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що найбільш повно сьогодні 

використовується туристично-рекреаційний потенціал наступних туристських 

зон: 

- Центральна (Вінницький, Тульчинський, Тиврівський, Немирівський, 

Тростянецький,  Гайсинський адміністративні райони) - близько 31% від 

потенційної туристської ємності. 

- Південна (Муровано-Куриловецький, Могилів-Подільський, Чернівецький, 

Ямпільський, Томашпільський адміністративні райони) - близько 26%. 

Недовикористання туристично-рекреаційного потенціалу більшості 

туристичних зон Вінницької області пояснюється  відсутністю турпродуктів 

комплексного і тематичного характеру з якістю послуг, що відповідають 

міжнародним стандартам, недостатнім їх маркетинговим супроводом. Тому для 

оптимізації використання туристично-рекреаційного потенціалу як 

вищенаведених, так і другорядних туристських зон Вінницької області 

необхідним бачиться  реалізація наступних інвестиційних пріоритетів: 

- розширення видів (асортименту послуг) та збільшення загальної 

потужності засобів розміщення; 

- розвиток транспортного обслуговування (розширення асортименту та 

якості послуг) і підвищення якості транспортної інфраструктури; 
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- розвиток асортименту і підвищення доступності фінансових послуг, 

послуг та систем зв'язку; 

- розвиток туроператорської діяльності та підготовки мережевих, 

комплексних і тематичних турпродуктів, можливості їх комбінування за 

індивідуальними замовленнями; 

- розвиток інформаційного забезпечення туризму, туристського маркетингу 

і брендингу (у тому числі брендингу територій і турпродуктів). 

Виділені вище територіальні пріоритети розвитку туризму продиктовані, в 

тому числі, широким розвитком у Вінницькій області водного туризму [3]. 

Водний  туризм на катамаранах та рафтах  по Середньому Побужжю поєднує в 

собі проходження водних порогів і перекатів та знайомство з  пам'ятками 

архітектури  і садово-паркового мистецтва, таких як  костел 19 ст. на території 

Печерського парку, огляд мальовничих скель в с. Звониха, що використовуються 

для тренувань скелелазів  Водний похід по Південному Бугу від селища Тиврів 

до с. Райгород - один з «класичних» водних маршрутів України. 

Водний туризм менш залежний від туристської інфраструктури, має 

величезне культурно-пізнавальне значення і дуже популярний в даний час.  

Вінницька область володіє значним потенціалом для розвитку екологічного 

туризму. Незважаючи на свою високу популярність, екологічний туризм 

потребує відносно невеликих капіталовкладень.  

Туризм, пов'язаний з відвідуванням міст, історичних місць, пам'ятників 

історії і культури вимагає розвиненої готельної і транспортної інфраструктури, 

що пов'язано з великими фінансовими вкладеннями. Існуюча інфраструктура 

туризму - готельне і дорожнє господарство, транспорт і зв'язок, сфера 

культурно-побутового обслуговування та дозвілля - не завжди задовільняє 

сучасні вимоги [6]. Також з цим пов'язані обмеження в розвитку туризму і в 

залучені існуючих об'єктів туристського показу в господарський обіг.  

Належність муніципальних утворень до туристських районів, зон і центрів 

області, а також їх диференціація за ступенем забезпеченості туристською 

інфраструктурою представлена в таблиці 4.  
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Таблиця 4 

Забезпеченість муніципальних утворень Вінницької області 

туристською інфраструктурою (на 2015 р.) 
Адміністративні 
райони в розрізі 
туристських зон 
Вінницької 
області 

Щільність 
доріг, 
км/км² 

Кількість 
населених 
пунктів 
м/смт/с 

Кількість 
закладів 

ресторанного 
господарства

Кількість 
музеїв 

Засоби 
розмі-
щення 

Кількість 
телефонів

Центральна (Середньобузька)
Вінницький 395 1/3/51 198 4 10 131454
Тульчинський 355 1/2/48 58 - 1 9810 
Тиврівський 348 1/2/53 8 - - 6539
Немирівський 340 1/2/92 33 1 1 8697
Тростянецький,   299 -/1/36 4 2 - 11889 
Гайсинський  302 1/-/62 49 1 1 12353

Разом 2039 5/10/342 350 8 13 180742
Північна (Верхньобузька) 

Хмільницький  359 1/-/80 63 - 1 11439
Калинівський 343 1/-/57 11 - 1 8859
Літинський  319 -/1/61 40 1 - 5378 

Разом 1021 2/1/198 114 1 2 25676
Південна (Придністровська)

Муровано- 377 -/1/59 45 - - 4747 
Могилів- 476 -/1/53 59 1 1 11597

Чернівецький  416 -/1/39 23 - - 4006
Ямпільський  435 1/-/38 31 1 1 6648 
Томашпільськи 329 -/2/32 37 - 1 8413

Разом 2033 1/5/221 195 2 3 35411
Західна (Середньомурафська) 

Барський 367 1/1/92 50 - 2 8355
Жмеринський 351 1/1/68 39 - 2 13871
Шаргородський  364 1/-/61 56 - 1 7332 

Разом 1082 3/2/221 145 - 5 29558
Південно-Східна

Теплицький 296 -/1/47 47 - - 4061 
Бершадський 316 1/-/44 56 - 1 7770
Чечельницький  221 -/1/21 23 - - 4574
Піщанський 326 -/2/27 24 - 2 3259 

Крижопільськи 281 -/1/44 7 - 1 6404
Разом 1440 1/5/183 157 - 4 26068

Північно-Східна 
Козятинський,  389 1/2/71 16 1 - 12306
Погребищенськ 292 1/-/62 51 - 1 4127
Оратівський,  326 -/1/54 35 1 1 3943 
Липовецький, 308 1/1/57 45 - - 7576
Іллінецький 350 1/1/52 50 - - 6554

Разом 1665 4/5/296 197 2 2 34506 
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 Низький рівень розвитку туристської інфраструктури є причиною низької 

якості послуг і, відповідно, низької конкурентоспроможності турпродуктів. У 

той же час необхідно відзначити тенденцію, що намітилася: збільшення частки 

екологічного туризму і турпродуктів, пов'язаних з активним і екстремальним 

відпочинком, що не вимагає високого рівня і якості обслуговування [6]. Це 

підтверджує значний інтерес до області, навіть при невисокому рівні розвитку 

інфраструктури. 

Таким чином, спеціалізація туристського комплексу на рівні 

муніципальних утворень і конкретного туристичного району чи центру може 

формуватися не тільки на основі комбінування об'єктів показу, природно-

кліматичних умов та рівня розвитку інфраструктури, але також і на основі 

існуючої культурної спадщини.  Одним з пріоритетів державної регіональної 

політики в області розвитку туризму є оптимізація просторового розміщення 

об'єктів туристської і допоміжної інфраструктури.  
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Дана стаття присвячена особливостям становлення та розвитку ринку 

кейтерингових послуг в Україні. Сформовано коло проблем, що стримують 

розвиток кейтерингу в Україні, а також вказано перспективи його розвитку з 

урахуванням досвіду інших країн. 

Ключові слова: ресторанний бізнес, кейтеринг, ринок кейтерингових послуг. 

На сьогодні ресторанний бізнес розвивається стрімкими темпами і набуває 

вагомого значення як з позицій задоволення потреб споживачів у наданні 

якісних послуг з виробництва, реалізації та організації харчування, так і є 

вагомим джерелом наповнення бюджету, забезпечення збагачення країни. 

Щороку потреби споживачів на ринку послуг не лише України, а й світу, 

змінюються та потребують впровадження нових підходів до обслуговування. 

Одним із таких сучасних викликів є потреби в розвитку ринку кейтерингових 

послуг та формування потужної його інфраструктури, механізмів дії.  

Починаючи з 90-х років ХХ ст. в працях вітчизняних та закордонних 

вчених досліджуються окремі аспекти кейтерингу та кейтерингових послуг. Так, 

особливості розвитку кейтерингових послуг як однієї із форм ресторанного 

бізнесу висвітлювалися у працях В. Гребенюк, К. Погодін, Н. П’ятницька,  

К. Смирнов, Франсін Халворсен. Разом з тим існує ряд питань, які потребують 

додаткового вивчення, зокрема недостатньо вивченими залишаються проблеми 

питання розробки теоретико- методологічної бази  для надання кейтерингових 

послуг в Україні. 

Метою статті є дослідження сучасних особливостей, проблем та 

перспектив розвитку ринку кейтерингових послуг в Україні. 

Слово «кейтеринг», як додаткова послуга чи окремий вид діяльності, 

увійшло в ужиток працівників сфери ресторанного господарства України 
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порівняно недавно, що пояснює недостатній розгляд його загальноекономічної 

сутності, недостатню опрацьованість нормативно-правового забезпечення, 

відсутність класифікації кейтерингу з метою розробки обліково-аналітичного 

забезпечення  для управління даним видом послуг. 

Кейтеринг відноситься до одного з напрямів виробничо-торговельної 

діяльності підприємств і полягає у виїзному (поза місцем розташування 

закладу) ресторанному обслуговуванні споживачів, а також наданні послуг 

обслуговування виїзного заходу та реалізації готової продукції,товарів 

споживачам [1].  

Термін «кейтеринг» (catering) (у перекладі з англійської означає 

«громадське харчування»), утворилося від англійського слова «cater», яке 

означає «обслуговування клієнта», «поставка провізії», «прагнення принести 

задоволення» [2]. Засновником кейтерингу вважають Жан Франсуа Вателя, який 

організовував бенкети і розваги ще при дворі Людовіка XIV [3]. Хоча деякі 

автори вважають, що виникнення і походження кейтерингових послуг  

належить американцям і характеризує звичайну доставку обідів в офіси [4].  

На Заході послуги у сфері кейтерингу існують понад сотню років, проте в 

Україні та в країнах СНД кейтеринг – порівняно молода галузь бізнесу, яка бере 

початок з 90-х років ХХ ст. Слід зазначити, що в Україні, порівняно з Росією та 

Білорусією, ринок кейтерингових послуг розвивається надто мляво. Перша 

кейтерингова компанія «Обід-доставка» з’явилася в Україні лише в 1995р., 

пізніше була перейменована в «Український смак». Водночас обсяг ринку 

кейтерингу в нашій державі стабільно збільшується, темпи зростання 

досягають до 20% на рік. Експерти відзначають розвиток кейтерингу в світі на 

рівні близько 13% щорік, а обсяг світового ринку оцінюють в 70 млрд. доларів 

США [4]. В Росії місткість ринку складає більше 500 млн. дол. США, при цьому 

потенційна місткість російського ринку корпоративного харчування оцінюється 

експертами в 10 млрд. дол. США. Про привабливість та перспективність ринку 

кейтерингових послуг свідчить той факт, що в Європі кейтеринг випереджає 

навіть поширений фаст-фуд, частка ринку яких складає 31% загального ринку 

послуг «харчування за межами дому» (рис. 1.). 
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Рис. 1 Питома вага кейтерингу на європейському ринку послуг харчування 

«за межами дому», % 

 

Сьогодні український кейтеринг представлений як приватними 

підприємцями, що доставляють обіди декільком клієнтам, так і відомими 

ресторанами і представництвами крупних міжнародних компаній. Першим 

зарубіжним підприємством, яке з’явилося на вітчизняному ринку кейтерингу, 

стала німецька компанія «Дуссман-Україна», що вийшла на ринок в 1999 р. До 

найбільш відомих закладів, які надають послуги кейтерингу в Україні, на 

сучасному етапі є: VIP Catering, «Rosa Victoria Catering» , «ХОЛІДЕЙ СЕРВІС», 

«Фігаро Кейтеринг», Royal Catering Service,  «Гетьман фуршет», «Знак якості», 

«Best EVENT Catering», «Оріон-кейтерінг», «LF Catering», «Magic fountain», 

«Стелс-Україна» та інші. На території Вінниччини послуги кейтерингу надають 

наступні заклади ресторанного господарства: студія бар City, ресторан Prime, 

клубний ресторан Велюр, ресторан Буржуй, кейтерингова служба «Как туз». 

Фахівці стверджують, що найбільш широко сьогодні на ринку Вінниччини 

представлені два основних сегменти: доставка готових страв і виїзне 

ресторанне обслуговування, а ось корпоративне харчування в місті поки мало 

розвинене. За останні роки на ринку кейтерингу м. Вінниця самим 
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швидкозростаючим сегментом стала «доставка». Попит на доставку готової їжі 

в середньому в рік зростає на 30 - 40 відсотків проти 10-15-відсоткового 

зростання у «виїзному обслуговуванні». Зростання попиту спричинене 

небажанням споживачів готувати вдома та їх зайнятістю в сучасному ритмі 

життя. Доступність таких послуг проявляється в ціновому факторі та зручності 

їх реалізації.  

В цілому розрізняють такі види кейтерингових послуг: в приміщенні; поза 

рестораном (поза приміщенням); соціальний; роз'їзний (за контрактом на 

постачання продукції); роздрібний продаж; VIP-кейтерінг, доставка в офіс або 

на будинок; кейтеринг коктейлів та напоїв (виїзний бар) та інше. 

Вагомою перевагою та мотиваційним фактором кейтерингу – є висока 

мобільність та нестаціонарність. Як правило, кейтеринг використовується у тих 

випадках, коли на місці проведення заходу немає власної кухні, немає кухарів 

або якщо наявна кухня вам не до смаку. Безперечна перевага кетйрингу – це 

гарантія ресторанних блюд та ресторанного сервісу без наявності стаціонарної 

кухні.  

У виїзного ресторанного обслуговування є цілий ряд переваг, головними з 

яких є індивідуальний підхід до кожного заходу, кожного клієнта, відсутність 

шаблона, унікальність. У кейтерингових компаній в будь-якій момент має бути 

все необхідне обладнання для проведення виїзних урочистостей, включаючи 

найсучасніші термоконтейнери, що дозволяють підтримувати свіжість і 

необхідну температуру готових страв. Бізнес, побудований на «виїзному 

ресторанному обслуговуванні», багато в чому сезонний. Сезонність є важливою 

особливістю галузі кейтерингу. Пік замовлень таких послуг припадає на 

грудень-січень, коли корпоративні клієнти прагнуть найкращим чином 

відзначити Новий Рік і Різдво. Бурхливий новорічний кейтеринг змінює сезон 

весна-літо, коли замовляють послуги виїзного ресторану для випускних, весіль, 

корпоративів на природі. Особливо популярними стали весілля у літній період: 

з особливим стилем, кольоровою гамою, концептуальним змістом. Ресторатори 

називають плюсом виїзного обслуговування і той факт, що воно формує 
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лояльність клієнтів, працює на імідж закладу. Для ресторанів це додаткова 

послуга, здатна залучити нових клієнтів і утримати старих.  

Вагомою перевагою кейтерингових послуг є відносно нескладна технологія 

організації бізнесу. Для доставки їжі важливі два моменти: вміти домовитися з 

ресторанами про співпрацю і вибудувати хорошу логістику, щоб швидко 

привозити замовлення. Тут не треба купувати дороге кухонне обладнання, як це 

роблять, наприклад, компанії, організуючі банкети або фуршети. За даними 

учасників ринку, рентабельність сегмента виїзного ресторанного 

обслуговування складає близько 30-40 відсотків, прибутковість ринку 

громадського харчування — 15-20 відсотків.  

Сьогодні кейтерингові фірми прагнуть вийти за рамки стандартного набору 

послуг і беруть на себе організацію частині заходів: підготовку та проведення 

концертної програми, феєрверку, фото - і відеозйомки, дизайнерського 

оформлення приміщень і т. д. 

В цілому, ринок кейтерингу в Україні знаходиться на стадії розвитку. 

Вагомим аспектом його успішного розвитку є наявність належного 

конкурентного середовища. Історично так сформувалося, що кейтерингові 

послуги започатковувались у столицях країн і тому в регіональному масштабі 

ми маємо відсутність сформованих споживчих переваг, наявність на ринку 

крупних ресторанних закладів з високим та середніми ціновими сегментами, 

що зменшує їх доступність усім категоріям споживачів. 

Ще однією з проблем розвитку ринку кейтерингових послуг є 

недостатність інформаційного поля, що дозволить інформувати як споживача 

про наявність та асортимент послуг кейтерингових фірм, так і самої компанії 

про новинки в технології та організації цих послуг. Для зарубіжної індустрії 

кейтерінгу видається спеціальна література, періодика (газети, журнали, 

каталоги), які знайомлять бізнесменів з усіма новинами цього бізнесу. В них 

розповідається про засоби і предмети виробничо-господарського призначення 

для реалізації кейтерингових послуг, додаються також фотографії інтер'єру 

приміщення і дизайн місць для організації спеціальної події, дається короткий 
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опис успішно проведеного свята з наданням рахунку витрат і назвою фірми, яка 

обслуговувала даний захід. У вітчизняному кейтерингу саме цей момент 

упущений. Вітчизняні ресторатори використовують на сьогодні або інтуїтивний 

метод, або метод проб і помилок.  

Таким чином, основними перспективними напрямками розвитку ринку 

кейтерингових послуг в загальнодержавному та регіональному масштабі є: 

1) розширення асортименту страв у меню із врахуванням потреб 

споживачів у здоровому харчуванні, вживанням низькокалорійної та смачної 

їжі та релігійними особливостями; 

2) підвищення мобільності кейтерингових компаній, що першочергово 

пов’язана з їх матеріально-технічною базою та наявними кваліфікованими 

кадрами; 

3) вдосконалення асортименту та підвищення якості пропонованих 

кейтерингових послуг; 

4) впровадження науково-обгрунтованих логістичних прийомів та 

вдосконалення маркетингової політики кейтерингових компаній; 

5) оптимізація роботи та пошук нових каналів просування і збуту 

кейтерингових послуг; 

6) сприяння інноваційних тенденцій на ринку кейтерингу, зокрема 

стимулювання розвитку «екологічного кейтерингу». 

Таким чином, кейтеринг як самостійний вид бізнесу обслуговування 

з’явився на ринку послуг закладів ресторанного господарства України не так 

давно, але з кожним роком стрімко розвивається і вдосконалюється. Стрімкий 

розвиток закладів кейтерингових послуг спричинив внутрішні структурні  

зміни всередині закладів громадського харчування, підвищив вимоги до 

основного і допоміжного персоналу підприємств ресторанного бізнесу, 

стимулював до виникнення нових додаткових послуг з метою залучення  

все більшого контингенту споживачів. Подальші перспективи на ринку 

пов’язані із залученням інвестиційних коштів з метою реалізації розглянутих 

перспектив. 
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УДК 338.43(045) 

Н.В. Онищук, к.е.н.  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ У МЕЖАХ 

ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 

Для вибору найбільш доцільного шляху реалізації стратегій «Екстенсивного 

зростання», «Лазерного променя», «Фокусування» «Концентрованого 

маркетингу» запропоновано застосовувати метод аналізу ієрархій. На 

підставі виконання етапів вказаного методу визначено порядок виведення на 

ринок ТЦ (туристичних центрів) Вінниччини, їх оптимальну спеціалізацію на 

етапах екстенсивного та інтенсивного зростання, головну ідею місії, 

покрокове впровадження ТПР (туристичних продуктів) і їх напрями  

розвитку. 

Ключові слова: оцінки елементів ієрархії, побудова матриці парних порівнянь, 

розрахунок локальних ваг елементів, метод геометричної середньої, оцінки 

узгодженості, вага елементів, методи дистрибутивного та 

мультиплікативного синтезу 
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Сучасні зовнішні обставини є несприятливими для функціонування 

туристичних підприємств (ТП). Однак, кожна криза була перевіркою 

життєздатності стратегій підприємств, значна частина яких змушена була 

диференціюватися або диверсифікуватися. На наш погляд, у нинішній ситуації 

ТП повинні пропонувати доступний для більшості населення України ТПР і 

пропагувати туризм як життєво важливу потребу для відпочинку, реабілітації, 

оздоровлення, відновлення сил тощо. 

Проблемі управління підприємствами присвячено увагу в дослідженнях та 

публікаціях Антонюк Л.Л. [1, 210], Ареф’євої О.В [2, 70], Бая С.І.[3, 150], 

Безверхнюка Т.М. [4], Шульгіної Л.М. [6, 170], тощо. На думку вчених, один із 

ефективних шляхів виходу із кризисної ситуації, у яких опинилися вітчизняні 

підприємства, – це створити мікросистеми СМС, на їх основі розвинути 

мезосистеми ТЦ і використати можливості цих систем для успішного розвитку. 

Невирішеною частиною поставленої проблеми залишається визначення 

методичних інструментів для формування та реалізації стратегій туристичних 

підприємств у межах ТЦ. 

Метою статті є обґрунтування порядку виведення на ринок ТЦ 

Вінниччини, їх оптимальну спеціалізацію на етапах екстенсивного та 

інтенсивного зростання.  

З метою вибору найбільш доцільного шляху реалізації стратегій етапу 

«Екстенсивного зростання» (корпоративної – «Лазерного променя», ТП – 

«Фокусування» та функціональної – «Концентрованого маркетингу») 

застосовувати метод аналізу ієрархій завдяки якому визначити покрокове 

впровадження ТПР і їх напрями розвитку. 

З огляду на викладене вище, системний підхід до впровадження в життя 

формування СМС має передбачати традиційний порядок реалізації 

стратегічного управління: стратегічний аналіз, формулювання місії, 

встановлення стратегічних цілей, вибір стратегій, реалізація стратегій (шляхом 

розроблення та втілення програми, включаючи відбір комплексу інструментів), 

контроль. Водночас, на відміну, від традиційного порядку усі зазначені кроки 
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мають бути узгодженими між усіма елементами СМС і здійснюватися на основі 

розроблених принципів (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Методичні інструменти формування та реалізації стратегій 

туристичних підприємств у межах ТЦ [авторська розробка] 
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Двостороння стрілка на рис.1 вказує на доцільність постійного контролю 

узгодженості місії з ситуацією на ринку. Таким чином, у місії має бути 

відображений зміст стратегій усіх рівнів СМС: корпоративного (ТЦ), суб’єкта 

підприємництва (ТП і ін.) і функціонального (підрозділів ТП і ін.). Водночас 

сформульована з урахуванням результатів стратегічного аналізу місія буде точно 

вказувати на ті унікальні переваги, які доступні ТП для їх якісного надання. 

Успішне виконання поставлених завдань передбачає починати етап 

екстенсивного зростання зі стратегії «Лазерного променя» – тобто надзвичайної 

сконцентрованості на найближчому до впровадження проекті.  

Для того, щоб ТП могли обрати найбільш доцільний шлях для кожного 

окремого випадку із наведеного переліку можливостей ми запропонували 

використовувати метод аналізу ієрархій, реалізація якого відбувалася у такому 

порядку: розрахували локальні ваги елементів ієрархії за методом геометричної 

середньої; оцінили узгодженість за допомогою геометричного індексу 

узгодженості; розрахували глобальні ваги елементів ієрархії методами 

дистрибутивного та мультиплікативного синтезу. 

На першому рівні ієрархії поставленого завдання визначили найбільш 

доцільний термін прогнозування (табл. 1). 

Таблиця 1 

Матриця парних порівнянь елементів першого рівня ієрархії 

оцінювання ймовірностей доцільних відрізків прогнозу 
Оцінювання розподілу ймовір-
ностей термінів прогнозування 

Короткострокове Середньострокове Ваги 

Короткострокове 1 7 0.875 
Середньострокове 1/7 1 0.125 

 

Дані табл. 1 свідчать, що під час порівняння короткострокового і 

середньострокового часових масштабів вважали, що в нинішніх умовах для 

оцінювання розподілу ймовірностей зміни пріоритетів короткострокове 

прогнозування є важливішим і ступінь його переваги над середньостроковим – 

дуже сильна. Це підтверджує правильність попередньо прийнятого рішення 

щодо доцільності реалізації загальної стратегії шляхом втілення мікростратегій. 
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Так, кожен з етапів кожного рівня на рис. 1 додатково поділений на кроки: 

рівень ТЦ – спочатку стратегія «Лазерного променя», потім «Диференціації»; 

рівень ТП – починається з «Фокусування», а після досягнення бажаного фокусу 

– «Закріплення власної ніші». Для оцінки узгодженості матриці парних 

порівнянь (табл. 1) розрахували геометричний індекс узгодженості – GCI=0, 

тобто матриця узгоджена. 

На другому рівні ієрархії поставленого завдання виконали попарне 

порівняння ракурсів прогнозування (складу учасників ТЦ) відносно кожного 

елемента вищого рівня ієрархії (короткострокового чи середньострокового 

терміну); побудували мультиплікативні матриці парних порівнянь, у яких 

зазначили результати цих порівнянь, ступінь переваги пріоритетів і локальні 

ваги елементів другого рівня ієрархії [7, 8]. 

У такому ж порядку здійснили парні порівняння елементів третього рівня 

(послідовності розвитку ТЦ) з кожним елементом вищого рівня (ракурсом 

прогнозування), результат якого звели у табл. 2 та табл. 3. 

Таблиця 2 

Оцінювання альтернатив при короткостроковому прогнозуванні 

Короткострокове 

ТЦ
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, 
С
кл
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-1
 

ТЦ
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, 
С
кл
ад

-1
 

ТЦ
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, 
С
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ТЦ
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С
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-1
 

ТЦ
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, 
С
кл
ад

-1
 

ТЦ
-5

, 
С
кл
ад

-1
 

ТЦ
-5

, 
С
кл
ад

-1
 

В
аг
а 

ТЦ-5, Склад-1 1 2 3 0,2 0,2 0,5 0,13 0,072 
ТЦ-2 і ТЦ-3, Склад 1 0,5 1 0,25 4 0,13 0,2 5 0,088 
ТЦ-12 і ТЦ-13, Склад 1 0,33 4 1 3 0,5 4 2 0,194 
Інший пріоритет 5 0,25 0,33 1 0,25 0,5 0,25 0,070 
ТЦ-5, Склад-2 5 8 0,17 4 1 2 9 0,315 
ТЦ-2 і ТЦ-3, Склад 2 2 5 0,25 2 0,5 1 0,13 0,110 
ТЦ-12 і ТЦ-13, Склад 2 8 0,2 0,5 4 0,11 8 1 0,151 

 

На останньому етапі застосування методу аналізу ієрархій здійснили 

розрахунок глобальних ваг елементів ієрархії методами дистрибутивного та 

мультиплікативного синтезу. 

Розрахунки здійснювали послідовно за визначеними рівнями ієрархії. 

Виходили з того, що глобальними називаються ваги елементів відносно 

вершини ієрархії, на відміну від локальних ваг відносно елемента сусіднього 

вищого рівня. 
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Таблиця 3 

Оцінювання альтернатив при середньостроковому прогнозуванні 

Середньострокове 

ТЦ
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-5

, 
С
кл
ад
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В
аг
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ТЦ-5, Склад-1 1 2 3 5 0,2 5 9 0,270 
ТЦ-2 і ТЦ-3, Склад 1 0,5 1 8 4 5 0,2 5 0,227 
ТЦ-12 і ТЦ-13, Склад 1 0,33 0,13 1 3 7 4 2 0,160 
Інший пріоритет 0,2 0,25 0,33 1 0,25 0,5 9 0,069 
ТЦ-5, Склад-2 5 0,2 0,17 4 1 2 3 0,148 
ТЦ-2 і ТЦ-3, Склад 2 0,2 5 0,25 2 0,5 1 0,13 0,074 
ТЦ-12 і ТЦ-13, Склад 2 0,11 0,2 0,5 0,11 0,33 8 1 0,054 

 

Тому для елементів першого рівня ієрархії глобальні ваги співпадали з 

локальними (табл. 4 і 5). Знайдені глобальні ваги інтерпретуються як 

ймовірності подій, які відповідають елементам третього (останнього) рівня 

ієрархії.  

Таблиця 4 

Глобальні ваги елементів третього рівня за дистрибутивним синтезом 
№ ТЦ і Склад команди запуску  Дистрибутивний синтез 
ТЦ-5, Склад-1 0.875*0.072+0.125*0.270 =0.09 
ТЦ-2 і ТЦ-3, Склад 1 0.875*0.088+0.125*0.227 =0.11 
ТЦ-12 і ТЦ-13, Склад 1 0.875*0.194+0.125*0.160 =0.19 
Інший пріоритет 0.875*0.070+0.125*0.069 =0.07 
ТЦ-5, Склад-2 0.875*0.315+0.125*0.148 =0.29 
ТЦ-2 і ТЦ-3, Склад 2 0.875*0.110+0.125*0.074 =0.11 
ТЦ-12 і ТЦ-13, Склад 2 0.875*0.151+0.125*0.054=0.14 

 

Таблиця 5 

Глобальні ваги елементів третього рівня за  

мультиплікативним синтезом  
№ ТЦ і Склад команди запуску Мультиплікативний синтез 
ТЦ-5, Склад-1 0.0720.875   * 0.270 0,125. =0.08 
ТЦ-2 і ТЦ-3, Склад 1 0.0880.875   * 0.227 0,125=0.10 
ТЦ-12 і ТЦ-13, Склад 1 0.1940.875   0.160 0,125=0.19 
Інший пріоритет 0.0700.875   * 0.069 0,125=0.07 
ТЦ-5, Склад-2 0.3150.875   * 0.148,125 =0.29 
ТЦ-2 і ТЦ-3, Склад 2 0.1100.875   * 0.0740,125=0.12 
ТЦ-12 і ТЦ-13, Склад 2 0.1510.875   * 0.0540,125=0.15 
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Таким чином встановлено, що найбільшу ймовірність успішного виведення 

на ринок (після ТЦ-1 і ТЦ-6) має ТЦ-5 із другим варіантом складу команди 

запуску проекту. Результати, отримані різними методами синтезу співпадають в 

межах практичної точності, що більш наочно ілюструє рис. 2.  

Наступним завданням було визначити пріоритетні ТПР для запуску 

кожного ТЦ. Виходячи з кліматичних особливостей Вінниччини, більшість ТП 

будуть працювати на масовому ринку рекреаційних турів, що об’єднує 

продавців різноманітних програм відпочинку, оздоровлення. Перспективними 

напрямками є розроблення екскурсійних, культурно-пізнавальних, ділових, 

паломницьких, спортивних турів. Сільський туризм виділений нами як 

пріоритетний для етапу екстенсивного розвитку ТЦ на Вінниччині. 
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Рис. 2 Розподіл ймовірностей пріоритетів послідовності виведення  

на ринок ТЦ  

 

Реалізація ТП стратегії фокусування вже до завершення першого етапу 

програми має змінити позиції ТЦ у матриці «ресурси – інфраструктура» що й 

надалі буде позитивно впливати на імідж, а отже і продаж майбутніх ТПР. На 

рис. 3 зміна локалізації та збільшення розміру символів ТЦ вказує на напрям і 

результативність реалізації стратегії туристичними підприємствами. 
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Так, перший етап буде присвячений передусім розробленню 

підприємствами ТПР двох ТЦ-лідерів – ТЦ-1 і ТЦ-6, обраних за ознакою 

найкращої ресурсно-інфраструктурної забезпеченості. ТЦ-5 у початковому 

варіанті матриці посідав третє місце за рівнем забезпечення ресурсами, 

водночас значно відставав за станом інфраструктури. Тим не менше, вважаємо, 

що саме він має бути третім у першій групі пріоритетної уваги  

 
Рис. 3 Репозиціювання ТЦ і ТП у результаті втілення першого етапу 

«Екстенсивного зростання» 

 

ТП до формування ТЦ, оскільки для прокладання екологічних стежок та 

велосипедних екстремальних треків, організації турів на «тихе полювання» та 

розбивання наметових містечок потрібний мінімальний обсяг інвестицій. 

Цінова політика під час продажу цих ТПР має бути досить гнучкою 

(дискримінаційне ціноутворення з урахуванням платоспроможності сегментів) з 

метою досягнення якомога більшої частки на ринку ТПР.  
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До другого етапу ми віднесли кроки, що потребують порівняно більшого 

відрізку часу і обсягу коштів для підготовки туристичних об’єктів. 

 

 

Рис. 4 Репозиціювання ТЦ і ТП у результаті втілення 

другого етапу «Екстенсивного зростання»  

 

Із даних рис.4 випливає, що на першому кроці другого етапу буде тривати 

розвиток найпростіших ТПР (з точки зору необхідних інвестицій), 

локалізованих у ТЦ-4 і ТЦ-7. Незважаючи на те, що названі ТЦ суттєво 

відрізняються за ресурсним забезпеченням, об’єднує їх однаково слабкий рівень 

розвитку інфраструктури та схожа спрямованість спеціалізації. Зміщення 

локалізації символів зазначених ТЦ по діагоналі вправо означає, що більш 

доцільним буде реінвестування з перевагою інфраструктури. 

Другий крок другого етапу об’єднає зусилля ТП навколо пріоритетних 

тепер ТЦ-9 і ТЦ-10, що мають близьку ТЦ-4 позицію щодо ресурсного 
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забезпечення і схожу спеціалізацію, однак, значно нижчий рівень розвитку 

інфраструктури. Поєднання цих ТЦ на одному щаблі реалізації Програми має 

пояснення аналогічне до щойно викладеного.  

Третій крок другого етапу слід розпочинати з пропозиції природно-

реабілітаційного ТПР від ТЦ-8 та ТЦ-11. Унікальні куточки природи названих 

ТЦ є однією з найважливіших точок диференціації, які невиправдано мало 

популяризуються українськими ТП. Для їх просування обраним сегментам 

необхідні мінімальні організаційні зусилля і креатив, вільний від нинішніх 

стереотипів.  

Варто звернути увагу також на вектори розвитку ТЦ, що були в центрі 

уваги на першому етапі. Їх напрям вказує на співвідношення і розподіл 

інвестицій між удосконаленням стану ресурсів чи інфраструктури. Крім того, 

вихід за поле матриці вектора ТЦ-1 символізує необмеженість можливості 

удосконалення визначеною сумою балів, виходячи навіть із розуміння якості як 

функції часу. Тобто з часом сприйняття нинішнього рівня якості буде 

змінюватися, що безумовно вплине на її оцінку. 

З метою вибору найбільш доцільного шляху реалізації обраних стратегій 

першого кроку етапу «Екстенсивного зростання» (корпоративної – «Лазерного 

променя», ТП – «Фокусування» та функціональної – «Концентрованого 

маркетингу») запропоновано застосовувати метод аналізу ієрархій. На підставі 

виконання етапів вказаного методу (оцінки елементів ієрархії у 

фундаментальній шкалі і побудови матриці парних порівнянь, розрахунку 

локальних ваг елементів ієрархії за методом геометричної середньої, оцінки 

узгодженості за допомогою геометричного індексу узгодженості, розрахунку 

глобальних ваг елементів ієрархії методами дистрибутивного та 

мультиплікативного синтезу) визначено порядок виведення на ринок ТЦ 

Вінниччини, їх оптимальну спеціалізацію на етапах екстенсивного та 

інтенсивного зростання, головну ідею місії, покрокове впровадження ТПР і їх 

напрями розвитку.  
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ 

Розглянуто тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу на сучасному 

етапі. Розкрито значення впровадження інновацій на підприємствах готельно-

ресторанного бізнесу. Визначено сфери впровадження сучасних технологій у 

готельно-ресторанному бізнесі. 

Ключові слова:  сучасні технології управління, готельно-ресторанний бізнес, 

інновації у готельному бізнесі, інновації у ресторанному бізнесі. 

Постановка проблеми. Подальший розвиток суспільства, його членів, 

пов’язано з впровадженням та удосконалення різних сфер життєдіяльності 

людини. В першу чергу це стосується сфери готельно-ресторанного бізнесу. Ця 

сфера дозволяє суттєво підвищити добробут населення, покращати його 

дозвілля, розвинути туристичний бізнес, організувати харчування на 

раціональній основі та збільшити вільний час, особливо жінок від домашньої 

роботи. Розвиток сфери готельно-ресторанного бізнесу повинен базуватись на 

останніх досягненнях науково-технічного прогресу, новітніх технологіях. А це 

можливо здійснювати при проведенні активної інноваційної діяльності. 

Інновації у наш час – одне з найскладніших явищ, яке визначає економічне 

зростання, розвиток і стійкість фінансово-господарської діяльності будь-якого 

підприємства. 

Інноваційність є основною характеристикою сучасної економіки. У наш 

динамічний час науково-технічного прогресу інновації в готельному бізнесі 

відіграють чи не головну роль у висококонкурентній боротьбі готелів за 

кожного клієнта. Застосування новітніх технологій готельного бізнесу 

дозволяють готельєрам підвищити ефективність свого господарства, знаходити 

нові резерви підвищення якості обслуговування, ефективної охорони номерів і 

майна гостей, надання нових послуг. 
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Світова індустрія гостинності протягом останніх років впевнено утримує 

пальму першості за популярністю як у великих інвесторів, так і у дрібних і 

навіть підприємців-початківців. Адже головна особливість готельного бізнесу 

полягає в тому, що зростання його не припиняється навіть під час глобальної 

економічної кризи. Як би не йшли справи в економіці, а середній клас в усьому 

світі не відмовляє собі в подорожах під час літніх і різдвяних канікул. До того 

ж, завдяки глобалізації економіки, розвиваються і міцніють економічні зв’язки 

між країнами, галузями і компаніями. Ці основні тренди і визначають 

перспективи готельного бізнесу, як розвиток існуючого готельного господарства 

та освоєння його нових сегментів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем розвитку 

готельно-ресторанного господарства приділена велика увага вітчизняних 

науковців, фахівців, а саме: О. Борисової, О. Головко, Г. Круль, М. Мальської,  

І. Мініч, Л. Нечаюк, Н. П’ятницької, О. Шаповалової. У цих роботах 

розглядаються основи розвитку готельно-ресторанного господарства, 

аналізуються чинники, що впливають на ринок готельно-ресторанного бізнесу в 

Україні. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сучасних 

технологій управління готельно-ресторанним бізнесом. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перебування у конкурентному 

середовищі вимагає від готелів та ресторанів гнучкості й адаптації до умов 

ринку послуг. Труднощі освоєння ринкових можливостей в основному 

визначаються недостатньо ефективним управлінням підприємствами порівняно 

з розвинутими країнами. Водночас вектор розвитку ринкових відносин за 

багатьма ознаками збігається і в Україні, і в країнах із розвинутою ринковою 

економікою. Вибір напрямів інноваційного розвитку готелів і ресторанів може 

бути забезпечений не тільки наявністю оптимальної системи управління й 

ефективного менеджменту, а й тим, щоб одержати інновацію у вигляді нового 

продукту, технології, методів організації й менеджменту, що є результатом 

інноваційного процесу. Важливо не тільки одержати нововведення з 



265 

мінімальними витратами, а й саме нововведення як інноваційний потенціал, що 

може забезпечити додатковий прибуток за рахунок інноваційних розробок у 

майбутньому [4]. 

Для підприємств готельно-ресторанного бізнесу важливим є надання 

послуг максимально високої якості. Сьогодні стає все складніше залучити 

клієнта зручними апартаментами з міні-кухнею і красивим видом з вікон, 

оскільки такий набір послуг, як супутникове телебачення, безкоштовний 

бездротовий Інтернет Wi-Fi, spa-салон, масажний кабінет і басейн став звичним 

і майже обов'язковим. Потенційний гість готелю – це людина, яка вже не вміє 

жити без мобільного телефону та Інтернету, а інформаційні технології 

дозволяють їй, не виходячи з дому, вивчити інформацію про готелі на сайтах, 

забронювати номер on-line, а потім замовити залізничний або авіаквиток і 

вирушити у подорож. 

Сучасні готелі все частіше пропонують гостям організацію бізнес-

конгресів, зали для прес-конференцій, допомогу в організації переговорів з 

клієнтами та партнерами. Для цих цілей створюються не тільки конференц-

зали, але і лобі-бари і просто вестибюлі, де може бути організована кава-брейк. 

При цьому «ділові» готелі ще й вибирають особливе розташування, зручне з 

точки зору транспортних розв'язок. 

Інші тенденції готельного бізнесу враховують прагнення все більшої 

кількості гостей вести здоровий спосіб життя. Саме тому багато готелів роблять 

ставку на відкриття фітнес-центрів, spa-салонів і навіть басейнів. Більше того, в 

багатьох з них відкриваються додаткові ресторани (або створюється додаткове 

меню) з дієтичними стравами. Також широко поширене відкриття ресторанів з 

якою-небудь національною кухнею. До речі, національне питання у сфері 

готельно-ресторанного бізнесу дуже важливе і сучасні готельєри, розміщуючи 

гостей, намагаються враховувати його. Наприклад, залежно від уподобань тієї 

чи іншої нації пропонуються номери з певним температурним режимом, 

особливим меблюванням, наявністю тих чи інших предметів, відповідних 

культурі гостя. 
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Найяскравіша тенденція на сучасному ринку гостинності – поява бутик-

готелів. Це особливі готелі зі ставкою на ексклюзивність, які мають безліч 

дивовижних особливостей – наприклад, кімнати мають не номери, а назви, 

меблі групуються за кольорами, в номерах є власний обслуговуючий персонал, 

що працює тільки для конкретних гостей [1]. 

У світі головною проблемою у сфері готельно-ресторанного бізнесу є 

величезна конкуренція. Ринок дуже агресивний, пропозиція випереджає попит, 

тому готелям важко відстоювати свої інтереси. У цьому випадку тільки 

поліпшення якості обслуговування і пропозиція особливих послуг можуть 

врятувати становище, однак дрібним готелям часто доводиться виживати і 

працювати собі у збиток. Ще одна проблема – непередбачуваність повернення 

інвестицій. Сучасні тенденції розвитку готельного бізнесу припускають 

окупність вкладень за 5-6 років, проте на ділі може виявитися, що невеликий 

готель просто не зможе впоратися за цей термін [3]. Все тому, що ризики 

прораховуються не до кінця, власники бізнесу не завжди можуть відразу 

вгадати вірний напрямок роботи, а клієнти з яких-небудь причин вибирають 

конкурентів.  

Подальший розвиток готельно-ресторанного господарства неможливий без 

сучасного обладнання і новітніх технологій. Це стосується насамперед 

інформаційних технологій, ефективних і надійних систем захисту, без чого 

неможливо досягти високого рівня якості послуг. Дослідження тенденцій 

розвитку готельно-ресторанного бізнесу показує, що компанії, які зробили 

інновації частиною свого життя, створюють нові або заново відкривають старі 

ринки, продукти, послуги й моделі бізнесу, що, у свою чергу, веде до ще більш 

швидкого росту.  

Особливих успіхів готельне і ресторанне господарство досягло за останні 

30 років за рахунок впровадження ефективних систем управління з 

використанням інновацій. Сучасні інновації коштують недешево, проте 

власники готелів все одно витрачаються на них, тому що тільки так можна 

забезпечити власне виживання на ринку. І однією з найпопулярніших нині 
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розробок є електронне управління готелем – для готелю під замовлення 

створюється спеціалізована система, до якої підключаються всі співробітники. 

За допомогою веб-ресурсу вони можуть отримувати всю необхідну інформацію 

про готель в будь-який момент; в режимі on-line бачити усі зміни що у ньому 

відбуваються; бронювати номери для гостей; отримати доступ до максимально 

широкого комплексу каналів продажів. Прагнучи запропонувати клієнтам 

ексклюзивний сервіс, багато готелів замовляють розробку особливих систем 

роботи, які суттєво розширюють функції готелю. 

Система автоматизації праці працівників відділу продажів. Дозволяє 

управляти цією сферою, планувати зустрічі з партнерами та клієнтами, вести 

календар і розклад роботи менеджерів, а також полегшує виконання різних 

завдань. 

Система роботи з клієнтами. Це нові технології в готельному бізнесі, які 

проводять повний аналіз розміщення гостей в готелі і видають повну аналітику 

по кожному з них. Ця система дозволяє побачити, які посередники і 

турагентства краще за всіх забезпечують «доставку» клієнтів до готелю, а також 

допомагає прорахувати статистику клієнтів за віком, статтю, соціальним 

статусом, прибутковістю тощо. 

Система управління програмами лояльності для клієнтів. Дозволяє готелю 

розробляти особливі види заохочення для постійних клієнтів, клубні та 

дисконтні картки, преміальні сертифікати та ін. 

Система управління заходами готелю. За допомогою цієї технології можна 

планувати завантаження різних приміщень готелю – її конференц-залів, 

ресторанів, банкетних залів. Також ці інновації в готельному бізнесі дозволяють 

створювати оптимальні графіки заходів, забезпечуючи повне завантаження 

готелю і даючи йому додаткові можливості для заробітку. Крім електронного 

управління, сучасні готелі також потребують впровадження нововведень в 

ресторанній сфері. Це не тільки саме управління рестораном – коли він 

перетворюється фактично в окрему «державу» на території готелю. 

Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем насичення 

інформації і його успіх безпосередньо залежить від швидкості передачі й 
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обміну інформацією, від її актуальності, своєчасності отримання. Розвиток 

готельно-ресторанного бізнесу передбачає широке використання новітніх 

інформаційних технологій як в сфері введення нових готельних послуг, так і в їх 

просуванні на ринок. Цілком очевидно, що введення інноваційних технологій 

стало невід’ємною умовою підвищення конкурентоспроможності готельного 

підприємства, а також сприяє поліпшенню якості обслуговування. 

Готельна індустрія дозволяє використовувати все різноманіття 

комп’ютерних технологій, починаючи від спеціалізованих програмних 

продуктів управління готельним підприємством до застосування глобальних 

комп’ютерних мереж. На сьогоднішній день в готельній індустрії 

використовується досить багато новітніх інформаційних технологій: глобальні 

комп’ютерні системи резервування, інтегровані комунікаційні мережі, системи 

мультимедіа, інформаційні системи менеджменту та ін. 

Одним з основних напрямків інноваційних технологій в готельному бізнесі 

є впровадження мультимедійних технологій, зокрема довідників, буклетів, 

каталогів. Сьогодні готелі розміщують електронні довідники і каталоги в 

мережі Інтернет. Електронні каталоги готелю дозволяють віртуально 

подорожувати номерами різних категорій, залами ресторанів, конгрес-центрів, 

вестибюлю, подивитися повну інформацію про готельне підприємство, 

ознайомитися зі спектром послуг, що надаються, системою пільг і знижок. 

Використання мультимедійних технологій дає можливість оперативно 

надавати потенційному гостю інформацію про готель і, тим самим, дозволяє 

швидко і безпомилково вибрати той готельний продукт, якого потребує гість. У 

сучасному світі, при плануванні і побудові готельно-ресторанних комплексів 

основну увагу приділяють збереженню часу, грошей та енергії. Для збереження 

енергії створюють екологічні інноваційні технології. 

Винахід QR-коду – двомірного штрих-коду – відкрив нові необмежені 

можливості для on-line взаємодії компаній і споживачів. У маленькому 

яскравому квадратному лабіринті QR-коду можна запрограмувати всі відомі 

інновації готельно-ресторанного бізнесу, а також безліч нових можливостей. 
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Абревіатура QR перекладається з англійської як «швидкий доступ», а сам 

матричний код здатний утримати величезний обсяг інформації у вигляді тексту, 

цифр, URL-адрес, календарів, схем, зображень. 

Швидкість розпізнавання QR-коду дуже висока, його можна розміщувати 

на будь-яких носіях, починаючи від касових чеків і меню і закінчуючи різними 

вивісками. Сканувати його можна мобільним телефоном або відеокамерою 

ноутбука [1]. 

QR-код, розміщений на врученому клієнту рахунку, – це дивовижний 

рекламний хід. У яскравому квадратику можна закодувати історію готелю 

(ресторану), походження, вік, авторство унікальних деталей інтер'єру і картин. 

Відвідувачі із задоволенням вивчать меню закладу з докладною інформацією по 

кожній страві: склад і походження інгредієнтів, етапах і способах обробки, 

поживності й калорійності. Завдяки розміщеної в QR-коді інформації про час 

роботи закладу і контакти, обов'язково збільшиться кількість замовлень в офіси 

і додому. 

За допомогою QR-коду ресторан може сповіщати своїх клієнтів про акції, 

лотереї, розіграші, активізувати програми лояльності, влаштовувати 

голосування, інтерактивні опитування і швидко отримувати відгуки про 

ресторан від клієнтів. Відвідувач, відсканувавши QR-код ресторану і ввівши в 

календар свого телефону інформацію про цікаві події або призначені зустрічі, 

вже ніколи про них не забуде. 

Висновки. Необхідність впровадження інновацій у сфері готельно-

ресторанного бізнесу стимулює конкурентна боротьба і цілий ряд інших вимог 

ринку. Важливість їх використання також обумовлюється мінливими вимогами 

споживачів. Впровадження і дифузія інновації стає об’єктивною необхідністю 

на всіх етапах діяльності підприємства. Сучасний розвиток індустрії 

гостинності спрямований на створення інноваційних технології, які 

сприятимуть залученню якомога більшої кількості клієнтів, максимальній 

кількості продажів, завоюванню довіри гостя, формуванню позитивного іміджу 

підприємства. 
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В умовах безперервних економічних змін інновації стають основним 

чинником, що сприяє динамічному розвитку і підвищенню результативності 

функціонування підприємств готельно-ресторанного господарства. 

Міжнародний досвід успішної діяльності підприємств готельного господарства 

свідчить, що безальтернативний шлях виживання в умовах глобальної 

конкуренції побудований на інноваційній основі при активному використанні 

сучасних науково-технічних досягнень, а також готовності готелів до інновацій 

та нововведень. 
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ЩО ТАКЕ ЯКІСТЬ? 

У статті викладено та розглянуто питання розширення безпечності та якості 

харчових продуктів   та  приведення їх у  повну відповідність до угоди СОТ "Про за-

стосування санітарних та фітосанітарних заходів". Згідно з міжнародними 

вимогами  до харчових продуктів контроль тільки якості харчових продуктів 
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недостатній, оскільки це не може гарантувати її повну захищеність від всіх 

можливих відхилень. У зв’язку з цим якість харчових продуктів виходить на 

перший план . 

Ключові слова:  якість, СОТ, гармонізація, законодавча база, НАССР.  

Їжа - основа життя, джерело енергії, без якого життя немислиме, тому в 

усьому світі постійно зростають вимоги до харчових продуктів з питань 

безпечності та якості  і приведення їх у  повну відповідність до угоди СОТ "Про за-

стосування санітарних та фітосанітарних заходів". І.П. Павлов називав    продукти 

натуральними, приготовленим без участі людини, це їжа   створена самою  

природою.   На сьогоднішній час наша країна  проводить гармонізацію 

законодавства, щодо продуктів харчування  до вимог Європейської комісії (ЄС),  

для: 

• забезпечення населення безпечною та якісною продукцією тваринного 

походження; 

• збільшення інвестиції в державу ; 

• створення стабільності  і прозорості. 

Починаючи з 2000 року, ЄС почала повне оновлення законодавчої бази, яка 

стосується харчових продуктів. Розуміння важливості безпечності та якості 

харчових продуктів набуває великого значення в Україні [1]. З метою 

організаційного приведення українського законодавства у відповідність до 

правових засад ЄС діє Міжвідомча комісія із забезпечення виконання в державі  

вимог нормативно-правових актів [2], що приймаються Європейською комісією, 

гармонізації стандартів, санітарних, екологічних, ветеринарних, норм і правил .  

Адаптація законодавства України з питань безпечності та якості харчових 

продуктів до вимог ЄС є складовою державної політики. Вивчення нормативно-

правових актів, що приймаються Євро комісією на сучасному етапі є актуальною, 

необхідністю для суб'єктів господарювання, що виробляють, зберігають, пере-

робляють і реалізують харчові продукти, а також для служб, що здійснюють 

державний нагляд і контроль за діяльністю цих суб'єктів господарювання. 

В усьому світі постійно зростає кількість харчових отруєнь ,алергічних 

реакцій на продукти харчування й випадків фальсифікації продукції, що 
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призводить до конфліктів світового масштабу. Згідно з міжнародними 

вимогами  до харчових продуктів контролювати тільки якість харчових 

продуктів недостатньо, оскільки це не може гарантувати її повну захищеність 

від всіх можливих відхилень. У зв’язку з цим безпечність харчових продуктів 

виходить на перший план, хоча зв'язок між безпечністю та якістю продуктів 

залишається тісним. Впровадження нових систем управління безпечністю та 

якістю продукції в сучасній харчовій промисловості – це спосіб вирішення 

згаданих проблем [3]. 

Реакцією на численні скандали пов’язані з харчовими продуктами , а також 

на різке зниження довіри європейських споживачів до сільського господарства 

а також харчової промисловості стала необхідність нового комплексного 

підходу до питань безпечності та якості продуктів харчування. 

Починаючи з 2000 року Європейська комісія почала повне оновлення 

законодавчої бази, яка стосується харчових продуктів. Наприклад з 1 січня 2006 

року згідно з новою постановою Європарламенту  і Ради № 852/2004 від 29 

квітня 2004 року всі оператори харчових продуктів, які працюють на ринку 

Євросоюзу, зобов’язані впровадити і підтвердити систему НАССР [4] (Аналіз 

небезпечних чинників і критичні точки контролю) на своїх підприємствах. 

Розуміння важливості безпечності та якості харчових продуктів дедалі 

більшого значення набуває і в Україні. Це зумовлено не тільки успішними 

кроками України в напрямку вступу до СОТ і узгодженням вітчизняного 

законодавства з європейським, але, насамперед вимогами ринку, тобто 

безпосередніх споживачів продукції. Сьогодні основною вимогою споживача є 

безпечність продуктів харчування. Виробник харчових продуктів не може 

повною мірою задовольнити цю потребу без впровадження на підприємстві 

сучасної системи управління безпечністю та якістю харчових продуктів. 

Здорова конкуренція за покупця - ось що є рушійною силою підвищення 

безпеки харчових продуктів. Успішно конкурувати на українському та 

міжнародному ринку можуть тільки ті підприємства харчової промисловості які 

не чекаючи «циркулярів спущених згори» починають активно діяти створюючи 
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необхідні умови для впровадження систем безпечністю та якістю харчових 

продуктів на підприємстві.  

Якість – це сукупність ознак одиниці стосовно її придатності виконувати 

визначенні й передбачувані вимоги [5]. 

Якщо підприємство вирішує створити систему управління якістю 

,спочатку потрібно визначити вимоги до якості їхньої продукції . Для цього 

необхідно точно знати своїх клієнтів, їхні бажання (склад продукту, 

оформлення, зовнішній вигляд, запах, смак, ціна, термін зберігання) 

Система управління якістю охоплює всю організацію (відповідальність, 

методи, процеси) і управління підприємства, спрямоване на надійне виконання 

вимог якості. Функціонування системи якості забезпечує економічне зростання 

і збільшує рентабельність підприємства: 

- покращується взаємозв’язок між підрозділами; 

- прозоро проходять виробничі процеси без помилок, затримок і 

відступлень; 

- працівники підприємства з розумінням  відносяться до технологічних 

процесів ; 

- нові кадри краще  адаптуються до робочих процесів. 

 При створенні систем якості в відповідності до міжнародних стандартів 

необхідно звернутися до визнаних міжнародних стандартів  [6]: 

- BRC Technical Standard 

- Dutch HAACP Standard (голландський стандарт НАССР) 

- International Standard for auditing Food Suppliers (Міжнародний стандарт 

аудиту постачальників харчових продуктів) 

- Міжнародний стандарт на харчові продукти (IFS) 

- SQF 2000 Standard ISO (стандарт безпечності і якості харчових продуктів) 

Національні стандарти в області систем якості вперше встановлені в 

Великобританії в 1983 Метою проведення цієї компанії було введення на 

фірмах систем якості, методик сертифікації цих систем. Але цілеспрямований 

бум по впровадженню систем якості в роботу підприємств пройшов після 
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публікації в 1987 г. Межнародною організацією по стандартизації (ІСО; The 

International Organisation for Standardization, ISO) группи стандартів ІСО 9000 

по управлінню якістю і забезпеченням якістю. Стандарти ІСО носят 

рекомендований характер, але документи серії ІСО 9000 більш ніж в 90 країнах  

прийнятіяк національні стандарти. 

Короткий огляд стандартів: 

- стандарт на систему ISO 9001:2000_виробництво і переробка всіх товарів, 

має міжнародне застосування; ISO 14000_стандарт на систему (безпечне для 

довкілля і тривале виробництво переробка всіх товарів) має міжнародне 

застосування; ISO22000_ стандарт на систему (виробництво і переробка, 

відправка і продаж харчових продуктів) міжнародне застосування. 

 Цей стандарт підтверджує що підприємство проводить роботи і виконує 

послуги самого високого рангу, повністю відповідаючи міжнародним 

стандартам для виробничих процесів. Така сертифікація систем менеджменту 

якості по ISO показує конкурентоспроможність виробничої і бізнес структури 

на міжнародному ринку. Вона показує надійність організації, її стабільність в 

роботі і успішному розвитку. 

- ISO 22000 плюс PAS 220 = FSSC 22000 

 FSSC являється самою престижною схемою сертифікації для виробників 

харчової продукції на основі інтеграції стандарту ISO 22000:2005» Система 

менеджменту безпеки харчових продуктів» і загально прийнятою 

специфікацією PAS 220. Розроблена при підтримці Конфедерації підприємств 

харчової промисловості Євросоюзу. Схема FSSC 22000 була затверджена 

Глобальною ініціативою по безпечності харчових продуктів( GFSI) 

 Специфікація PAS220 була розроблена для встановлення вимог до 

програм безпеки харчових продуктів в рамках виробничого процесу і 

підтримки систем управління, побудованих в відповідності зі стандартами ISO 

22000. 

- НАССР (1959 рік армія США продукція для космічних 

польотів)концепція НАССР сьогодні має міжнародне значення як особлива 
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система для харчових продуктів завдяки якій гарантується безпека здоровя 

споживачів. Головна мета цієї концепції систематичний аналіз потоку продукції 

від сировини всіма етапами обробки й переробки аж до продажу готової 

продукції. До того ж слід ідентифікувати потенційні загрози і знайти 

можливості взяти їх під контроль, тобто зменшити ( добра гігієнічна практика 

GMP) [7]. Принципи на яких базується ISO 22000. В Україні в 90 роках багато 

підприємств почали використовувати стандарт ISO 9001:20000 для створення 

власної системи якості. Згідно із стандартом,а також орієнтуючись на клієнта 

підприємства створювали власну структуру системи, однак цей стандарт не дає 

змоги підтримувати живу систему управління якістю. Міжнародна організація 

розробила ISO 22000, щоб відреагувати на зростаючі вимоги до сертифікації у 

ланцюга харчових продуктів. Цей стандарт створили для всього ланцюга 

переробки харчових продуктів. Основою безумовно є НАССР, він 

застосовується  як самостійно а також в поєднанні з ISO9000. 

Система якості може бути створена на будь-якому підприємстві, для цього 

можна запропонувати консультантам з других організацій провести аудит. 

Головне щоб були витримані всі особливості тех. процесів  виробництва і 

асортименту виготовляємої продукції. 

У теперішній час не просто порадити підприємству певний стандарт [8]. У 

більшості випадків підприємства базуються на вимогах клієнтів. Але в будь 

якому випадку важливо щоб обраний стандарт застосовувався ефективно і 

раціонально, у випадку необхідності комбінувались. Тобто вимоги стандарту 

застосовувались в першу чергу для підприємства для забезпечення 

безперервної якості і безпечності продукту. 

Основні цілі створення систем якості: 

- підвищення конкурентоспроможності підприємства та її продукції; 

- впровадження ефективних якісних систем; 

- поліпшення існуючого звітування та облік документації; 

- використання методу діаграми Парето в техніко-економічному  аналізі 

якості; 
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- звітність по якості; 

- використання класифікатора причин бракованої продукції; 

- введення автоматизованої системи збору і обробки інформації  з 

приміненням комп’ютерної техніки.  

У підтверження створення системи якості є документація, яка складається з 

3 рівнів. Головним документом СУЯ є керівництво з якості, що містить політику 

з якості границі застосування,а також опис структури підприємства з 

відповідальністю та повноваженнями. В керівництві з якості висвітленні всі 

елементи ISO 9000. Другу  сходинку  в ієрархіі документів системи якості 

займають  методичні інструкції, в яких встановлюється, які обов’язки і з ким, в 

якій послідовності будуть  виконуватися для реалізації елементів системи 

якості. Методичні інструкції складаються для всіх служб і підрозділів 

підприємства.  Більш детальний опис діяльності по виробництву, контролю та 

іншим процесам виробництва міститься в робочих інструкціях, які складають 

третій рівень в ієрархії документації підприємства. Документація системи 

якості повинна відповідати слідуючим вимогам: однакова структура для всіх 

документів, загальні колонтитули, нумерація. В умовах конкурентної боротьби 

підприємство повинно все більшу увагу приділяти проблемам якості.  

Споживачам необхідно підтвердження і гарантія того що якість гарантовано. 

Таким видом гарантії є сертифікат який затверджує дієвість системи якості. 

Згідно стандартам ISOв системи повинно бути 20 елементів ( це мінімальний 

перелік елементів, які повинні виконати підприємства для підтвердження 

виготовлення якісних товарів. Функціонально за СУЯ на підприємстві 

відповідає спеціальна служба - відділ якості. який являється координатором  

робіт по забезпеченню  якості, перевіряє рівень продукції на всіх стадіях 

життєвого циклу, контроль за конструкторськими рішеннями, технологічною 

підготовкою підприємства, метрологічним забезпеченням, якістю виготовленої 

продукції, вивченням потреб споживачів, обліком затрат на забезпечення якості, 

вдосконалення системи якості, розробка відповідних нормативних документів. 

В теперішній час не просто порадити підприємству певний стандарт. У 
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більшості випадків підприємства базуються на вимогах клієнтів. Але важливо 

щоб обраний стандарт застосовувався ефективно і раціонально. 

Підприємства встановлюють певні вимоги ,які поширюються на поставки 

сировинних матеріалів від постачальника,цим  документом є  специфікація на 

сировинний матеріал, де  детально описано  вимоги до якості та безпечності 

сировини, інгредієнтів і т.д. 

- Сировина повинна відповідати вимогам ДСТУ, діючій законодавчій базі 

України, регулюючій питання харчової безпеки, зв’язаними з правилами 

пакування, транспортування , зберігання  та маркування. 

- Процес отримання сировини-молока повинен бути відлагоджений в 

відповідності з діючими нормами, правилами і гігієнічними нормативами 

України; 

- остачальник повинен подавати по першому запиту документи, записи, 

протоколи лабораторних випробувань по сировині. Організовувати доступ на 

територію  підприємства для проведенні перевірок та аудитів. Показники 

безпечності харчових продуктів (токсичні елементи, мікотоксини, нітрати, 

пестициди, радіонукліди ) – це встановлені максимально допустимі для 

споживання людиною рівні мікробіологічних, фізичних, хімічних  факторів у 

харчовому продукті. Показники безпеки харчових продуктів повинні 

піддаватися кількісному визначенню, перевірці, моніторингу. 

Тому  задача підприємств в сфері створення  безпеки харчових продуктів 

полягає у виконанні двох функцій: 

- Проведенні аналізів ризиків;  

- Встановлення показників безпеки харчових продуктів. 

Вище керівництво підприємства в будь-якому  секторі технологічного 

ланцюга   згідно вимог ISO 22000:2005 повинно забезпечити такі питання: 

а) показ того, що харчова безпека та якість  підтримується цілями 

організації; 

б) інформування організації про важливість виконання вимог 

законодавства, а також споживачів відносно якості  продукції; 
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в) розроблення   настанови та  політики  по харчовій безпеці; 

г) забезпечення   сировиною-ресурсами всі технологічні процеси.  

Це означає, що задані державними органами показники безпеки харчових 

продуктів підприємство повинно сприймати, як конкретні цілі і йти до них. При 

цьому потрібно враховувати, що показники безпеки продуктів  державою 

встановлені мінімальними ( МБТ 5861). Показники безпеки харчових продуктів 

визначених державою можуть бути прийняті без зміни у вигляді вимог  самого 

підприємства, щодо безпеки харчових продуктів. Або як варіант, підприємство 

може прийняти у себе  більш суворі вимоги, що до безпечності харчових 

продуктів, гармонізованих до вимог ЄС. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ УКРАЇНИ В 

ПЕРІОД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

В статті проаналізовано конкурентного законодавства України Європейську 

конкурентну політику та з’ясовано, що держава сьогодні досягла певних 

успіхів у забезпеченні конкуренції на національному ринку, але з різних причини 

(нестабільна економіка, недостатньо розвинений механізм забезпечення 

конкуренції на ринку тощо) існує достатньо багато прогалин і в 

антимонопольному законодавстві, і в механізмі його реалізації, що вимагає 

вдосконалення цього законодавства.   

Ключові слова: державне регулювання, захист конкуренції, економічна 

конкуренція, антимонопольне регулювання господарської діяльності. 

Внаслідок інтеграції України у світову економіку та лібералізації торгівлі 

національні кордони господарювання долаються стрімкими темпами. При 

цьому виявляється, що вплив глобалізації економіки на конкуренцію є 

неоднозначним. Сучасна хвиля злиття компаній є, по суті, лише початком 

процесу суттєвих перетворень всієї світової економіки. Внаслідок того, що 

відносини конкуренції інтернаціоналізуються, розширюються просторові межі 

ринків, відбувається приплив іноземних інвестицій у вітчизняне виробництво. 

На сьогодні позитивний ефект від такого розширення, з огляду на конкуренцію, 

стає сильнішим, ніж ефект підвищення економічної концентрації. Але така 

позитивна оцінка навряд чи залишиться актуальною для майбутнього розвитку 

конкуренції.  

Значення місця державного захисту конкуренції випливає з її місця в 

системі ринкової економіки. Сьогодні мало в кого викликає сумнів, що 
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добросовісна конкуренція – двигун економіки. В одному з американських 

судових рішень конкурентне законодавство характеризується як «всеосяжна 

хартія економічної свободи, спрямована на збереження вільної і 

безперешкодної конкуренції як правила торгівлі. Вона ґрунтується на тому, що 

нічим не стримувана взаємодія конкуруючих сил призведе до оптимального 

розподілу наших економічних ресурсів, максимально низьких цін, максимально 

високої якості та максимального матеріального прогресу, і, в той самий час, 

створить умови, що сприятимуть збереженню наших демократичних 

політичних і соціальних інституцій» [9, с. 13]. 

Результати застосування антимонопольного законодавства в Україні можна 

охарактеризувати в такий спосіб, що мети створення і розвитку конкуренції на 

товарних ринках України антимонопольне законодавство не досягло, хоч в 

окремих галузях намітилася тенденція до формування конкурентного 

середовища. Не вдалося послабити дію деяких монопольних структур, що 

залишилися від радянського періоду, і має місце поступове формування нових 

монопольних структур. 

Такі результати обумовлені, головним чином, тим, що антимонопольне 

законодавство із самого початку розглядалось як спрямоване проти 

монополістичної діяльності. При розробці законодавства не бралися до уваги, 

по-перше, сама мета розвитку конкурентних відносин, по-друге, особливості 

національних умов, що полягають у повній відсутності конкурентних відносин, 

що потребувало розробки жорстких заходів конкурентного регулювання і 

визначало створення стимулюючих норм як першочергове завдання.  

  Науково-теоретичною основою дослідження стали праці відомих учених, 

які займалися вивченням окремих концептуальних аспектів розглянутої 

проблеми. З таких досліджень, у першу чергу, варто назвати праці: О.В.Безуха, 

З.М.Борисенко, В.Н.Ворожейкіна, В.В.Галкіна, І.І.Дахна, В.І.Ерьоменка, 

Л.Р.Білої, І.А.Балюк, О.А.Жидкова, Ю.В.Журика, А.І.Ігнатюк, В.В.Качаліна, 

Д.А.Керімова, Н.М.Корчак, О.О.Костусєва, Н.І.Клейн, В.К.Мамутова, 

М.М.Малеїної, С.Б.Мельник, Н.О.Саніахметової, Л.Н.Семенової, К.Ю. Тотьєва, 
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М.І.Тітова, Т.Г.Удалова, І.А.Шумило, Чернелевської О.Л. та інших. Аналіз 

наукових доробку,   дозволяє зазначети, що дослідники при аналізі окремих 

проблем антимонопольного регулювання господарської діяльності в першу 

чергу звертають увагу на так звані обмежувальні заходи, тоді як в роботі 

ставиться і вирішується завдання комплексного дослідження проблеми, аналізу 

його як системи правових норм стимулюючого й обмежувального характеру. 

Конкурентна політика використовується в розвинених країнах світу вже 

понад сто років. За цей час накопичено великий досвід регулювання діяльності 

монополій і стимулювання економічної конкуренції. 

Досвід розвинених країн показує, що ефективність конкурентної політики 

не завжди відповідала тим задумам, які були в основі її розробки. Дієвість 

конкурентної політики багато в чому залежала від тієї рішучості, з якою уряд 

впроваджував їх у життя, і від інтерпретації їх судами. 

Європейську конкурентну політику побудовано на принципах регулювання 

І обмеження монополістичної діяльності, на відміну від законодавства 

американського типу, де моно полії є формально заборонені. 

Національний та наднаціональний рівні конкурентного законодавства в 

Європі створювалися за умов інтеграційних процесів в економіці та посилення 

міжнародної конкуренції. У кожній країні Європейського Союзу діє 

національне конкурентне законодавство, скоординоване із 

загальноєвропейським. Конкурентна політика ЄС має регулятивний характер: 

спрямована проти недобросовісних монополістичних прийомів [12]. 

В Україні з перших кроків незалежності державна підтримка та захист 

добросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності були віднесені до 

пріоритетних напрямів ринкової трансформації економіки.  

Враховуючи, що на початку 1990-х років в українській економіці суцільно 

панував монополізм, головний наголос у законах, які розроблялися та 

приймалися в той час, робився на його подоланні та обмеженні. Українське 

законодавство, що регулює економічну конкуренцію, було започатковано, 

насамперед, як антимонопольне законодавство. 
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Поряд із методами, спрямованими проти порушень правил конкуренції 

(антимонопольне законодавство), важливу роль відіграють державні заходи, 

спрямовані на створення конкурентних відносин, їх підтримку і розвиток. 

Антимонопольне регулювання господарської діяльності полегшує 

господарюючим суб'єктам проникнення в монополізовані сфери економіки 

шляхом спрощення реєстраційно-дозвільних процедур (реєстрації, 

ліцензування, квотування), надання податкових, митних і інших пільг. Залежно 

від економічної ситуації в країні робиться наголос на застосування 

обмежувальних заходів (антимонопольне законодавство) та розробку норм, 

спрямованих на регулювання конкурентних відносин (конкурентне 

законодавство).  

Монополізм, який склався до кінця 80-х років в СРСР, мав унікальні риси, 

що відрізняють його від класичної монополії. Неефективність радянської 

економіки змусила наприкінці 80-х років здійснити перші спроби його 

обмеження. Політичні реалії 1991 року внесли корективи в законодавчі плани, і 

Україна постала перед необхідністю створення власного законодавчої бази поля 

обмеження монополізму та захисту конкуренції, що повинна було врахувати 

пострадянський наслідок, який вона мала в економіці та у формуванні правової 

системи [9, с. 14]. 

Правової завершеності антимонопольне законодавство набуло із 

закріпленням в статті 42 Конституції України принципу забезпечення 

державою захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. Далі почався етап 

демонополізації економіки України.  

Лібералізація національної економіки періоду 1990-х років запустила в 

Україні механізм конкуренції, але об‘єктивно не змогла забезпечити його 

ефективної роботи. Конкуренція не є безумовним благом навіть у розвинених 

країнах, не говорячи вже про монополізовану економіку пострадянської 

України з деформованою інституційною структурою. Для забезпечення 

ефективної роботи конкурентного механізму вона потребує потужної противаги 

у вигляді конкурентної політики держави. 
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Таким чином, конкуренція представляє собою легалізовану форму 

боротьби за існування на певному ринку, завдяки чому досягається 

збалансованість між попитом і пропозицією, а в кінцевому результаті між 

суспільними потребами і виробництвом. 

На нашу думку, впливати на конкуренцію можна перш за все за допомогою 

її нормативно-правового регулювання. Таке антимонопольне регулювання 

господарської діяльності здійснюється шляхом закріплення у нормативно-

правових актах правил провадження господарської діяльності, а також 

наступного  контролю за цією діяльністю. 

Проявом нормативного регулювання є комплекс нормативно-правових 

актів про конкуренцію, який включає два великі блоки: 1)  законодавство про 

захист економічної конкуренції; 2) інші нормативно-правові та рекомендаційні 

акти про конкуренцію [11, с. 186] 

Удалов Є.Г. виділяє кілька точок зору щодо визначення змісту законодав-

ства про захист економічної конкуренції. 

1. Законодавство про захист економічної конкуренції складається з 

конституційних норм (наприклад, ст. 42 Конституції України) та законодавчих 

актів, що безпосередньо регулюють конкурентні відносини та є виявом 

державної політики щодо захисту конкуренції (законодавчі акти про 

конкуренцію та обмеження монополізму, банківську діяльність, інвестиційну 

діяльність, зв'язок та інші акти).  

2. Законодавство про захист економічної конкуренції містить 

вищезазначені норми Конституції України і законодавчі акти, а також укази 

Президента України та постанови (розпорядження) Кабінету Міністрів України 

(наприклад, про підтримку конкуренції в окремих галузях економіки). 

3. Законодавство   про   захист   економічної  конкуренції охоплює не лише 

зазначені види нормативних актів, а й усе цивільне і господарське 

законодавство, оскільки конкуренція забезпечується такими юридичними 

принципами та категоріями, як рівність, свобода договору, відшкодування 

збитків та відповідальність [11]. 
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Будь-яка точка зору має право на життя, але якщо проаналізувати 

законодавство про захист економічної конкуренції можна дійти висновку, що 

воно є цілісною системою нормативно-правових актів, яка включає правила 

підтримки добросовісної конкуренції, недопущення обмеження, спотворення та 

усунення конкуренції з ринку.  

Відповідно до статті 41 ГК України законодавство, що регулює відносини, 

які виникають у зв’язку з недобросовісною конкуренцією, обмеженням та 

попередженням монополізму у господарській діяльності складаються з ГК 

України та інших законодавчих актів [2].  

Законодавство про захист економічної конкуренції покликано врегулювати 

відносини як між підприємцями, так і між підприємцями та державою в особі 

уповноважених органів на всій території України. Таким чином, законодавство, 

що регламентує порядок здійснення антимонопольного регулювання 

господарської діяльності  в Україні включає: 

Конституцію України, Закони України, Укази Президента України,   

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, відомчі акти 

Антимонопольного комітету України та інших міністерств і відомств. 

Акти законодавства про захист економічної конкуренції розміщені 

відповідно до вертикальної ієрархії норм про конкуренцію. 

Забезпечення конкурентних умов на ринку вимагає ефективності 

антимонопольного регулювання та послідовного впровадження механізмів 

демонополізації ринків. У даному напрямі великого значення набуває чіткість і 

конкретність правового регулювання. 

Механізмами антимонопольного законодавства є встановлення заборони 

поглинання, контролю над злиттям, концентрацією суб’єктів господарювання, 

впровадження гнучких механізмів контролю над концентрацією корпоративних 

прав, активів господарських товариств тощо.  Проблема полягає у виробленні 

єдиних підходів щодо комплексного вирішення ряду питань, які потребують 

законодавчого оформлення. Серед найбільш гострих: посилення системи 

захисту прав власності, створення ефективної системи управління об’єктами 

державної власності, запровадження системи державного контролю щодо 
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здійснення узгоджених дій і концентрації суб’єктів господарювання (у т.ч. 

встановлення порядку надання відповідних дозволів на рівні єдиного 

центрального органу виконавчої влади).   

Згідно зі світовою практикою антимонопольне регулювання включає також 

чітку регламентацію державної допомоги, чим забезпечується встановлення чи 

відновлення балансу для окремих суб’єктів підприємницької діяльності, 

економічних зон, територій тощо. В Україні, за відсутності законодавчого 

визначення прозорих механізмів такої допомоги внаслідок надання субсидій, 

компенсацій, податкових пільг та іншого (що здійснюється на цілком законних 

підставах), нерідко створюється необґрунтоване привілейоване становище 

окремих підприємств [5, с. 607]. Тому очевидною є потреба в розробці та 

встановленні на законодавчому рівні процедур і механізмів надання державної 

допомоги, що мають включати прорахунки ризиків можливого негативного 

впливу на конкурентне середовище, дані системи моніторингу та контролю за її 

наданням і використанням. Зазначимо, що Антимонопольним комітетом 

України вже робилися спроби щодо законодавчого врегулювання питань 

державної допомоги, що, на жаль, залишилися безплідними. 

У рамках дослідження проблем захисту економічної конкуренції 

актуальності набуває посилення охорони та захисту промислової власності, у 

тому числі, щодо засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання, їх 

продукції (товарів чи послуг).   

Водночас на сьогодні ще відсутні належні важелі для забезпечення 

виконання органами влади обов’язку оцінювати вплив розроблених ними актів 

на конкуренцію та погоджувати їх з Антимонопольним комітетом України. У 

зв’язку цим важливо було б передбачити в законодавстві відповідні вимоги для 

впровадження принципів конкуренції в державному управлінні. 

Головна мета інтеграції України до ЄС в сфері конкурентної політики та 

законодавства - це створення відповідних економічних передумов для набуття 

Україною повноправного членства у ЄС. Базовим документом, що визначає 

засади економічної інтеграції України до ЄС є Угода про партнерство та 

співробітництво між Європейськими Співтовариствами та Україною (УПС). 
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Згідно зі своєю компетенцією Антимонопольний комітет вживає заходів щодо 

виконання пунктів 49.2.1., 49.2.2 та 49.2.3 УПС [1]. 

Середньостроковою метою дальших реформ у цій сфері є створення 

сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього 

підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної торгівлі та 

підвищення ефективності ринку праці. Необхідно скоротити кількість 

документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та видів 

господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасувати регуляторні 

акти, які ускладнюють ведення підприємницької діяльності, скоротити 

кількість органів державного нагляду (контролю), забезпечити надання послуг 

для громадян та бізнесу в електронному вигляді. 

З метою розширення та спрощення доступу українських товарів на ринки 

держав - членів Європейського Союзу необхідно привести систему технічного 

регулювання у відповідність із європейськими вимогами та завершити 

реформування системи державного контролю за безпечністю та якістю 

харчових продуктів. 

Для підтримки інвестиційної активності та захисту прав інвесторів 

потрібно забезпечити ефективний захист права приватної власності, у тому 

числі судовими органами, гармонізувати із законодавством Європейського 

Союзу положення законодавства України щодо захисту прав національних та 

іноземних інвесторів та кредиторів, захисту економічної конкуренції, 

запровадити стимулюючі механізми інвестиційної діяльності, виходячи із 

найкращої світової практики [10]. 

Конкурентна політика ЄС має на меті розвиток ринково-конкурентного 

середовища як у межах окремих країн, так і забезпечення належного рівня 

взаємодії учасників спільного ринку країн - членів ЄС. Конкурентна політика є 

однією з основних передумов інтеграції окремих національних ринків у 

загальний європейський ринок з подальшим виходом на світовий. 

Представлений загальний огляд ситуації щодо правового забезпечення 

економічної конкуренції в Україні дає підстави вважати, що подальший 
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розвиток конкурентного законодавства як прогресивного чинника державного 

регулювання економічних відносин і функціонування ринку в державі вимагає 

стратегічної визначеності та вироблення системних державницьких підходів 

щодо формування стабільного, правового економічного середовища, що, у свою 

чергу, є свідченням конкурентоспроможності держави в сучасних економічних 

умовах. 

Починаючи з 1992 року в Україні сформовано систему конкурентного 

законодавства, що за оцінками експертів відповідає європейським стандартам 

та є адаптованим до законодавства Європейського Союзу. З огляду на 

інтеграційні спрямування України до уваги мають братися світові та 

європейські стандарти, але з метою уникнення формалізації цього процесу – не 

лише їх кількісні, а, передусім, якісні показники. 

Отже, в умовах активного оновлення конкурентного законодавства, що 

часто має фрагментарний характер, існує нагальна потреба його системної 

ревізії й узгодження норм. 
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ПРОБЛЕМА  ПОШУКУ  ВИЗНАЧАЛЬНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО  СУСПІЛЬСТВА  (ІСТОРИЧНИЙ  АСПЕКТ) 

Розглянуто проблему визначення поняття «громадянське суспільство». 

Аналізується ґенеза поняття громадянського суспільства, зміст якого 
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визначається потребами та інтересами окремого індивіда, його прагненням 

реалізації свободи. 

Ключові слова: громадянське суспільство, держава, потреби, інтереси, свобода. 

Важливість проблеми становлення громадянського суспільства як основної 

мети для нашого суспільства на сучасному етапі беззаперечна. Аналіз показує, 

що громадянське суспільство як соціальне утворення є умовою, середовищем, 

тобто засобом реалізації для людини її прагнення до задоволеності життям. 

Незважаючи на висвітлення різних аспектів проблематики громадянського 

суспільства у роботах Геллнера Е., Гончарової А., Кального І., Карася А., 

Колодія А., Одинцової А., Онищенка О., Романенка С., Рудича М., Соляра С., 

Чувардинського О., Щепанської Т. та інших проблема факторів, що визначають 

формування і розвиток громадянського суспільства, на наш погляд, потребує 

більш глибокого дослідження. Не знаючи цих факторів, важко уявити суть і 

ознаки того соціального утворення до якого призведе самоорганізація сучасного 

суспільства, що ними визначається. 

Громадянське суспільство – це сукупність суспільних відносин 

(економічних, соціальних, політичних тощо), формальних і неформальних 

структур, в рамках яких має місце задоволення різноманітних потреб і 

реалізація інтересів індивідів та їх груп, адекватних досягнутому рівню 

суспільного розвитку. Людина як індивід, особистість має різноманітні потреби 

та інтереси (матеріальні і нематеріальні), задоволення яких є невід’ємною 

передумовою як її власного розвитку, так і розвитку суспільства в цілому. Ці 

інтереси і потреби реалізуються через відповідні суспільні відносини й 

інститути, які і являють собою структурні елементи громадянського 

суспільства [7, с. 41]. 

Тому потреби, інтереси і прагнення свободи окремої людини, на наш погляд, 

можуть виступати факторами становлення і розвитку уявлень про громадянське 

суспільство. Визнання їх в якості вихідних робить неминучим висновок про 

історичність даного соціального утворення. Під цим кутом зору спробуємо 

розглянути ідею становлення і розвитку громадянського суспільства. 
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Серед перших мислителів, які трактували проблему громадянського 

суспільства, називають Платона. І справді, не окремі його висловлювання, а 

доволі цілісна концепція суспільної спільноти – спільноти громадян є 

прикметною рисою філософії цього мислителя. Узгодженими, за Платоном, є 

природні соціальні потреби, притаманні людям від народження, та головні 

чесноти людини. Як у душі людини наявні три складові – чуттєва, вольова і 

розумна, так і в суспільстві наявні три основні страти: виробники, воїни і 

правителі. Для кожної із страт властиві свої чесноти: для виробників – 

поміркованість у задоволенні чуттєвих бажань, для воїнів – мужність у 

послідовній реалізації вольових прагнень (передусім, на користь батьківщині), 

для правителів – мудрість як застосування розуму на користь усієї спільноти. 

До певної верстви людина потрапляє внаслідок власних природжених нахилів, 

тому соціальна структура є похідною від потреб та інтересів індивіда. У свою 

чергу, жорстка критика Платоном сучасної йому держави, а також уявлення про 

ідеальну державу, яка відповідала б вимогам ідеальної суспільної структури, а 

отже й потребам людини, дозволяє говорити про концептуальний підхід, який 

цілком відповідає ідеї громадянського суспільства. 

Вслід за Платоном, Аристотель також великої ваги надає суспільному 

значенню держави, однак на відміну від нього вважає, що існуючі держави є не 

недосконалими копіями вихідної ідеальної держави, а навпаки – держава 

поступово змінюється відповідно до суспільних потреб, оскільки вона є 

природним продуктом розвитку суспільства на певному етапі. Важливим для 

теорії громадянського суспільства є також аналіз Аристотелем суспільних сфер, 

які він вважав відносно незалежними від держави [12, с. 69-70]. 

Цікаві погляди на ідею громадянського суспільства виклав Н. Макіавеллі, 

який відмічає, що керівник держави не повинен зловживати своїми правами і 

порушувати майнові і особисті права підданих. Незважаючи на багато 

суперечностей у політичному контексті Н. Макіавеллі мова йде, власне, про 

громадянське суспільство, як спільноту людей, яка протилежна державі і 

намагається підірвати будь-яку діяльність держави з метою, щоб піднятися над 
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нею. Тому багато цікавого висловлено Н. Макіавеллі про такі сфери, як сім’я, 

любов, задоволення особистих потреб, тобто мова йшла про особисту 

(приватну) сферу, яка властива людям. Н. Макіавеллі доводив, що крім 

держави, існує щось самостійне, самодостатнє, що живе за своїми власними 

законами і протилежне державі. У широкому розумінні слова, громадянське 

суспільство відділяється як самостійне і автономне з виникненням держави і не 

залежить від неї [8, с. 177]. 

Наступним представником, який розвивав теорію громадянського 

суспільства був англійський філософ Д. Локк. Він сформулював низку базових 

принципів, що лягли в основу громадянського суспільства (життя, свобода, 

власність) та здійснив аналіз цих принципів. Зокрема, він розрізняє два види 

свободи: природну свободу людини та свободу в межах суспільства, згідно з 

якою людина не підпорядковується ніякій іншій законодавчій владі, окрім 

встановленої за згодою в державі. Там, де немає законів, немає й свободи. 

Суспільна свобода, за Локком, передбачає наявність обов’язків. Визнання їх – 

це ознака згоди особи чи укладення суспільної угоди. Інакше б вона все ще 

лишилася в природному стані [1, с. 37]. 

Отже, «громадянське суспільство виникає лише там, де кожен член 

суспільства відмовляється від своєї природної влади і необмеженої свободи та 

поступається нею на користь загалу. Це надає йому права звертатися  

за захистом до закону, який встановлений суспільством, коли це потрібно» 

[6, с. 5, 50]. 

Наступним кроком розвитку теорії громадянського суспільства можна 

вважати теорію Ш.-Л. Монтеск’є. Він писав, що громадянське суспільство є 

результатом історичного розвитку суспільства – четвертим щаблем розвитку 

після природного стану, сім’ї, героїчного часу. Громадянське суспільство, за 

Ш.-Л. Монтеск’є, є суспільством ворожнечі людей, а для подолання і 

нейтралізації цієї ворожнечі необхідна держава. Державність, відтак, 

внутрішньо притаманна громадянському суспільству, однак не тотожна йому. В 

суспільстві, за Ш.-Л. Монтеск’є, діють два види законів – громадянські і 
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державні. Перші регламентують недержавні відносини переважно політичні 

права і свободи громадян. Ш.-Л. Монтеск’є розглядає громадянське суспільство 

як важливий запобіжник сваволі й диктатури, громадянські і державні закони 

називає, тим часом, взаємозалежними [12, с. 70]. 

Ж.-Ж. Руссо вважає громадянським суспільство, перетворене суспільним 

договором на державу. Він практично ототожнює громадянське суспільство з 

державою, хоча у цьому випадку йдеться не про абсолютну монархію, а про 

республіку [12, с. 71]. 

І. Кант драматизує ситуацію утворення громадянського суспільства. На 

відміну від Ж.-Ж. Руссо, він вважає людину від природи швидше злою, аніж 

доброю [5, с. 31-32]. Недружність, марнославство, жадібність поєднуються в 

людині з прагненням до згоди, тому громадянське суспільство стає єдиним 

шляхом узгодження свободи одного зі свободою іншого. Основними, до того ж 

апріорними, тобто додосвідними принципами, на яких базується громадянське 

суспільство, є, за І. Кантом, свобода члена суспільства як людини, рівність його 

з іншими як підданого, а також самостійність члена суспільства як 

громадянина. Ця самостійність ґрунтується на самоврядності людського розуму 

та на незалежності сумління кожної людини. Отже, сутність громадянського 

суспільства, за І. Кантом, полягає в можливості прийняття свідомого і 

відповідального рішення кожним громадянином. [12, с. 71]. 

Першим з європейських мислителів, який чітко відокремив і розмежував 

сутність термінів «громадянське суспільство» і «держава» був Г.В.Ф. Гегель. 

Він, досліджуючи взаємовідносини між громадянським суспільством і 

державою, як ніхто інший в його час, по-філософськи осмислив 

фундаментальні зміни, що відбувалися в соціальному і політичному житті з 

кінця XVIII століття. На його думку, громадянське суспільство включає 

ринкову економіку, соціальні верстви, корпорації завданням яких є 

забезпечення життєдіяльності суспільства і здійснення громадянських прав. 

Тому, згідно з його вченням, громадянське суспільство – це фактично комплекс 

приватних осіб, класів, груп, інститутів, взаємодія яких регулюється цивільним 

правом і яке прямо не залежать від політичної держави. 
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За Гегелем, сім’я, як перший етичний корінь держави – є сутнісне ціле, 

члени якого вважають себе акциденцією, а не конкуруючими індивідами, 

пов’язаними якоюсь угодою. Про розуміння громадянського суспільства, як 

суспільства інтересів кожної окремої особи, свідчать його слова, що «у 

громадянському суспільстві кожен собі мета, а решта для нього ніщо» 

[2, с. 169]. А тому – на думку вченого, громадянське суспільство має захищати 

кожного свого члена, боронити його права, хоча кожна конкретна людина 

також має певні зобов’язання перед громадянським суспільством, які вона 

повинна виконувати будучи його членом. Хоча Гегель і писав, що при 

надмірному багатстві громадянське суспільство є не достатньо багатим щоб 

боротися з надмірною бідністю і виникненням черні, але історія розвіяла цей 

міф. На думку одного з найвідоміших дослідників громадянського суспільства 

Ернеста Геллнера, «громадянське суспільство з’явилося в історії один раз, але 

сьогодні, здається, здатне завоювати світ. У всякому разі, ті країни, де воно 

існує, є більш багатими і більш впливовими чим всі інші» [3, с. 68]. 

Г.В.Ф. Гегель розглядає громадянське суспільство, як не просто спільність 

людей, а як суспільство людей, які володіють власністю, якою взаємно 

обмінюються. Предметом власності й обміну може стати все, що завгодно, крім 

того, що є невідчужуваним, тобто того, що є «моя власна особистість і загальне 

буття моєї самосвідомості». На його думку, держава потрібна для того, щоб 

опосередковувати реалізацію волі окремих вільних індивідів через закони й 

установи. Гегель наголошував, що, лише будучи власником, людина стверджує 

свободу волі, писав, що свобода – це святе, тому знати, що таке свобода, право 

– це обов’язок кожного. [10, с. 41]. 

Трьома відправними основами громадянського суспільства згідно з 

вченням Гегеля є: 

- система потреб цього суспільства (хоча громадянське суспільство і не 

вичерпується лише ринковими відносинами і проникненнями в суть 

економічної залежності); 

- здійснення правосуддя у цьому суспільстві; 
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- поліція і корпорація (причому корпорацію Гегель взагалі вважав 

однією з головних точок, навколо якої обертаються «неорганізовані атоми 

громадянського суспільства») [11, с. 250]. 

Слід зазначити, що науковий доробок Гегеля став основою для 

розроблення концепції громадянського суспільства його послідовниками і 

видається нам найбільш обґрунтованим і аргументованим [10, с. 41]. 

Погляди Г.В.Ф. Гегеля були сприйняті К. Марксом, однак були ним 

суттєво трансформовані абсолютизацією економічного аспекту громадянського 

суспільства, введенням протистояння власників і не власників, 

розповсюдженням гегелівської «цивільної частини» суспільства на все 

«буржуазне або капіталістичне суспільство». Відносини виробництва і 

власності стали у Маркса визначальними для суспільства – все інше стало 

похідним [4, с. 64]. «Зосередившись на сфері матеріального виробництва в аналізі 

громадянського суспільства, К. Маркс належним чином не врахував такі громадські 

утворення як спілки, асоціації, общини тощо. Протиставлення громадянського 

суспільства державі в нього полягає у тому, що громадянське суспільство є виявом 

матеріальної сфери, а держава – надбудови» [9, с. 219]. 

З розвитком політичної організації формується нове бачення держави. Із 

засобу універсальної організації держава трансформується в соціального арбітра. 

Ця концепція держави набуває свого визнання в західній політологічній літературі в 

середині минулого століття та закріплюється в конституційному праві декотрих 

країн. «Держава-арбітр» врегульовує та узгоджує майнові та правові інтереси всіх 

соціальних груп, класів тощо. З розвитком політичних партій, посиленням їх ролі 

набувають нового значення недержавні утворення – форми самоуправління 

громадян, які охоплюють широкий спектр проблем суспільного співіснування 

громадян. До таких недержавних організацій як найбільш впливових можна 

віднести, окрім профспілок, різноманітні об’єднання громадян на кшталт спілок 

культурно-просвітницького спрямування, етнонаціональних об’єднань, союзів 

підприємців, релігійних організацій тощо. Перехід до стану громадянського 

суспільства пролягає через якомога більше послаблення впливу держави, 
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політичних партій та посилення недержавних громадських об’єднань 

самоуправління, тобто запровадження того, що К. Поппер називає «чисто 

формальною стороною». Економічна влада, відокремлена від політичної, постає 

ефективною противагою державному утиску громадянських свобод [9, с. 220]. 

Таким чином, громадянське суспільство має розглядатися як об’єднання 

вільних і рівних громадян, в якому громадяни мають права і можливості, виходячи 

із спільних інтересів та потреб єднатися у правовій, економічній, соціально-

політичній та іншій сфері. Отже, громадянське суспільство має розумітися як сфера 

вільної комунікації учасників суспільних відносин, в основі якої перебувають не 

родині зв’язки, а мета реалізації певних спільних інтересів – політичного, соціально, 

економічного, культурного та іншого характеру. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ  БОРОТЬБИ  З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ  В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто поняття «кіберзлочинність», вказані кіберзлочини, які 

вчиняються найчастіше з використанням комп’ютера та Інтернету. 

Проаналізовані слідчі дії, оперативно-розшукові дії, які проводять працівники 

поліції під час розкриття та розслідування  кіберзлочинів. 

Ключові слова: кіберзлочинність, комп’ютерний злом, хакер, комп’ютерний 

вірус, кібератака, кардінг, фішинг, мальвер, мережа Інтернет.   

Сучасний світ практично неможливо уявити без нових інформаційних 

технологій, в основі яких лежить широке використання комп'ютерної техніки,  

мобільних засобів комунікації та інших засобів комунікацій. Сьогодні 

комп'ютери впроваджуються в різноманітні галузі людської діяльності. 
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Щоденна робота урядових структур, банківської, енергетичної, транспортної та 

інших систем неможлива без надійної роботи  комп’ютерної техніки та засобів 

комунікації.  Усі найважливіші функції сучасного суспільства, так чи інакше, 

пов’язані з комп'ютерами, комп'ютерними мережами і комп'ютерною 

інформацією. Останнім часом в Україні значно зросла кількість Інтернет 

користувачів, адже підключення до глобальної мережі стало доступним та 

зручним. Сьогодні персональний комп’ютер, КПК, мобільний телефон з 

підключенням до Інтернету сприймається як належне та необхідне. 

Популярність Інтернету невипадкова, адже він забезпечує цілодобовий доступ 

до величезної кількості інформації, швидку передачу даних, можливість 

проведення банківських, торгових, біржових операцій, переказ коштів і багато 

іншого. Інтернет – це чудовий засіб для зв’язку та спілкування. Для багатьох 

людей він став цілим світом, віртуальним світом. Як і в реальному світі, так і в 

віртуальному, де панує комп’ютерна інформація, трапляються, злочини, 

кіберзлочини. Зростаюча кількість кіберзлочинців, постійне вдосконалення 

інформаційних технологій і, як наслідок, поява нових можливостей для 

вчинення таких злочинів створюють загрозу для глобальних інформаційних 

мереж і суспільства загалом. У звіті з кібербезпеки від американської 

антивірусної компанії Symantec Corporation зазначено, що споживачі 

електронних сервісів по всьому світу втратили від скоєних у 2015 році 

кіберзлочинів 158 мільярдів доларів [1].  

Питанням кіберзлочинністю займаються такі зарубіжні та українські вчені: 

Баурин Ю.М., Бутузов В.М.,  Біленчук Д.П., Варфоломеєва Т.В., Волєводз О.Г., 

Голубєв В.О. ,  Гончаренко В.Г., Кохутов М.М.,  Марков А.С., Осипенко А.Л., 

Юрасова А.В. та ін. 

Термін «кіберзлочинність» часто вживається поряд з терміном 

«комп`ютерна злочинність», причому нерідко ці поняття використовуються як 

синоніми. Дійсно, ці терміни дуже близькі один одному, але все-таки, на наш 

погляд, не синонімічні. Поняття «кіберзлочинність» (в англомовному варіанті - 

cybercrime) ширше, ніж «комп`ютерна злочинність» (computer crime), і більш 



298 

точно відображає природу такого явища, як злочинність в інформаційному 

просторі. Так, Оксфордський тлумачний словник визначає приставку «cyber - » 

як компонент складного слова. Її значення - що відноситься до інформаційних 

технологій, мережі Інтернет, віртуальної реальності. Практично таке ж 

визначення дає Кембриджський словник. Таким чином, «cybercrime» - це 

злочинність, пов`язана як з використанням комп`ютерів, так і з використанням 

інформаційних технологій і глобальних мереж. У той же час термін «computer 

crime» в основному відноситься до злочинів, скоюваних проти комп`ютерів або 

комп`ютерних даних. 

Термін «комп`ютерна злочинність» все-таки декілька вже за своїм 

смисловим навантаженням, і зводить суть явища до злочинів, скоєних за 

допомогою комп`ютера. У теперішній же час з розвитком інформаційних 

технологій вже саме поняття «комп`ютер» стає розмитим. Наприклад, сьогодні 

практично всі мобільні телефони мають доступ в мережу Інтернет. З розвитком 

3G мереж мобільні телефони здатні підключатися до глобальної мережі за 

технологією HSPDA (мережа четвертого покоління) або UMTS (мережа 

третього покоління), що за швидкістю ненабагато поступається можливостям 

підключення до мережі Інтернет за допомогою звичайного комп`ютера, а в 

перспективі і перевищує їх. 

По дорозі поділу термінів «кіберзлочинність» і «комп`ютерна злочинність» 

й використанню саме першого терміна йде також міжнародне право. Рада 

Європи в листопаді 2001 року прийняв Конвенцію про кіберзлочинність, 

вживши саме термін «cybercrime», а не «computer crime». 

Кіберзлочинність - це злочинність у так званому кіберпросторі. Автори 

«модельного закону» про кіберзлочинність Міжнародного Союзу 

Електрозв`язку (2009 р.) визначають кіберпростір як «фізичний і не фізичний 

простір, створений і (або) сформований таким чином: комп`ютери, комп`ютерні 

системи, мережі, їхні комп`ютерні програми, комп`ютерні дані, дані контенту, 

рух даних, і користувачі». В даний час офіційне визначення кіберпростору на 

міжнародному рівні відсутнє, втім, як і визначення кіберзлочинності. 
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Термін «кіберзлочинність» в офіційних нормативно-правових документах 

не визначений. Разом з тим, саме поняття закріпилося в лексиконі 

правоохоронних органів розвинених держав Європи і світу і має на увазі 

злочинність у сфері комп’ютерної інформації і телекомунікацій, незаконний 

обіг радіоелектронних і спеціальних технічних засобів, поширення 

неліцензійного програмного забезпечення для ЕОМ, а також деякі інші види 

злочинності. У 2005 р. Україна ратифікувала Конвенцію про кіберзлочинність і 

таким чином імплементувала положення міжнародного акта у вітчизняне 

законодавство [2]. 

Отже, в криміналістичному аспекті кіберзлочини – це передбачені 

кримінальним законом суспільно небезпечні діяння, для скоєння та 

розслідування яких застосовуються комп’ютерні технології та / або 

використовується глобальна мережа Інтернет. 

На відміну від традиційних видів злочинів, історія яких налічує століття, 

таких як вбивство або крадіжка, кіберзлочинність явище відносне молоде і 

нове, яке виникло з появою мережі Інтернет. Слід зазначити, що сама природа 

мережі Інтернет є достатньо сприятливою для вчинення злочинів. Такі її 

властивості, як глобальність, трансграничність, анонімність користувачів, 

охоплення широкої аудиторії, розподіл основних вузлів мережі і їх 

взаємозамінність створюють кіберзлочинцям, які використовують Інтернет, 

переваги на всіх етапах скоєння злочину, а також дозволяють ефективно 

ховатися від правоохоронних органів. 

Найчастіше з використанням комп’ютера та Інтернету вчиняються такі 

злочини: 

1)  у сфері використання платіжних систем: 

• скімінг (шимінг) — незаконне копіювання вмісту треків магнітної смуги 

(чіпів) банківських карток; 

• кеш-трепінг — викрадення готівки з банкомату шляхом встановлення на 

шатер банкомату спеціальної утримуючої накладки; 

• кардінг — незаконні фінансові операції з використанням платіжної 

картки або її реквізитів, що не ініційовані або не підтверджені її держателем; 



300 

• несанкціоноване списання коштів з банківських рахунків за допомогою 

систем дистанційного банківського обслуговування. 

2) у сфері електронної комерції та господарської діяльності: 

• фішинг — виманювання у користувачів Інтернету їх логінів та паролів до 

електронних гаманців, сервісів онлайн аукціонів, переказування або обміну 

валюти, тощо; 

• онлайншахрайство — заволодіння коштами громадян через Інтернет-

аукціони, Інтернет-магазини, сайти та телекомунікаційні засоби зв'язку; 

3) У сфері інтелектуальної власності: 

• піратство — незаконне розповсюдження інтелектуальної власності в 

Інтернеті; 

• кардшарінг — надання незаконного доступу до перегляду супутникового 

та кабельного TV; 

4) У сфері інформаційної безпеки: 

• соціальна інженерія — технологія управління людьми в Інтернет 

просторі; 

• мальвере (англ. malware) — створення та розповсюдження вірусів і 

шкідливого програмного забезпечення; 

• протиправний контент — контент, який пропагує екстремізм, тероризм, 

наркоманію, порнографію, культ жорстокості і насильства; 

• рефайлінг — незаконна підміна телефонного трафіку [3]. 

Питання пошуку шляхів упередження та протидії злочинам з 

використанням інформаційно-комунікаційних систем уже тривалий час 

знаходиться у сфері уваги як державних органів, так і міжнародної спільноти.  

Створення спеціальних підрозділів поліції у сфері протидії 

кіберзлочинності практикується в багатьох країнах світу, зокрема в Австрії, 

Бельгії, Білорусії, Великобританії, Данії, Естонії, Інддії. Канаді, Малайзії, 

Нідерландах, Німеччині,  Норвегії, Польщі, США, Швейцарії, Швеції та ін.   

Для ефективності боротьби із кіберзлочинністю у 2009 році в  структурі 

Департаменту Міністерства внутрішніх справ України по боротьбі зі 
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злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, був створений відділ по боротьбі 

з кіберзлочинністю. 5 листопада 2015 року була створена нова Кіберполіція, як 

структурний підрозділ Національної поліції, до основних завдань відноситься  

реалізація державної політики у сфері протидії кіберзлочинності, завчасне 

інформування населення про появу новітніх кіберзлочинів, впровадження 

програмних засобів для систематизації та аналізу інформації про 

кіберінциденти, кіберзагрози та кіберзлочини, реагування на запити 

закордонних партнерів, що надходитимуть каналами Національної цілодобової 

мережі контактних пунктів, участь у підвищенні кваліфікації працівників 

поліції щодо застосування комп'ютерних технологій у протидії злочинності, 

участь у міжнародних операціях та співпраця в режимі реального часу, 

забезпечення діяльності мережі контактних пунктів між  країнами світу, 

протидія кіберзлочинам: у сфері використання платіжних систем, у сфері 

електронної комерції та господарської діяльності, у сфері інтелектуальної 

власності, у сфері інформаційної безпеки [4].  

В Україні нормативно-правову базу правового регулювання в даній сфері 

складають Конституція України, Кримінальний кодекс України, який містить 

окремий розділ ХVI «Злочини у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж», 

Конвенція Ради Європи «Про кіберзлочинність», Закони України «Про основи 

національної безпеки України», «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», Закон України «Про основи національної 

безпеки України», Закон України «Про боротьбу з тероризмом» інші 

нормативно-правові акти. 

Криміналістична особливість кіберзлочинів заключається в тому, що 

розслідування та розкриття цих злочинів неможливе без застосування та 

використання комп’ютерних технологій. Це пов’язано з необхідністю 

відшукування, фіксування, вилучення та збирання доказів в електронній формі. 

Також комп’ютерні технології широко використовуються для проведення 

оперативно-розшукових заходів. 
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Розслідування злочинів в інформаційних мережах зазвичай вимагає 

швидкого аналізу та збереження комп`ютерних даних, які дуже вразливі за 

своєю природою і можуть бути швидко знищені. 

До переліку негативних чинників розповсюдження цієї категорії злочинів 

можна віднести: 

1. Високу латентність злочинів. Лише 10 – 15 % комп’ютерних злочинів 

стають відомим. На думку більшості потерпілих суб’єктів розголошення про 

такий злочин може зашкодити їх подальшій репутації, тому доволі часто 

комп’ютерні жертви потерпають вагомими збитками заради збереження 

власного престижу.   

2. Низький рівень контролю за тиражуванням та розповсюдженням 

програмної комп’ютерної продукції.   

3. Недостатність теоретичних знань і практичних навичок розслідування 

злочинів у сфері інформаційних технологій практичними працівниками 

правоохоронних органів. 

4. Неможливість доведення до суду відкритих кримінальних проваджень 

цієї категорії. 

5.  Складністю їх виявлення та розслідування, складністю доказу в суді 

подібних справ. 

6. Транснаціональною складовою в основному з використанням 

інформаційної мережі Інтернет.  

7. Високим збитком навіть від одиничного злочину. 

Причинами недостатньої ефективності боротьби, на наш погляд, є: 

- відсутність комплексного підходу до розробки заходів попередження і 

обмеження кіберзлочинів; 

- недосконалість українського законодавства; 

- використання виключно іноземного програмно-технічного забезпечення; 

- відсутність необхідних методик розслідування кіберзлочинів; 

- відсутність програм підготовки високоякісних фахівців-практиків в галузі 

боротьби з кіберзлочинів. Суб’єктами кіберзлочинів,  виступають фахівці дуже 
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високого рівня, злочинці - інтелектуали. Треба невідкладно, на рівні вузівської 

освіти готувати вузьких фахівців щодо боротьби з кіберзлочинцями. Програма 

підготовки таких спеціалістів повинна включати в себе поглиблене вивчення 

інформатики та обчислювальної техніки і отримання практичних навичок щодо 

попередження і розслідування кіберзлочинів. 

- відсутність міжнародної взаємодії, міжвідомче розмежування діяльності 

правоохоронних органів з питань попередження і розслідування кіберзлочинів. 

Всебічний аналіз вітчизняного законодавства, яке регулює суспільні 

інформаційні відносини в Україні, дозволяє стверджувати, що наша держава, 

поряд із заходами стимулювання розвитку інфраструктури на основі новітніх 

технологій, вживає необхідні заходи щодо протидії комп’ютерної злочинності.  

Для ефективної боротьби з кіберзлочинами треба дати оцінку, чи 

відповідають зміни процесуальних норм ведення розслідування і 

переслідування в судовому порядку вимогам часу. Рівень злочинності в мережі 

Internet зростає настільки й з такою швидкістю, що законодавство просто не 

встигає за розвитком технологій. 

Комплекс заходів щодо боротьби з кіберзлочинами повинен спиратися на 

єдину державну політику в цій галузі. Для цього повинна бути розроблена 

науково обґрунтована програма, яка включатиме заходи державного, 

політичного, економічного, соціального, правового та іншого характеру. 

Правоохоронні органи неготові до адекватного протистояння й активної 

боротьби з цим вже не новим соціальним явищем. Цей вид злочинності завдає 

величезних збитків власникам і користувачам автоматизованих систем, змушує 

їх витрачати значні кошти на розробку і впровадження програмних, технічних 

та інших засобів захисту інформації. Ризик стати потерпілим від таких злочинів 

став настільки реальним, що страхова агенція Ллойда у Лондоні вже проводить 

страхування від комп`ютерних злочинів [5]. Такий тип страхування також 

введений у Німеччині. За оцінками вітчизняних і зарубіжних фахівців, 

розв'язання проблем розслідування злочинів даного виду являє собою складне 

завдання для правоохоронних органів, як в нашій країні так і за кордоном. 
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Реальні масштаби цієї проблеми нікому невідомі, а розміри збитків 

вимірюються мільйонами доларів і продовжують зростати. Офіційна статистика 

свідчить про те, що тільки 5% "комп`ютерних" злочинів стають відомими 

правоохоронним органам, і приблизно 20% з них піддаються судовому 

переслідуванню. Останнім часом і в Україні спостерігається стрімке зростання 

злочинів, пов'язаних з втручанням у роботу автоматизованих систем. Державні 

і комерційні структури, які зазнали нападу, особливо в банківській діяльності, 

не дуже довіряють можливості розкриття таких злочинів правоохоронними 

органами. На жаль, для цього є підстави, оскільки, як показує статистичний 

аналіз, не розкрита більшість з них. Однією з основних причин низького рівня 

розкриття злочинів у сфері комп`ютерної інформації є проблеми, які виникають 

перед правоохоронними органами на стадії порушення такої кримінальної 

справи внаслідок складності кваліфікації злочинних діянь та особливостей 

проведення слідчих дій.  

Практика свідчить, що зареєстровані комп'ютерні злочини виявляються, в 

основному, таким чином: 1. В результаті регулярних перевірок доступу до 

даних службами інформаційної безпеки (31%); 2. За допомогою агентурної 

роботи, а також при проведенні оперативних заходів по перевіркам заяв 

громадян (28%); 3. Випадково (19%); 4. В ході проведення бухгалтерських 

ревізій (13%); 5. В ході розслідування інших видів злочинів (10%) [6]. 

У зв`язку з відсутністю достатньої слідчої практики в розкритті та 

розслідуванні злочинів у сфері комп`ютерної інформації, в оперативних 

співробітників та слідчих виникає багато труднощів при кваліфікації таких 

злочинів на стадії порушення кримінальної справи. 

Існує багато особливостей, які повинні враховуватися при проведенні 

таких окремих слідчих дій, як огляд місця події, обшук та виїмка речових 

доказів, допит потерпілих і свідків, призначення програмно-технічної 

експертизи. Для того, щоб фактичні дані були визнані доказами, вони повинні 

бути отримані з джерел із дотриманням правил. Слідчому-юристу не відомі всі 

тонкощі роботи з комп'ютерною технікою, тому розслідування "комп'ютерних" 
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необхідно проводити із залученням фахівця в даній області. Необхідність цього 

підтверджується і досвідом роботи правоохоронних органів інших країн.  

Отримання "інформації для доказу" при розслідуванні злочинів у сфері 

комп`ютерної інформації під час огляду місця події, після прибуття на місце 

події слідчо-оперативній групі потрібно вжити заходів по охороні місця події та 

забезпеченню збереження інформації на комп'ютерах і периферійних 

запам`ятовуючих пристроях. Для цього необхідно:  

• заборонити доступ до комп`ютерної техніки працюючого на об'єкті 

персоналу;  

• персоналу об'єкта заборонити вимикати електропостачання комп`ютерної 

техніки;  

• у випадку, якщо на момент початку огляду місця події, 

електропостачання об'єкту вимкнено, то до його відновлення потрібно 

відключити від електромережі всю комп'ютерну техніку, яка знаходиться в 

приміщені, що оглядається;  

• не виробляти ніяких маніпуляцій з засобами комп'ютерної техніки, якщо 

їх результат заздалегідь невідомий;  

• при наявності в приміщенні, де знаходиться комп`ютерна техніка, 

небезпечних речовин, матеріалів або обладнання (електромагнітних, 

вибухових, токсичних, тощо) видалити їх в інше місце.  

Після вживання вказаних вище невідкладних заходів можна приступати до 

безпосереднього огляду місця події і вилучення речових доказів. 

Обшук і виїмка речових доказів. Тут виникає ряд загальних проблем, 

пов'язаних зі специфікою технічних засобів, що вилучаються. Так, необхідно 

передбачати заходи безпеки, що здійснюються злочинцями з метою знищення 

речових доказів. Наприклад, вони можуть використати спеціальне обладнання, 

в критичних випадках утворююче сильне магнітне поле, що стирає магнітні 

записи. Відома історія про хакера, який створив в дверному отворі магнітне 

поле такої сили, що воно знищувало магнітні носії інформації при винесенні їх 

з його кімнати. Злочинець має можливість включити до складу програмного 
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забезпечення своєї машини програму, яка примусить комп'ютер періодично 

вимагати пароль, і, якщо декілька секунд правильний пароль не введений, дані 

в комп'ютері автоматично нищаться. Винахідливі власники комп'ютерів 

встановлюють іноді приховані команди, що знищують або архівують з 

паролями важливі дані, якщо деякі процедури запуску машини не 

супроводяться спеціальними діями, відомими тільки їм. Аналіз та вилучення 

інформації у комп'ютері здійснюється, як в оперативному запам'ятовуючому 

пристрої (ОЗП), так і на периферійних запам'ятовуючих пристроях (ПЗП) - 

накопичувачах на жорстких магнітних дисках, оптичних дисках, дискетах, 

магнітних стрічках та ін. Слід пам`ятати, що при вимкненні персонального 

комп'ютера або закінченні роботи з конкретною програмою ОЗП очищається, і 

усі дані, які знаходяться в ОЗП, знищуються. Найбільш ефективним і простим 

способом фіксації даних з ОЗП є виведення інформації на друкуючий пристрій 

(принтер). Як відомо, інформація в ПЗП зберігається у вигляді файлів, 

впорядкованих за каталогами. Потрібно звертати увагу на пошук так званих 

"прихованих" файлів і архівів, де може зберігатися важлива інформація. При 

виявленні файлів із зашифрованою інформацією або таких, які вимагають для 

перегляду введення паролів, потрібно направляти такі файли на розшифровку і 

декодування відповідним фахівцям. Речові докази у вигляді ЕОМ, машинних 

носіїв вимагають особливої акуратності при вилученні, транспортуванні та 

зберіганні. Їм протипоказані різкі кидки, удари, підвищені температури (вище 

кімнатних), вогкість, тютюновий дим. Всі ці зовнішні чинники можуть 

спричинити втрату даних, інформації та властивостей апаратури. Не треба 

забувати при оглядах і обшуках про можливості збору традиційних доказів, 

наприклад, прихованих відбитків пальців на клавіатурі, вимикачах та ін. Огляду 

підлягають всі пристрої конкретної ЕОМ. Дана дія при аналізі її результатів з 

участю фахівців допоможе відтворити картину дій зловмисників і отримати 

важливі докази [7]. 

Щодо розкриття та розслідування у сфері "комп`ютерних" злочинів 

сприяють:  
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1) успішне проведення розслідувань злочинів в сфері комп`ютерної 

інформації, починаючи зі стадії відкриття кримінального провадження, є 

можливим тільки при обов`язковій участі фахівця в області комп`ютерної 

техніки;  

2) фахівці в області комп`ютерної техніки повинні бути штатними 

співробітниками криміналістичних підрозділів системи МВС України. Вони 

повинні знати сучасне апаратне та програмне забезпечення автоматизованих 

систем, можливі канали витоку інформації і несанкціонованого доступу в АС та 

способи їх розслідування;  

3) комплекс заходів щодо боротьби з кіберзлочинами, які повинні 

спиратися на єдину державну політику в цій галузі; 

4) міжнародна взаємодія, міжвідомче розмежування діяльності 

правоохоронних органів з питань попередження і розслідування кіберзлочинів; 

5) застосування необхідних методик розслідування кіберзлочинів. 
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У статті розглянуто, проаналізовано та досліджено рівень сучасного 

розвитку фізичного виховання у школах та вищих навчальних закладах, а 

також визначено основні завдання фізичного виховання.  

Ключові слова: фізичне виховання, оздоровчі технології, стан здоров’я, 

навчальна програма. 

Однією зі складових загальної фізичної культури є оздоровча фізична 

культура. Зміцнення загального фізичного стану, підтримка високої 

працездатності, лікування та відновлення втрачених функцій організму є 

основними факторами її діяльності. У сучасних умовах фізичного розвитку 

суспільства, як громадськими так і державними організаціями велика увага 

приділяється створенню умов для населення, зокрема для молоді, що дозволять 

їм активно проводити своє дозвілля та мати можливість оздоровитися. 

Основними заходами діяльності таких організацій є організація ігрових 

майданчиків для футболу, волейболу, баскетболу, тенісу, бадмінтону; політика 

розвитку масових видів спорту; забезпечення можливості проводити більше 

часу на свіжому повітрі, що супроводжується великою кількістю спортивних 

ігор, (організація літніх таборів, туристичних походів); розвиток таких видів 

спорту, які мають естетичний характер, тобто таких, що приносять задоволення 

не лише тим, хто приймає в них участь, а й глядачам, котрі за цим 

спостерігають [3, c.42]. 

Метою дослідження є визначити сучасні тенденції до розвитку фізичного 

виховання, дослідити сучасні технології в даній сфері, а також висвітлити 

напрями, що застосовують навчальні заклади при проведенні занять з 

дисципліни «Фізичне виховання». 

Дане питання досліджували: Р. Кушнір, А. Чепелюк, Г. Вихованець, 

Ю. Талакін, В. Митюков, А. Ярош, В. Ороховский, А. Закревский, І. Чернов, 
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Н. Гребельна, П. Писаренко.  На даний час ця  проблема є досить актуальною у 

зв’язку з тим, що у світі збільшується кількість хвороб, спричинених нестачею 

фізичних навантажень. 

 Сучасна екологія та стан здоров’я молодих людей змушує фахівців у 

галузі охорони здоров’я задуматися над тим, як покращити імунітет та 

загальний фізичний стан молоді. Сучасні дослідження показують, що близько 

94% випускників школи мають різні захворювання. Найбільшою  проблемою є 

проблеми хребта, причиною чого є постійне сидіння за шкільними партами, які 

не завжди підходять індивідуально кожному учню. Наступною причиною 

такого захворювання є те, що уроки «Фізичного виховання» є недостатньо 

повноцінними для того, щоб підростаюча дитина, могла багато рухатися, 

виконувати щодня повноцінний комплекс вправ, необхідних для її правильного 

росту і розвитку [6, c.285]. 

Найбільш негативним наслідком деформації хребта є те, що це сприяє 

виникненню різноманітних захворювань внутрішніх органів. Що також 

викликає больові відчуття та впливає на загальне самопочуття учнів [4, c.55]. 

У зв’язку з цим перед учителями з фізичної культури ставляться такі 

основні завдання: 

- навчити учнів правильно виконувати всі вправи, що входять до шкільної 

програми з даного предмету; 

- донести до школярів те, що фізичне виховання – це не лише шкільний 

предмет, а й спосіб життя, якого вони повинні дотримуватися; виховати в учнях 

«звичку» займатися спортом; 

- знайти індивідуальний підхід до кожного: виявити можливості дітей та 

підлітків, допомогти їм у розвитку цих здібностей; по можливості розприділити 

учнів по різних спортивних гуртках, враховуючи не лише їх фізичні 

можливості, а й внутрішні бажання та прагнення; 

- навчити молодих «спортсменів» не лише виконувати фізичні 

навантаження, а й розслаблятися, відпочивати, як у фізичному, так і в 

психологічному плані, що буде корисним їм  в їхньому дорослому житті. 
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Великим стресом для багатьох дітей є шкільні нормативи, які є 

неможливими для виконання ними. Тому, на думку деяких фахівців з охорони 

здоров’я, їх необхідно відмінити. Замість них необхідно впровадити такі 

програми, що допоможуть дітям розвиватися відповідно до своїх можливостей. 

 Щодо фізичного розвитку студентів вищих навчальних закладів, то тут 

існують свої програми розвитку фізично-оздоровчого характеру. До них можна 

віднести: 

1)  різноманітні форми занять, методики викладання та засоби, що є 

відповідними до потреб та інтересів студентів. Їх зацікавлюють заняттями на 

природі, на великих стадіонах, а також музичним супроводом занять, 

різноманітними нетрадиційними методиками; 

2) індивідуальний підхід до кожного студента. Особливо даний фактор 

буде ефективним, якщо таким же був підхід до студентів у школі; 

3) надання студентам інформації про новинки в галузі фізичного 

виховання,  надання їм можливості прийняти участь в чомусь новому; 

4) проведення контролю за успіхами студентів у галузі фізичного 

виховання: різноманітні тести, підсумкові нормативи, показові виступи та ін.; 

5) оцінка фізіологічного стану і реакції на фізичні навантаження 

(вимірювання тиску, пульсу до і після фізичних навантажень); 

6) організація активного дозвілля студентів: культурно-масові заходи 

оздоровчого характеру, змагання, організація гуртків; 

7) проведення занять з фізичного виховання не лише дипломованими 

спеціалістами, а й колишніми спортсменами, які досягли певного рівня у своїй 

спортивній кар’єрі і можуть подати гарний приклад студентам [ 7, c.152]. 

Нині студентська молодь все активніше проводить свій вільний час за 

заняттями фітнесом, аеробікою, акватренінгами, а також поширення набувають 

нетрадиційні методики східних єдиноборств, йоги та ушу. Студенти все більше 

починають приділяти увагу бодібілдингу то бойовим мистецтвам. Такий спосіб 

життя допомагає молоді адаптуватися до сучасних умов навколишнього 
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середовища, а також тренувати свою рухову пам’ять за допомогою вивчення 

різноманітних рухів, вправ та положень, знання яких вимагають різні види 

спорту [ 5, c.110].  Навіть нескладні комплекси вправ сприяють розвитку 

опорно-рухового апарату, гнучкості, а також вони допомагають оволодіти 

координацією свого тіла. Існує така програма, як хатха-йога – це  послідовний 

розвиток умінь і навичок відтворювати різні рухи і положення. Така система 

вправ дає можливість розділяти навантаження залежно від можливостей 

індивіда. Головною особливість хайта-йоги є наявність музичного супроводу. У 

сучасному науковому процесі є можливість і необхідність впровадження цієї 

програми у школах та вищих навчальних закладах, оскільки дослідження 

доводять, що виконання різних вправ під музику сприяє не лише кращому 

виконанню фізичних вправ, а й краще організовує групи школярів чи студентів, 

має виховний вплив на них. Різні рухи краще запам’ятовуються і легше 

відтворюються, коли при цьому грає музика, особливо класична. Хайта-йога є 

ефективним способом реабілітації після важких захворювань, сприяє швидшій 

адаптації молодої людини до навчання і включення в різні види діяльності. 

Таким чином, варто виділити основні завдання для ефективного розвитку 

фізичного виховання у вищих навчальних закладах, до яких можна віднести: 

- покращення фізичних можливостей організму молодої людини за 

рахунок засобів фізичної культури; 

- всебічний гармонійний розвиток, становлення тенденції до ведення 

здорового способу життя, відмови від шкідливих звичок, сприяння покращенню 

фізичної і розумової працездатності учнів та студентської молоді; 

- формування бажань розвиватися фізично, займатися різними видами 

спорту, фізичного самовдосконалення, грати у рухливі ігри з однолітками; 

- надання учням та студентам інформації щодо новинок у спортивній 

сфері; 

- забезпечення профілактики захворювань, викликаних недостатнім 

фізичним розвитком; 
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- донесення до молоді інформації про те, наскільки важливо дотримуватися 

правильного режиму дня, особистої гігієни, загартовувати власний організм; 

- навчити школярів і студентів складати режим дня та дотримуватись його; 

- удосконалення спортивних навичок учнів та студентів, що займаються 

визначеним видом спорту [2, c.85].       

Багато студентів нарікають на те, що вони повинні ходити на заняття з 

фізичного виховання. Вони стверджують, що отриманих у школі знань з даної 

дисципліни достатньо для того, щоб далі самостійно обирати шлях, яким їм 

потрібно рухатися далі. Але навчальні програми з фізичного виховання у 

вищих навчальних закладах є базовими та обов’язковими. Вони затверджені 

Міністерством освіти та науки України і є обов’язковими для виконання 

студентами у всіх вищих навчальних закладах. Існує єдина державна програма, 

що створена на основі «Державних вимог до навчальних програм з фізичного 

виховання в системі освіти». Вона базується на великій кількості законів 

України «Про фізичну культуру і спорт» та «Про освіту». Тому не може бути й 

мови про відміну фізичного виховання у вищих навчальних закладах.  

Проведення фізичного виховання у вищих навчальних закладах базується 

на таких основних принципах: 

- підготовці студентів як майбутніх фахівців і працівників, яким 

доведеться у своїй професійній діяльності стикатися з безліччю проблем і 

вирішувати їх; 

- особистісних підходах, гуманізації та демократизації педагогічних 

процесів; 

- свідомості, активності, доступності, індивідуалізації, систематичності; 

- систематичному чергуванню фізичних навантажень та відпочинку, 

збалансуванні динаміки навантажень та ін. [1,c.80]. 

На жаль, сучасне фізичне виховання стикається з величезною кількістю 

проблем, головною з яких є недостатнє матеріальне забезпечення шкіл і вищих 

навчальних закладів. Проблемою є те, що в учнів та студентської молоді 
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відсутнє свідоме ставлення до занять з фізичного виховання. Вони зовсім 

безвідповідально відносяться до даної дисципліни і завжди знаходять причину 

відмовитись від будь-яких фізичних навантажень. Існує велика кількість 

здобувачів середньої та вищої освіти, яким за показаннями лікарів взагалі не 

можна займатися спортом, хоча це не є правильно. Елементарна зарядка, метою 

якої є злегка розігріти наші м’язи не може нікому зашкодити.  

Щодо прогнозів на майбутнє, то тут можна розрізнити два зовсім різних 

шляхи розвитку фізичного виховання в навчальних закладах. По-перше, не 

дивлячись на активний розвиток нових напрямків і видів спорту, більшість 

молодих людей є байдужою до фізичного виховання. Тому прогнозувати 

активний розвиток даної дисципліни не можливо. Тим більше, старе 

матеріальне забезпечення спортивних залів та відсутність капітальних ремонтів 

зовсім не сприяє посиленню бажання учнів та студентів займатися спортом. 

Така тенденція загрожує тим, що студенти, як одна з найактивніших верств 

населення, зробить все для того, щоб заняття з фізичної культури у вищих 

навчальних закладах повністю відмінили. Що стосується шкіл, то учні ніколи 

не зможуть змусити Міністерство освіти та науки України відмінити їм заняття, 

тим більше, що батьки завжди будуть підтримувати думку про те, що їхні діти 

повинні займатися спортом. Але в учнів зовсім не буде мотивації до цього і 

вони будуть ліниво ставитись до занять. З іншого боку, якщо економіка 

України досягне такого рівня, що можна буде говорити про вкладення великої 

кількості коштів у розвиток сфери спортивного виховання, то і студенти 

підтримають такі ініціативи. Що ж стосується учнів, то їм завжди цікаво 

побачити у спортивних закладах нові тренажери, випробувати їх. Навіть 

декілька нових м’ячів може викликати великий інтерес учнів на деякий час. 

Тому, лише рухаючись таким шляхом можливо досягти відповідного рівня 

розвитку галузі фізичного виховання. 

Отже, ми визначили сучасні тенденції розвитку фізичного виховання, 

дослідили сучасні технології цієї сфери. Крім того, ми висвітлили основні  
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напрями, що застосовують навчальні заклади при проведенні занять з 

дисципліни «Фізичне виховання». Таким чином, провівши дослідження 

сучасного стану розвитку фізичної культури у середніх та вищих навчальних 

закладах, ми можемо дійти висновку, що сучасний рівень розвитку фізичної 

культури є досить низьким. Хоча існує велика кількість тенденцій, що 

сприяють її розвитку. Варто лише прикласти трохи зусиль до розробки нових 

методик та інноваційних впроваджень з даної дисципліни. 
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Modern concept of integrated education emphasizes methods which 

concentrate on viewing the student as a whole person. The goal is not about how to 

find a good job or make big money, but about how to develop a complete e human 

being. Every part of the individual - mind, body, emotion and spirit, should be 

developed at the same time and be integrated into the whole person. 

Nowadays, it’s getting further more highlighted that the idea of integrated 

education is not only about how to make a smart person, but to make a good 

person as well. It is not only about giving people knowledge, but also helping them 

to translate that knowledge into true wisdom. With integrated education, there is no 

division between school and society, study and human life, knowledge and 

goodness. 
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Process of the development of universities in Western Europe attracted 

considerable attention in the writings of such researchers, as Z.A.Malkova and 

S.S.Truevtseva. Historical aspects of the formation and distinguishing features of 

the French higher education are revealed in the books by S.A.Golovko, 

A.N.Dzhurinskiy and P.Y.Uvarova, ceratin aspects of reforming higher education 

in France were considered in E.V.Grigoryeva’s, L.G.Martynenko’s, 

N.V.Negrebetskaya’s and E.Y.Orekhova’s dissertations. Various issues of status 

and formation of educational systems of Western European countries are covered 

in the works of L.I.Gurye, M.A.Dobrynina, T.L.Kremnyeva, I.M.Kurdyumova, 

L.I.Pisareva, E.L.Smirnova, E.E.Fedorova.  

Whitehead’s philosophy “urges us to turn from reductionism and, instead, to 

think of the whole in relation to the parts and the parts in relation to the whole. A 

student viewed from a process perspective is a student viewed holistically. 

Teachers do not confront a mind, or a body, or cognition, or affect, but, a totality; 

learners bring their whole being to the situation.” [6] 

According to the mentioned above statements, we are presently living in a 

global society. The whole earth is becoming a small global village. Our 

educational system is obsolete by any standards for today's technological world. 

Western schools were built on the needs of western civilization; Chinese schools 

were built on the needs of Chinese civilization. But now we are no longer a 

western civilization or a Chinese civilization - we are now a world civilization. 

Therefore, communications among different cultures and races are more important 

than ever before. Our educational systems should teach our students to know, 

understand and appreciate other cultures and each other. 

“Clearly, simply studying cultures is not enough. Students must appreciate 

those cultures. Teachers must become the translators of cultural differences. A 

person from any nation in the world may be in their classroom tomorrow, and 

different cultures are just down the street. We need to teach our children to 

celebrate diversity and the creative human spirit.” This theory can be helpful to any 

educators in their quest for educational reform [2]. 
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Obviously, every country and culture has its own educational system. These 

individual systems met the needs of the single culture but are not enough for 

today’s global society. The global society of today needs a new educational 

system; one based on the concept of integrated education. Besides, any educational 

system that will be based on the idea of integration is very different from the 

modern educational system. Integrated education would be planned to integrate the 

different parts of a human being for making a whole person; to integrate the 

different cultures for creating a culture with global view; to develop the students’ 

creativity so that they can translate their knowledge into real wisdom. 

Taking into consideration modern tendencies, aesthetics will play one of the 

very important roles in integrated education. Art and aesthetic appreciation is the 

bridge between subjects and objects, the abstract and the concrete, an individual 

and others or society. “For example, children and adults have access to feelings 

that flow through them from the world and connect them to distant events taking 

place in space and time. These bodily feelings at the base of all experience provide 

concrete ways in which human beings can appreciate the intrinsic value of the 

world around them.” Therefore, aesthetic appreciation is the way for human beings 

to open themselves to a new and a bigger world and it is also a way for individuals 

to transcend themselves. It is a bridge between an individual and others and the 

whole society as well. 

We should admit the fact that aesthetic appreciation is not only a bridge 

between an individual and others, but also a bridge among the different parts of a 

human being. For convenience of discussion, we say a human being makes up of 

different parts as mind, soul, feelings or emotions and body, etc. These are also the 

different powers from the inner life of a human being. These parts want to do 

different things at the same time because their aims and principles are very 

different. That makes a human being feel he/she is split and is no longer a whole 

person. 

In Whitehead’s saying, “Moral education is impossible apart from the 

habitual vision of greatness.” [9] 



318 

Speaking about globalization in the modern context and its nature, serves the 

harmonization of the world, of human relations, interaction of political systems, 

the mutual enrichment of national cultures, but in its distorted form can facilitate 

their unification, simplification and standardization. It should also be taken into 

consideration that the world processes involve countries with different cultural 

attitudes and at different stages of development. It is clear that in such 

circumstances it is difficult to create conditions for equality of opportunities in 

education [10]. 

In the countries of the European Union, the increase in number of foreign 

students is one of the most important priorities of the state policy. In an effort to 

strengthen its competitive positions, the European Union among its priorities set 

the task of creating a common European Educational Space (EES), along with a 

common European Research Area (ERA) 1. 

Analyzing recent researches of the experience of economically developed 

countries shows that one of the underlying factors promoting the speeding up of 

their economies in 60-70 years was the implementation of national educational 

programs that ensured development of human opportunities and training of 

workers able to learn the latest techniques and technologies [7]. 

Documentary analysis of the general Bologna reports showed that the 

formation of the European educational space began long before the signing of the 

Bologna Declaration. So, in 1988, in the University of Bologna at the Rectors’ 

Conference of European universities there was adopted the Universal Charter of 

Universities (Magna Charta Universitatum), which emphasized a special role of 

universities as centers of culture, knowledge and research that can provide the 

necessary dynamics of creating a European educational space. An important event 

on the way of further convergence of national education systems of the European 

Region was the adoption of Convention in 1997 in Lisbon “On the Recognition of 

Qualifications, concerning Higher Education in the European Region.” 

Then, in 1998 in Paris, there followed the official signing of a joint 

declaration by Ministers of Great Britain, Germany, Italy and France on 
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harmonization of the architecture of modern higher education system (Sorbonne 

Declaration), stimulating the formation of the European Higher Education Area, 

with reliance on the basic provisions of the Lisbon Convention. Thus, the stage 

was set for the adoption of the Bologna Declaration, which in 1999, in Bologna, 

was signed by the heads of educational systems of 29 countries in Europe. This 

declaration contains six basic principles for the formation of the European system 

of higher education: the introduction of a two-level higher education; the 

introduction of a system of credits (ECTS); quality assurance; mobility of students 

and teachers promotion; assistance for students’ employment and improvement of 

European education competitiveness; formation of a European approach to the 

development of higher education [1]. 

Having performed the systematization of the main directions of the 

international educational integration in the context of the Bologna and Copenhagen 

processes, we found out the following levels: at the level of statutory regulation, at 

the level of goals and mission of higher professional education, at the level of 

institutional organizational-structural changes, at the level of quality assurance of 

professional education, at the level of professional training content, at the 

management level. 

At the level of the goals and mission of higher professional education there 

are highlighted global objectives—assistance through the deepening of cooperation 

in the field of education to the overall socio-economic progress and sustainable 

development of the world community, to easing the pressure of global issues and 

promoting mutual understanding between the nations; intersystem (educational)—

the union of the capacity of national education systems to solve problems beyond 

the capacity of individual countries and related to the elimination of illiteracy of all 

types, inequalities in access opportunities to quality education using the latest 

technologies, education based on universal values of a person, who is aware of not 

only the national and cultural identity, but also perceiving the world in all its 

integrity and interdependence, understanding their personal responsibility for its 

predestination and being ready to act constructively for its preservation and 

development [4]. 
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Concerning benefits and risks of reforming professional education, revealed 

by experts, we have supplemented and substantiated a number of possible 

educational, social and economic benefits and risks of this process in the 

conditions of international educational integration.  

Among merits there are: pedagogical benefits: recognition of Russian 

universities diplomas by employers in other countries; attraction of highly 

qualified teaching staff; transition to a modular system for evaluating knowledge; 

social benefits: engaging students with high research potential; ability to support 

contacts with a variety of international communities; social and academic mobility 

increase; opportunity to continue education at any university; intensification of 

professions’ geographical mobility; economic benefits: financial attractiveness of 

Russian education to foreign nationals; budget savings by reducing the period of 

study of the total number of students for one year; replenishment of labor shortages 

in own country through the consolidation of foreign students after completing their 

education [8]. 

Among drawbacks there are: pedagogical risks: reduction of the fundamental 

component, which affects the quality of training future specialists; loss of highly 

qualified teaching staff of the graduate chairs - specialists in specific sectors of 

professional knowledge in connection with the reduction of the periods of study; 

loss of continuity of scientific schools due to a rapid aging of faculty members in 

universities; social risks: emergence of bachelors’ problems with employment; loss 

of the status of the Russian primary and secondary professional education; low 

level of competitiveness of professionals as a result of reduction of terms of 

training; economic risks: increase in the cost of individual training of Masters 

because of the low number of the best graduates of a bachelor degree capable to 

study a Master’s [5]. 

Detailed analyses of international market of educational services of higher 

professional education in the conditions of globalization and internationalization 

also made it possible to determine the economic and social effects of teaching 

foreign students: economic: increase in revenue by providing educational services 

to international students; optimization of the costs for training the national 
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personnel; additional revenue from the residence of foreign students in the country; 

replenishment of labor shortages in our own country through the consolidation of 

foreign students upon completion of their education; social: attracting students 

with high research potential; the ability to support contacts with a variety of 

international communities and special interest groups; reproduction of value 

system in foreign students, allowing to work in the Russian market; increase of 

geographical mobility of professions [3].  

As a result we can estimate that market of educational services today must 

teach in fields that require basic training (science-intensive specializations, where 

it is important to have complete and systematic understanding of the subject of 

studying -mathematics, physics, biology) and to train specialists in such mass 

professions as sociologists, managers, doctors, but at the same time providing a 

turnover due to low prices in comparison with other countries. 

Concluding everything mentioned above, we should identify the main 

directions of international educational integration at the level of statutory 

regulation, at the level of the goals and mission of higher professional education, at 

the level of organizational-structural changes, at the level of quality assurance of 

professional education, at the content and management levels, as well as the expert 

study of the international market of educational services of higher professional 

education in the conditions of globalization and internationalization, made it 

possible to identify and substantiate the competitive advantages and disadvantages 

of the market of educational services, the benefits and risks of reforming 

professional education in the conditions of international educational integration, 

economic and social effects of teaching foreign students in universities. 

Considering the positive and negative sides of reforming professional education, 

revealed by experts, we have supplemented and substantiated a number of possible 

educational, social and economic benefits and risks of this process in the 

conditions of the international educational integration. 

References: 

1. Dobrynina M.A. Bologna Declaration as a factor of European educational space 

// Pedagogy, 2006. – № 9. - Р.103-108. 



322 

2. Dwight A., William H., Cosby J. American Schools: The 100 Billion Dollar 

Challenge, 2004. - P.20-21.  

3. Fedorova E. E. Problems of adaptation of students for professional careers in 

university // Pedagogy: scientific and theoretical journal, 2007. – P. 71-75. 

4. Kostyushina Y.I. International cooperation as a factor of sustainable 

development of the national high school. - Ryazan, 2003. - p. 147. 

5. Kupriyanov R., Kozlova I. Developing double degree bilingual master’s 

program “social work in industry” // International Conference on Interactive 

Collaborative Learning, ICL, 2013. - P. 633-635 

6. Malcolm D.E. Whitehead and Philosophy of Education. - Amsterdam-Atlanta, 

1998. - P.61. 

7. Mayburov I. Higher education in developed countries // Higher education in 

Russia, 2003. - №2. – Р.132-144. 

8. Pelikhov N.V. Targets university development // Space economy, 2009. - № 3. – 

Р.297-299. 

9. Whitehead А.N. The Aim of education. - New York: The Free Press,  

1967. - p.69. 

10. Wolfson B. L. Global educational environment at the turn of XX and  

XXI centuries // Pedagogy, 2002. - №10. – Р.3-15. 

 

УДК 159.9: 378(045) 

А.С. Киричук, к.пед.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ГОТОВНОСТІ ДО 

НАВЧАННЯ У ВНЗ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Статтю присвячено аналізу питань пристосування студентів-першокурсників 

до навчання у вищій школі. Актуальність цієї тематики обумовлена 

важливістю розвитку кожного студента, як людини, громадянина та 

майбутнього фахівця. Характеристика формату студентського життя 

зроблена у роботі крізь призму психологічних особливостей юнацького віку. 
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Було виявлено низку проблем, що утруднюють адаптацію вчорашнього 

школяра до навчання у ВНЗ. З’ясовано причини та сутність цих проблем. 

Виокремлено головну передумову для успішної адаптації – усунення відчуття 

внутрішнього дискомфорту і блокування можливостей конфлікту студента з 

середовищем. Це завдання має лежати не тільки у площині інтересів окремого 

студента, а й у політиці ВНЗ. Це відкриває нові перспективи для подальшої 

розробки окресленої у статті проблематики. 

Ключові слова: адаптація, вищий навчальний заклад, психологічна готовність, 

формат відносин у вищій школі. 

Професійне становлення є важливим аспектом життя сучасної людини. 

Усвідомлене ставлення до цього з’являється у людини під час навчання у ВНЗ. 

Перший рік навчання – одночасно переломний та ключовий етап студентського 

життя. Тому успішна, ефективна, оптимальна адаптація першокурсників до 

нового формату діяльності та відносин у вищій школі, є запорукою подальшого 

розвитку кожного студента, як людини, громадянина, майбутнього фахівця. 

Саме цим визначається дослідницька та практична значущість та актуальність 

обраної тематики.   

Метою статті є аналіз причин та з’ясування сутності адаптаційних проблем 

у студентів першого курсу на початковому етапі навчання у ВНЗ.  

У відповідності до мети роботи визначено такі завдання: 

• охарактеризувати стан дослідження питання адаптації студентів першого 

курсу до навчання у вищій школі; 

• виявити закономірності розвитку студента-першокурсника в проекції 

психології юнацького віку; 

• з’ясувати причини виникнення проблем у першокурсників з адаптацією 

до системи відносин у ВНЗ на початковому етапі навчання; 

• окреслити шляхи подолання суперечностей у пристосуванні студентів 

першого курсу до формату навчання у вищих навчальних закладах. 

Проблеми адаптації студентів першого курсу до умов навчання у вищій 

школі розглянуті у психолого-педагогічних працях Е.А. Ямбурга, 
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С.В. Красикова, М.М. Безруких, А.А. Реана, Е.В. Вигенберга, 

Г.Г. Овчинникова. 

У дослідженнях А.М. Алексюка, Б.Г. Ананьєва, І.Д. Беха, О.О. Бодальова, 

І.А. Зимньої, О.В. Киричука, Н.В. Кузьміної, В.Т. Лісовського, О.Г. Мороза, 

Д.Ф. Ніколенка, В.І. Носкова, П.І. Підкасистого, В.О. Сластьоніна, 

С.Д. Смирнова, Н.Ф. Тализіної, В.О. Якуніна та ін., вирішення завдань вищої 

освіти розглядаються в контексті психологічних особливостей студентського 

віку та психологічних явищ, які породжуються умовами вищого навчального 

закладу. 

Вагомі наукові здобутки в розробці актуальних проблем психології вищої 

школи належать українським ученим. Так, зокрема, П.М. Пелех працював над 

проблемою профорієнтації старшокласників, яку він вважав важливим 

складником їхньої майбутньої професійної підготовки; психологічні засади 

формування особистості майбутнього вчителя в умовах педагогічного ВНЗ 

були предметом дослідження Д.Ф. Ніколенка; психологічне обґрунтування 

методів і прийомів навчання у вищій школі вивчав А.М. Алексюк; психолого-

педагогічні умови професійної адаптації молодого педагога досліджував О.Г. 

Мороз; психологічні засади оптимізації взаємин викладачів і студентів вивчав 

В.В. Власенко та ін.  

Термін «студент» – латинського походження і в перекладі означає той, що 

старанно працює, займається, тобто опановує знання. 

Студентство – це період найбільш активного розвитку моральних і 

естетичних почуттів, становлення і стабілізації характеру і, що особливо 

важливо, оволодіння повним комплексом соціальних ролей дорослої людини: 

громадянських, професійних та ін. [1]. З цим періодом також пов’язаний 

початок «підприємницької активності», під якою розуміється включення 

людини в самостійну виробничу діяльність, початок кар’єри та створення 

власної сім’ї. Це період перетворення мотивації, всієї системи ціннісних 

орієнтацій та інтенсивне формування спеціальних здібностей у зв'язку з 

професіоналізацією –центральний період у становленні характеру та інтелекту.  
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Студентський вік характеризується і тим, що в цей період досягаються 

багато оптимумів розвитку інтелектуальних і фізичних сил [4]. Але нерідко 

одночасно проявляються «ножиці» між цими можливостями і їх дійсною 

реалізацією. Безперервно зростаючі творчі можливості, розвиток 

інтелектуальних і фізичних сил, які супроводжуються і розквітом зовнішньої 

привабливості, приховують в собі і ілюзії, що це зростання сил триватиме 

«вічно», що вся краще у житті ще попереду, що всього задуманого можна легко 

досягти. 

Час навчання у вузі збігається з другим періодом юності або першим 

періодом зрілості, який відрізняється складністю становлення особистісних рис 

– процес, проаналізований в роботах таких вчених, як Б. Г. Ананьєв, А. В. 

Дмитрієв, І. С. Кон, В. Т. Лісовський, 3. Ф. Есарева і ін. Характерною рисою 

морального розвитку в цьому віці є посилення свідомих мотивів поведінки [3].  

Юність – пора самоаналізу і самооцінок. Самооцінка здійснюється шляхом 

порівняння ідеального "я" з реальним. Але ідеальне "я" ще не вивірене і може 

бути випадковим, а реальне "я" ще всебічно не оцінено самою особистістю. Це 

об'єктивна суперечність в розвитку особистості молодої людини може 

викликати у нього внутрішню невпевненість в собі і супроводжується іноді 

зовнішньою агресивністю або відчуттям незрозумілості [6]. 

Студент, як і будь-який суб’єкт психолого-педагогічного аналізу, може 

бути охарактеризований з трьох сторін: 

1) з психологічної, яка є єдністю психологічних процесів, станів і 

властивостей особистості і відображає спрямованість, темперамент, характер, 

здібності, від яких залежить психологічний розвиток особистості студента. 

Тобто відповідає за діалектичний процес виникнення і вирішення 

суперечностей у особи, а також за здатність активної роботи над собою. 

2) з соціальної, в якій втілюються суспільні відносини, якості, породжувані 

приналежністю студента до певної соціальної групи, національності і т.п. 

3) з біологічної, яка, в основному, залежить від спадковості та вроджених 

задатків, але у конкретних межах змінюється під впливом умов життя. Як 
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правило, вона включає безумовні рефлекси, інстинкти, фізичну силу, статуру, 

риси обличчя, колір шкіри, очей, зріст [7]. 

З’ясування сутності цих сторін розкриває якості і можливості студента з 

позиції його вікових та особистісних характеристик.  

Студентство – це юнацький вік, коли у людини відзначається найвища 

швидкість оперативної пам'яті і переключення уваги, вирішення вербально-

логічних задач. Таким чином, студентський вік характеризується досягненням 

найвищих результатів, які базуються на всіх попередніх процесах біологічного, 

психологічного, соціального розвитку. 

Разом з тим, фахівці в області вікової психології і фізіології відзначають, 

що здатність людини до свідомої регуляції своєї поведінки в 17-19 років 

розвинута не повною мірою. Часто спостерігаються невмотивований ризик, 

невміння передбачити наслідки своїх вчинків, в основі яких можуть бути не 

завжди гідні мотиви .  

Помітно зміцнюються ті якості, яких не вистачало в повній мірі в старших 

класах – цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, самостійність, 

ініціатива, вміння володіти собою. Підвищується інтерес до моральних проблем 

(цілі, способу життя, обов'язку, любові, вірності та ін.). 

Студентство – це особлива соціальна категорія, специфічна спільність 

людей, організаційно об’єднаних інститутом вищої освіти. Студентський вік – 

це період становлення особистості, період прояву різноманітних інтересів, 

розвитку пізнавальної та професійної мотивації, формування стійкого 

ставлення до майбутньої професії. 

Соціальну адаптацію студентів у ВНЗ можна поділити на: 

а) професійну адаптацію, під якою розуміють пристосування до характеру, 

змісту, умов та організації навчального процесу, формування навичок 

самостійності; 

б) соціально-психологічну адаптацію, що виявляється у пристосуванні 

індивіда до групи, взаємовідносин з нею, формування власного стилю 

поведінки [2]. 
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Таким чином, під адаптацією у цій статті буде розумітися здатність 

людини пристосовуватися до різноманітних вимог середовища без відчуття 

внутрішнього дискомфорту та без конфлікту з середовищем. 

Адаптація є передумовою активної діяльності й необхідною умовою її 

ефективності. Саме у цьому проявляється позитивне значення адаптації для 

успішного функціонування індивіда у різних соціальних ролях.  

Дослідники розрізняють три форми адаптації студентів-першокурсників до 

умов ВНЗ: 

1) формальна адаптація, яка стосується пізнавально-інформаційного 

пристосування студентів до нового оточення, до структури вищої школи, до 

змісту навчання у ній, до її вимог та до своїх обов’язків у ній; 

2) суспільна адаптація, тобто процес внутрішньої інтеграції груп студентів-

першокурсників та інтеграція цих груп зі студентським оточенням в цілому; 

3) дидактична адаптація, що виявляє підготовку студентів до нових форм 

та методів навчальної діяльності у вищій школі [5]. 

Вступ до вищого навчального закладу та перші місяці навчання у ньому 

пов’язані у студентів-першокурсників з труднощами, що виникають при 

переході до нових умов. Відбувається різка зміна багаторічного звичного 

стереотипу, результати якої можуть обумовити низьку успішність, труднощі у 

комунікації, пониження рівня навчальної мотивації.  

Студент-першокурсник мимовільно порівнює вищий навчальний заклад зі 

школою. Нова ситуація вимагає від нього перебудови усієї його діяльності. 

Вчорашній школяр стикається з новими вимогами, з багатогранністю 

студентського життя. У нього виникає необхідність у паралельному відвіданні 

навчальних занять, самостійному опрацюванні різних джерел інформації з 

дисциплін, що вивчаються протягом семестру, а також брати активну участь у 

студентському житті [4].  

Слід констатувати той факт, що сучасна загальноосвітня школа не готує 

належним чином своїх вихованців до навчання у ВНЗ. Вона забезпечує їх 

необхідними знаннями, але не знайомить їх зі специфікою освітнього процесу у 

вищій школі. 
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Перш за все, серйозною проблемою для першокурсників є не 

сформованість у них механізмів самоорганізації. В умовах відсутності у ВНЗ 

систематичної перевірки та контроля за відвідуванням занять і засвоєнням 

навчальної інформації, фіксується нераціональне використання ними часу, що 

виявляється у спокусі використати його не  з навчальною метою.  

Таким чином, більш вільний характер організації навчання у ВНЗ та злам 

стереотипів шкільного формату відносин, призводять до наступної проблеми – 

низького рівня професійного самовизначення першокурсників, що 

безпосередньо впливає на процес адаптації. При цьому слід зазначити, що 

початкові провідні мотиви вступу першокурсників до вищого навчального 

закладу, дуже різноманітні. Це й інтерес до професії, і перспективи знайти 

роботу після навчання, і престижність вищої освіти, і матеріальний фактор і т.п. 

На наше переконання, більш легко адаптується до студентського життя та 

молодь, яка мотивована інтересом до професії, наявністю здібностей до неї. 

Слабка адаптація (а, подекуди, і дезадаптація) виявляється у студентів, які 

керувалися зовнішніми мотивами, такими, наприклад, як небажання іти до 

армії, прагнення продовжити безтурботний період життя, бажання батьків  

тощо [4].  

Окреслені вище проблеми є причиною виникнення низки труднощів, що 

перешкоджають успішній адаптації першокурсників до життєдіяльності та 

навчання у ВНЗ. Тому в цей період важливо забезпечити психолого-

педагогічний супровід, тобто сукупність заходів, здатних  забезпечити 

створення умов для прийняття студентом-початківцем оптимальних рішень в 

різноманітних ситуаціях життєвого (навчального) вибору.  

В основі цього супроводу лежить підтримка, здійснювана при збереженні 

максимуму свободи та відповідальності студента за вибір варіанту вирішення 

актуальної для нього проблеми. Це достатньо складний процес взаємодії того, 

хто супроводжує і того, кого супроводжують у навчальному поступі, 

результатом якого є прогрес у розвитку того, кого супроводжують [9].  
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Отже, у процесі адаптації першокурсників до ВНЗ можна виокремити 

наступні труднощі:  

• негативні переживання, пов’язані зі зміною для вчорашніх учнів 

звичного для них шкільного колективу, з його взаємною допомогою та 

моральною підтримкою;  

• невизначеність мотивації вибору професії, недостатня психологічна 

підготовка до неї;  

• невміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки і діяльності, 

посилене відсутністю звички до повсякденного контролю ззовні;  

• пошук оптимального режиму праці та відпочинку в нових умовах;  

• налагодження побуту і самообслуговування, особливо при переході з 

домашніх умов до гуртожитку;  

• відсутність навичок самостійної роботи, невміння конспектувати, 

працювати з першоджерелами, словниками, довідниками, покажчиками [1]. 

У одних студентів вироблення нового стереотипу сприйняття 

студентського життя проходить стрибкоподібно, у інших – рівно. Особливості 

цієї перебудови пов'язані з характеристиками типу вищої нервової діяльності, 

але вирішальне значення мають соціальні чинники. Тому знання тими, хто 

надаватиме першокурсникам психолого-педагогічний супровід індивідуальних 

особливостей студентів, на основі яких будується система включення їх у нові 

види діяльності і нове коло спілкування, дасть можливість уникнути 

дезадаптаційного синдрому, зробити процес адаптації рівним і психологічно 

комфортним. 

Всі ці труднощі різні за своїм походженням. Деякі з них – об'єктивно 

неминучі, інші – носять суб'єктивний характер і пов'язані зі слабкою 

підготовкою, дефектами виховання у сім'ї та школі. 

Переважна кількість першокурсників на початку навчання зазнають 

вагомих труднощів, пов'язаних з відсутністю навичок організації самостійної 

роботи, вони не вміють конспектувати лекції, працювати з підручниками, 

знаходити та інтерпретувати інформацію з першоджерел, аналізувати 

навчальний матеріал у великому обсязі, чітко і ясно викладати свої думки [10]. 
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За даними вивчення регуляторної функції психіки, адаптація студентів до 

навчального процесу закінчується наприкінці другого – на початку третього 

навчального семестру. 

Однією з головних причин, що ускладнюють адаптацію до формату 

навчання у ВНЗ є брак часу для самостійної роботи. У зв'язку з цим, майже 

чверть студентів приходять на заняття непідготовленими. 

Таким чином, одним з головних завдань роботи з першокурсниками є 

розробка і навчання їх методам раціоналізації й оптимізації самостійної роботи. 

Система навчання у вищій школі розрахована на високий рівень свідомості 

студента, побудованій на інтересі та потребі опанування знаннями та 

навичками майбутньої професії. У ній формально відсутня жорстка система 

щоденної шкільної перевірки, необхідність щодня готувати уроки. Система 

вузівського контролю допускає можливу неритмічність в роботі, нерідко 

орієнтуючи на штурм під час екзаменаційної сесії. Привчені до щоденної 

перевірки і контролю у школі, деякі першокурсники не вміють приймати прості 

рішення. У них недостатньо сформовані навички самоосвіти і самовиховання. 

Дослідження показують, що проблеми першого року навчання у ВНЗ 

виникають у студентів не завжди через слабку підготовку у середній школі, а 

через не сформованість у них таких рис особистості, як готовність до навчання 

у новому форматі, здатність вчитися самостійно, контролювати і оцінювати 

себе, вміння правильно розподіляти свій робочий та вільний час. 

Великі можливості для успішної діяльності першокурсників у вищій школі 

відкриває адаптація до нової системи контролю та оцінювання результатів 

навчання. Цьому сприяє вироблення кожним студентом власної тактики і 

стратегії навчання, які базуються на системі домінуючих мотивів, рівні 

домагань, самооцінці індивідів, їх здатності до свідомої регуляції поведінки і 

забезпечують формування життєвих планів першокурсників [6]. 

Процес реалізації цих планів у кожного студента йде по-своєму: одні 

краще пристосовуються до студентського формату відносин, інші – не здатні 

адаптуватись до навчання у ВНЗ. Завдання вищого навчального закладу 
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полягає не у пошуку усередненого варіанту включення колишніх школярів до 

нових видів діяльності, а створення умов для оптимальної діяльності кожного. 

Проаналізувавши у загальному вигляді проблематику адаптації 

першокурсників до навчання у ВНЗ, нами було з’ясовано, що розробці цього 

питання присвячено низку досліджень вітчизняних та закордонних науковців та 

практиків у галузі педагогіки та психології. Наскрізною ідеєю у роботах 

вищезазначених авторів є думка про нерозривний взаємозв’язок  успішної, 

ефективної, оптимальної адаптації першокурсників до нового формату 

діяльності та відносин у вищій школі та подальшим розвитком кожного 

студента, як людини, громадянина та майбутнього фахівця. 

Характеристика формату студентського життя зроблена у роботі крізь 

призму психологічних особливостей юнацького віку. Тому цей період 

демонструє наявність у індивіда досягнень багатьох оптимумів розвитку 

інтелектуальних і фізичних сил. Але прояв так званих «ножиць» між цими 

можливостями і їх дійсною реалізацією, створює низку суперечностей, що 

породжують проблеми у першокурсника з адаптацією до нових умов 

життєдіяльності. 

Нами було виявлено низку проблем, що утруднюють адаптацію 

вчорашнього школяра до навчання у ВНЗ, а з’ясування їх причин та сутності, 

дозволило запропонувати шляхи їхнього подолання. 

Зокрема, окреслено головну передумову для успішної адаптації студентів 

до формату діяльності у ВНЗ. Такою передумовою є усунення відчуття 

внутрішнього дискомфорту і блокування можливостей конфлікту з 

середовищем.  

Протягом початкового етапу перебування у вищому навчальному закладі 

складається студентський колектив, формуються навички і уміння раціональної 

організації розумової діяльності, усвідомлюється інтерес та здатність до 

опанування обраною професією, виробляється оптимальний режим праці, 

дозвілля і побуту, встановлюється та вдосконалюється механізм самоосвіти і 

самовиховання, формуються професійно значущі якості особистості. 
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Одним з найважливіших факторів для розвитку особистості студента-

першокурсника є його інтелектуальний розвиток. Він свідчить про рівень 

показників розумової діяльності та уваги індивіда, а тому допомагає у адаптації 

особи до нового формату взаємовідносин. 

Саме тому, від того, як вчорашній школяр пройде початковий період 

навчання у вищому навчальному закладі, буде залежати його майбутнє не 

тільки, як майбутнього фахівця, але й, як учасника великого спектру 

взаємовідносин. 

Список використаних джерел: 

1. Kohlberg L. Moral stages and moralization: the cognitive-developmental approach 

// Moral development and behavior: theory, research, and social issues. – New-York 

etc., 1976. – P. 31–53. 

2. Kyrychuk A., Roháčová T. Analýza problémov pripravenosti študentov prvého 

ročníka na štúdium na vysokej škole // Podmienky optimálnej školskej pripravenosti. 

- Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2015 S. 79-95. - ISBN 978-

80-8122-156-9  

3. Maslow, A. H., A theory of metamotivation: the biological rooting of the value-life 

[Text] / A. H. Maslow // J. humanistic Psychol, 1967. – № 7. – С. 93 – 127.  

4. Андреев А. Студент и культура: Информация к размышлению / А. Андреев // 

Высшее образование в России, 2004. – № 4 – С. 101-105. 

5. Бохонкова Ю. Можливості корекції особистісних чинників соціально-

психологічної адаптації / Ю Бохонкова // Соціальна психологія. – Київ: Центр 

соц. Комунікацій, 2005. – № 2. – С. 45 – 54. 

6. Буйлов В. Нервно-психическое состояние студентов / В. Буйлов, 

Г. Куропова, Герасімова Н. Є. Внутрішньоособистісні конфлікти в процесі 

соціальної адаптації студентів до умов ВНЗ: Автореф. дис...канд. психол. наук: 

19.00.07/ Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України.-К., 2004.- 21с. 

7. Жигайло Н. Психологічний проблеми адаптації студентів-першокурсників і 

шляхи їх вирішення / Н. Жигайло // Педагогіка і психологія професійної освіти 

– 2004. - № 4.-С.107-112. 



333 

8. Милорадова Н. Г. Студент в зеркале психологии / Н.Г Милорадова // 

Архитектура и строительство России. – М.,1995. № 9. – С. 35 – 41. 

9. Особистісні кризи студентського віку: 36. наук. ст. / Відп. ред.  

Т. М. Титаренко. – Луцьк: Ред.-вид. відділ «Вежа» Волинського держ. ун-ту  

ім. Лесі Українки, 2001. – 110 с. 

10. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для 

магістрантів і аспірантів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко – К.: ТОВ “Філ-студія”, 

2006. – 320с. 

11. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. / Э. Эриксон – 

М., 1996. – 344 с. 
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Н.П. Костюк 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

У статті досліджується поняття акту застосування норм права, 

проаналізовано його ознаки. Досліджено управлінську та юридичну природу 

актів застосування норм права органів виконавчої влади. 

Ключові слова: акт застосування норм права, ознаки актів застосування норм 

права, юридична природа акту застосування норм права, управлінський характер 

акту застосування норм права. 

У зв'язку з побудовою в Україні демократичної правової держави виникає 

необхідність щодо визначення основних ознак і сутності актів застосування 

норм права. Суб'єкти застосування норм права повинні діяти тільки на підставі 

і відповідно до законодавства України. Сфера цієї діяльності має бути чітко 

визначена нормативно-правовими актами. Втілення у життя правил поведінки, 

що становлять зміст права, здійснюється у процесі застосування норм права. 

Саме через застосування норм права досягається результат, зміст якого був 

закладений законодавцем при виданні норми права. Тому своєчасне і точне 
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застосування правових норм — це найважливіша передумова додержання та 

зміцнення правопорядку. 

Питанням теорії правових актів, практиці застосування різних їх видів 

присвячено немало наукових праць фахівців в галузі загальної теорії права, 

конституційного, адміністративного права і інших галузей правової науки. 

Копейчиков В. В. зазначає, що акт застосування норм права виступає, як один із 

засобів державного керівництва і, одночасно, як засіб вирішення конкретних 

юридичних справ, що виконує функцію індивідуального регулювання 

поведінки суб’єктів у конкретних правових відносинах [1, с. 185]. Традиційно 

спочатку в радянській, а потім і в російській та в українській юридичній науці 

вчені з адміністративного права не обходили увагою проблеми актів органів 

виконавчої влади. Дані питання розроблялися в працях М. Н. Ніколаєвої, 

А.Ф. Ноздрачева, Н. Р. Саліщевой, Ю. А. Тихомірова, А. П. Коренева, 

В.В. Черникова і інших вчених. Проте, в період, коли Україна орієнтується на 

нові стандарти, пов’язані з Європейською інтеграцією, слід усвідомити і по-

новому оцінити проблеми застосування норм права органами виконавчої влади. 

Для з'ясування місця, ролі і значення актів застосування норм права органів 

виконавчої влади в системі правових актів української держави важливо 

врахувати деякі обставини. Зокрема, акт застосування норм права, як й інші 

правові акти, має свою будову, складові елементи. Такими елементами є: 

вступна частина, констатуюча частина, мотивувальна частина, результативна 

частина. Деякі акти органів державного управління можуть складатися лише з 

регулятивної частини (розпорядження директора про зарахування на роботу).  

Метою статті є дослідження поняття та ознак актів застосування норм 

права. 

Існування суспільства, держави, вся організація суспільного життя, 

неможлива без повсякденної державно-владної діяльності з управління 

економікою, адміністративно-правовою сферою, соціально-культурним 

будівництвом, міжгалузевими зв’язками. Неодмінним інструментом, за 

допомогою якого держава здійснює управління, є правові акти органів 



335 

виконавчої влади. З ними пов’язане здійснення державних функцій і 

розв’язання будь-яких соціальних проблем. Саме в них міститься переважна 

частина всіх наявних у державі правових приписів, які поширюються 

практично на всі державні органи, недержавні структури, посадових осіб чи 

громадян. Здійснюючи на всіх рівнях керівництво великою кількістю 

державних органів, акти органів виконавчої влади здебільшого становлять 

значну й різноманітну систему правових засобів щодо реалізації законів, 

закріплення і розвитку сучасних суспільних відносин. Отже, встановлення і 

застосування правових норм безпосередньо пов’язано з актами управління. 

Більше того, акти управління – це єдиний спосіб створення і застосування 

правових норм у процесі управлінської (виконавчої) діяльності. У підручнику 

Битяка Ю. П., акти застосування норм права органів виконавчої влади 

визначаються, як офіційний припис, який заснований на законі, прийнятий 

суб’єктом управління (виконання) на будь-якому рівні державної ієрархії в 

порядку одностороннього волевиявлення і в межах його компетенції з 

додержанням встановленої процедури та форм і тягне за собою певні юридичні 

наслідки [2, с.126]. Визначення поняття правових актів органів виконавчої 

влади – одна з найскладніших проблем сучасного права. В юридичній 

літературі, в тому числі навчальній, їх найчастіше визначають, як форму 

державного управління, документ, волевиявлення, припис, дію. Основний зміст 

проблеми щодо визначення поняття полягає, головним чином, у з’ясуванні 

характеру його соціальної природи. Він зумовлений, насамперед, одночасною 

належністю актів до правових та управлінських явищ. Зрозуміло, державне 

управління розглядати у відриві від права не можна, так само, як і право 

неможливо розглядати без його регулюючих, управлінських функцій. Проте, 

саме акти виявилися в епіцентрі взаємозалежності права й управління, саме їх 

двоєдність дозволила виділити таку категорію, як юридичний механізм 

управління. Отже, акти застосування норм права органів виконавчої влади 

мають два джерела походження: по-перше, правове, по-друге, управлінське. Без 

правових актів не може бути державного управління, як такого, водночас без 
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них правова система держави втрачає своє регулююче призначення в сфері дій 

виконавчої влади. Ключовим результатом будь-якої адміністративної 

процедури є прийняття індивідуального адміністративного акта, тобто акту 

застосування норм права органів виконавчої влади. Українське законодавство 

поняття «адміністративний акт», як правило, не використовує. Вітчизняні 

наукові джерела оперують терміном правові «акти управління», які 

поділяються на нормативні й індивідуальні. Проте, якщо зважити, що нині 

Конституція України відмовилася від поняття «органи державного управління», 

а також з огляду на актуалізацію термінології, пов’язаної з визначенням 

«публічної адміністрації», видається доречним перейти до ширшого вживання 

поняття «адміністративний акт». В західних країнах поняття 

«адміністративного акта» є загальновживаним, хоча і має неоднакові значення. 

Наприклад, у Франції фактично все, що виходить від адміністрації й має 

публічний характер, вважається адміністративними актами, які можуть бути 

односторонніми, двосторонніми чи багатосторонніми, індивідуальними і 

нормативними. До адміністративних актів відносять і адміністративні угоди. А 

в законодавстві Німеччини адміністративним актом визнається «кожне 

розпорядження, рішення або інший суверенний захід, який видає орган влади 

для врегулювання конкретного випадку в галузі публічного права і який має 

безпосередню, спрямовану назовні правову дію». Інші країни континентальної 

сім’ї права, які орієнтуються на Німеччину, також обмежують поняття 

адміністративного акта лише індивідуальними заходами та рішеннями 

публічної адміністрації. У цьому питанні домінуючою в Європі є саме німецька 

доктрина адміністративного права, багато положень якої стали 

загальноєвропейським надбанням. Російські вчені розглядають акти 

застосування норм права органами виконавчої влади, з одного боку, як форму 

управління, а з іншого, як управлінське рішення по реалізації владних 

повноважень, яке має універсальний, офіційний характер і зобов’язує виконати 

передбачені ним конкретні дії. Акт застосування норм права органів виконавчої 

влади виступає в якості особливої юридичної форми управлінської чи 
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виконавчо-розпорядчої діяльності. Він приймається органом виконавчої влади 

по тому чи іншому питанню і є офіційним рішенням. Акти застосування норм 

права органів виконавчої влади можуть видаватися колегіально або 

одноособово, тобто є приписом уповноваженого органу державного управління 

чи спеціально уповноваженої особи. Зокрема, в документах Ради Європи, 

Європейської Комісії та Європейського Суду з прав людини під терміном 

«адміністративний акт» розуміється будь-який індивідуальний захід або 

рішення: а) який прийнято під час здійснення державної влади; б) який має 

характер прямої дії та правомірно або неправомірно стосується прав, свобод та 

інтересів приватних осіб; в) який не є актом, що виконується під час здійснення 

судових функцій. У юридичній літературі поняття «адміністративно-правовий 

акт» визначається як форма виконавчої і розпорядчої діяльності, що 

здійснюється усіма органами виконавчої влади; юридичні акти, що видаються 

органами виконавчої влади, або юридичні форми виконавчої і розпорядчої 

діяльності органів держави, що здійснюють повноваження в межах своєї 

компетенції, на основі і для виконання законів, в встановленому законом 

порядку. Найчастіше правові акти, зокрема адміністративно-правові, 

розглядають як письмові документи. За радянських часів був широко 

поширений підхід до визначення правових актів управління через форму 

виконавчо-розпорядчої діяльності. Правові акти управління визначалися як 

правова форма вказаної діяльності в протилежність не правовим формам, до 

яких частіше за все відносили організаційну роботу і матеріально-технічні дії. 

Проте, в рамках даного підходу виникли нерозв'язані проблеми 

методологічного характеру, що викликало серйозну і справедливу критику в 

адміністративно-правовій літературі. Як вважав Р. Ф. Васильєв, і ми 

погоджуємось з автором, при такому підході неможливо уникнути і двоякого 

розуміння актів або як дій, або як документів, і, використовуючи майже будь-

яке більш менш прийнятне визначення форм виконавчо-розпорядчої діяльності, 

при класифікації даних форм мимоволі починають змішувати поняття видання 

актів і самих правових актів управління [3, с. 70]. Слушною є думка А. 
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П. Коренева, який говорить про те, що акт застосування норм права органів 

виконавчої влади - це юридичний акт, регулюючий управлінські відносини або 

акт, який вирішує конкретну управлінську справу (питання), персонально 

визначаючий поведінку адресата і володіє державно-владним творчим 

характером, що видається в односторонньому порядку уповноваженими на те 

органами і посадовцями відповідно до встановленої процедури [4, с. 80-81].В. 

А. Юсупов вважає, що акти застосування норм права органів виконавчої влади 

є «вольовими владними діями, які приймаються на основі і задля виконання 

законів або правових актів вищестоящих органів управління в процесі 

організуючої виконавчо-розпорядчої діяльності і спрямовані на встановлення, 

зміну або припинення конкретних правовідносин» [5, с. 123]. 

Цікава позиція С. С. Алєксєєва, який відзначає, що термін «акт» у сфері 

права має два значення: правомірної дії - юридичного факту, у тому числі дії по 

здійсненню правотворчості, і офіційного документа, в якому виявляються 

результати тих або інших дій і в якому вони «перебувають» [6, с. 77]. 

Аналогічним чином Н. Р. Александров пропонував розрізняти акт, як дію 

компетентного органу і акт - документ, в якому ця дія одержує вираз зовні  

[7, с. 511]. Д. М. Бахрах і С. Д. Хазанов традиційний в радянському 

адміністративному праві термін «правовий акт управління» замінюють 

поняттям «акт державної адміністрації» [8, с. 348]. Б. В. Россінський говорить 

про правовий акт управління, як про юридичне владне, одностороннє 

волевиявлення відповідного суб'єкта виконавчої влади, в якому знаходять вираз 

владна природа державно-управлінської діяльності [9, с. 164]. Широке 

розуміння терміну «адміністративно-правовий акт» логічно приводить до 

висновку, що адміністративно-правові акти, як акти управління видаються 

всіма органами виконавчої влади, якщо визнавати під ними «всі акти, видані 

виконавчо-розпорядчими органами (адміністративні акти, директивні ухвали 

керівних органів, особливі акти угоди)». Адміністративно-правовий акт, або 

правовий акт управління, на думку, А. П. Альохіна і Ю. М. Козлова, «є 

засноване на законі одностороннє юридично-владне волевиявлення 
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повноважного суб'єкта виконавчої влади, спрямоване на встановлення 

адміністративно-правових норм або виникнення, зміну чи припинення 

адміністративно-правових відносин з метою реалізації задач і функцій 

державно-управлінської діяльності» [10, с.123]. Розглядаючи поняття актів 

застосування норм права органів виконавчої влади, ми не можемо не зупинити 

свою увагу на їх ознаках. Ознаки акту застосування норм права органів 

виконавчої влади - це певні властивості, які характеризують його сутність і 

призначення. Представники німецької доктрини визначають наступні ознаки 

акту застосування норм права органів виконавчої влади: по-перше, він 

видається органом управління; по-друге, є владною мірою впливу; по-третє, 

застосовується як форма управління у галузі дії публічного права; по-четверте, 

являє собою форму регулювання конкретних відносин чи вирішення певного 

спору або випадку; по-п’яте, здійснює безпосередній правовий вплив на 

зовнішню сферу. Німецькі вчені наголошують на тому, що адміністративний 

акт є рішенням, що відноситься саме до окремого випадку, тоді як закон є 

абстрактним регулюванням; в даній ознаці приховані два моменти - 

волевиявлення відомства відносно окремих громадян або певної речі і 

обґрунтовування прав і обов'язків для громадянина або щодо певної речі, 

зовнішня дія адміністративного акту полягає в тому, що він надає 

безпосередній правовий вплив «зовні», тобто мається на увазі правовідношення 

між державою і громадянами. В. М. Манохін, не даючи загального визначення 

правового акту управління, вказує на чотири його ознаки: наявність суб'єкта 

видання правого акту управління, зміст правового акту управління зводиться 

завжди до управлінських питань, до питань діяльності виконавчої влади, 

підзаконність правових актів управління, юридичні наслідки правового акту 

управління [11, с.157]. Д. М. Бахрах і С.Д. Хазанов визначають наступні ознаки 

таких актів: вони приймаються державною адміністративною владою, будучи 

при цьому правовою формою виконавчо-розпорядчої діяльності; вони 

підзаконні, мають офіційний характер, реалізують владні повноваження за 

наявності одностороннього владного волевиявлення, мають правовий характер, 
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якщо застосовуються в встановленому порядку і оформлюються належним 

чином, спричиняють юридичні наслідки (встановлюють, змінюють, 

припиняють норми права, спричиняють виникнення, зміну, припинення 

правовідносин, виступають в якості юридичних фактів) [8, с.8-10]. Битяк Ю. П.  

виділяє такі основні ознаки: 

- Акти застосування норм права виконавчої влади є різновидом 

управлінських рішень, за допомогою яких здійснюється управління 

народногосподарським комплексом, соціально-культурним будівництвом та 

адміністративно-політичною діяльністю держави. 

- Акти застосування норм права виконавчої влади – це підзаконні акти. 

Підзаконний характер актів державної виконавчої влади полягає в їх точній 

відповідності закону. Видання актів управління є частиною управлінської 

діяльності  одним із видів правових актів держави. 

- Дані акти спрямовані на досягнення конкретного, оперативного 

керівництва. За їх допомогою здійснюється реалізація норм права в процесі 

управлінської діяльності, забезпечується необхідна поведінка учасників 

відносин. Акти застосування норм права органів виконавчої влади є основою 

виникнення відповідних правових відносин. 

- Акти (виконавчої) управлінської діяльності встановлюють певні 

правила поведінки – приписи, дозволи, заборони. Вони захищають права і 

законні інтереси громадян, державних і недержавних організацій, охороняють 

державну безпеку і громадський порядок і т. ін., у цих актах містяться 

обов’язкові до виконання приписи, якими на громадян, державних та 

недержавних організації посадових осіб покладаються певні правила поведінки: 

їх права, обов’язки, відповідальність. 

- Вони є односторонньо-вольовими актами. Владність цих актів полягає 

в тому, що згода на їх виконання з боку тих чи інших осіб або організацій, яким 

вони адресовані, не потрібна.  

- Акти застосування норм права виконавчої влади (державного 

управління) приймаються суб’єктами управління тільки у межах їх компетенції 

і в певній формі. 
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- Акти - залежно від їх зовнішнього прояву є усними, письмовими та 

конклюдентними.  

- Акти управління мають юридичну природу та є обов’язкові для тих, 

кому вони адресовані. Їхнє видання гарантується авторитетом виконавчої 

влади, а в разі необхідності, забезпечуються примусовою силою держави. 

- Акти застосування норм права органів виконавчої влади незалежно від 

змісту повинні носити творчий характер, спрямований на розбудову України, 

як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави. 

- Акти застосування норм права органів виконавчої влади діють у 

системі юридичних актів України. 

- Акти застосування норм права виконавчої влади (державного управління) 

можуть виступати, як певні юридичні факти, на підставі яких виникають, 

змінюються та припиняються правовідносини. Водночас він не тільки 

юридичний факт. Такі акти виконують і регулятивні функції [2, с. 348]. Своїм 

спрямуванням, потрібно погодитись з В. Н. Хропанюком [12, с. 154], вони 

мають виникнення, зміну чи припинення правовідносин. Деякі документи 

мають офіційний, юридичний характер, але не є правозастосовчими, оскільки 

безпосередньо не виражають державно владного волевиявлення, не містять 

управлінського рішення і не породжують правовідносини. Це, наприклад, 

атестати, довідки, ліцензії. В таких випадках правозастосовчими актами будуть 

належним чином оформлені рішення, що передують їх прийняттю. Як 

різновиди актів державного управління, акти застосування норм права органів 

виконавчої влади, по-перше, розглядаються у якості дії, по-друге, як документ, 

по-третє, як форма виконавчо-розпорядчої діяльності - це останнє розуміння 

акта найбільш розповсюджене. Однак слід мати на увазі, що формою діяльності 

є не сам акт, а його видання. Застосовуючи норму орган управління щось 

приписує, причому завжди у визначеній юридичній формі (наказ, рішення, 

розпорядження і т.п.). Ці приписи - вияв державної волі, вони мають державно-

владний характер, тому акти - це засновані на законі приписи державно-

владного характеру, видані у відповідних формах у процесі виконавчо-
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розпорядчої діяльності уповноваженими органами або посадовими особами. 

Серед ознак акту застосування норм права органів виконавчої влади можна 

виділити: по-перше, те, що це завжди акт управління, який спрямований на 

встановлення, зміну чи припинення конкретних юридичних відносин. 

«Юридичний ефект - пряма мета юридичного акту». Він спрямований на 

створення нових юридичних відносин, або на їх припинення. По-друге, це 

завжди акт публічного права, тобто видається з метою служіння суспільству. 

По-третє, належить до категорії державних актів, тобто приймається в межах 

компетенції певного державного органу. По-четверте, завжди має правомірний 

характер, тобто відповідає законам, видається в законній формі, має на меті 

дотримання законів. По-п’яте, має стійкий характер, тобто не припустима 

самовільна зміна адміністрацією своїх актів. 

Підсумовуючи вище перераховане, слід зазначити, що ненормативний 

(індивідуальний) правовий акт органів виконавчої влади - це індивідуальний 

юридичний акт, який розв'язує конкретну управлінську справу, персонально 

визначає поведінку адресата, має державно владний характер, застосовується 

уповноваженим органом у відповідності з встановленою процедурою (в межах 

управлінського процесу) з метою досягнення завдань управління, вирішення 

проблемних питань управління і здійснення управлінських функцій. Акти 

застосування норм права мають подвійну природу: по-перше, управлінську, яка 

виявляється в тому, що акт застосування норм права обумовлений існуванням 

управлінської матерії, яка впливає на об’єкт управління саме через акти 

застосування; по-друге, юридичну природу, тому що будь-який акт 

застосування приймається на основі і за для виконання законів. Акти 

застосування норм права органів виконавчої влади мають існувати поєднуючи 

принципи права і принципи управління, і мають на меті виконання функцій 

управління (функцій держави, виконавчої влади) і функцій правового 

регулювання. Таким чином, роль і значення актів застосування норм права 

органів виконавчої влади у здійсненні повсякденних управлінських функцій 

досить значні. Вони здійснюють значний вплив на різноманітні сфери 
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суспільного життя. З їх допомогою держава регулює відносини, що 

складаються у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності. При цьому 

вирішуються різні за своїм характером та обсягом питання. У актах державного 

управління відображаються усі боки діяльності державного управління 

(організація, контроль, охорона суб’єктивних прав, боротьба з 

правопорушеннями та т.п.). Акти застосування норм права органів виконавчої 

влади мають всі ознаки, що притаманні правовим актам державних органів. 

Разом з тим вони мають свої характерні особливості. Окрім цього, акт 

застосування норм права має індивідуальний характер, який виявляється, по-

перше, в тому, що він вирішує цілком визначене і конкретне питання; по-друге, 

в ньому вказується конкретний адресат, який повинен дотримуватись 

вміщеного в акті припису; завжди видаються в односторонньому порядку. Вони 

виходять від компетентного органу (посадової особи) - суб’єкта застосування 

норм права. Акти застосування норм права органів виконавчої влади можуть 

бути основою для прийняття інших актів. Дані акти призводять до виникнення 

не тільки адміністративно-правових, а й трудових, сімейних, цивільно-правових 

та інших відносин. Вони можуть виступати, як умова дійсності цивільно-

правових, трудових та інших актів. Акти застосування норм права органів 

виконавчої влади можуть слугувати законними доказами для судів загальної 

юрисдикції, бути підставою для порушення справ про різні правопорушення, 

бути юридичною підставою для набуття громадянином суб’єктивного права або 

звільнення його від конкретного обов’язку. Вони видаються для вирішення 

нормами права конкретних управлінських справ та ситуацій. Стосуються 

конкретних дій, фактів, випадків, організаційних заходів, адресуються 

конкретним особам і породжують індивідуальні права та обов’язки. Ці акти 

ґрунтуються на нормативних актах і реалізують останні в конкретних життєвих 

випадках, юридичних фактах. Отже, акти застосування норма права 

вичерпують себе одноразовим застосуванням. Акти застосування органів 

виконавчої влади приймаються на підставі норм права і повинні їм відповідати, 

тільки в такому випадку вони будуть справедливі. В акті застосування 
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управлінське рішення набуває офіційної форми, хоча це не означає 

обов’язкового документального оформлення, тому що акти, як ми зазначали 

раніше, можуть мати і усну форму, й конклюдентну. Це чітко виражене зовні 

волевиявлення суб’єкта держаної влади, яке видається від імені держави 

спеціально уповноваженими державними органами і посадовими особами в 

межах їх компетенції. Саме в них реалізуються завдання і функції державного 

управління, тому вони містять приписи обов’язкові для адресатів. Держава 

контролює виконання акту застосування норм права, застосовуючи у 

необхідних випадках міри примусу. В той же час, в учасників правовідносин 

існує можливість оскаржити акти застосування норм права органів виконавчої 

влади до суду або в інший вищестоящий державний орган. Акти застосування 

норм права органів виконавчої влади містять конкретні приписи, розраховані на 

однократне застосування у визначеній, фактичній ситуації. Вони завжди 

спрямовані на конкретних адресатів і вичерпуються одноразовим 

застосуванням. Правозастосовчі акти реалізують функцію індивідуально - 

правового регулювання, використовуються, як засіб оперативного управління. 

Вони завжди виступають різновидом юридичних фактів, що викликають 

юридичні наслідки. Маючи формалізований характер, акти застосування норм 

права органів виконавчої влади видаються при суворому дотриманні 

передбачених стадій і процедур їх підготовки, експертизи, видання. Кожен акт 

видається в певній формі, має відповідне найменування і обов’язкові реквізити. 

Вони видаються від імені держави, є наслідком реалізації державно-владних 

повноважень, формою вияву державної влади. Вони обов’язкові для виконання 

усіма кому вони адресовані, і при необхідності їх виконання забезпечується 

заходами державного примусу. Акти застосування норм права органів 

виконавчої влади - це прояв компетенції державного органу. Вони є юридично 

обов’язковими до виконання, їх виконання забезпечується матеріально, 

організаційними заходами, переконанням, державним примусом. Орган 

виконавчої влади не тільки видає акт, а й контролює його виконання. Він не 

потребує погодження з боку фізичних і юридичних осіб, які виступають, як 
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об’єкти управлінської діяльності; хоча, з іншого боку вони мають право його 

оскаржити, опротестувати; з’ясувати його законність і обґрунтованість. Він є 

способом вираження волі адміністративно-владного суб’єкта управління, являє 

собою реальну дію, юридично-владне волевиявлення державного органу 

публічного управління. Це волевиявлення реалізується в процесі виконання 

правових приписів, передбачених в акті. Його поява обумовлена суспільними і 

державними інтересами. Окрім того, акт застосування норм права органів 

виконавчої влади має імперативний характер, тобто є обов’язків для виконання 

адресатами і визначає межі необхідної поведінки суб’єктів у сфері державного 

управління. Акт застосування норм права органів виконавчої влади завжди 

відповідає Конституції і законам України. Є різновидом юридично-значимих 

документів, які фіксують певні обставини, мають юридичне значення. Будь-які 

акти застосування норм права органів виконавчої влади мають юридичне 

значення, яке визначається: по-перше, тим, що вони виступають в якості 

юридичних фактів, тобто є підставою виникнення, зміни чи припинення 

правовідносин, про що ми говорили раніше; по-друге, регламентують поведінку 

суб’єктів, покладаючи на них виконання конкретних обов’язків і визначаючи 

права; по-третє, можуть слугувати правовою і фактичною підставою для 

видання інших адміністративних актів; по-четверте, можуть бути юридичними 

документами, доказами в юридичному процесі; по-п’яте, можуть бути 

важливою умовою для здійснення тих чи інших дій, реалізації прав і свобод, як 

фізичних так і юридичних осіб; по-шосте, є правовими засобами, які впливають 

на стан сучасної правової політики в адміністративно-правовій сфері, 

реалізацію адміністративної реформи, позитивного функціонування органів 

виконавчої влади і юридичного захисту прав і свобод громадян, а також 

досягнення мети державного управління. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР – ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ 

У статті розглянуто питання інтеграції України у Європейський Союз та 

визначено основну мету асоціації між Україною та ЄС. Висвітлено основні 
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переваги та недоліки євроінтеграції та перспективи економічних, політичних, 

соціальних вигід та загроз.  

Ключові слова: Європейська інтеграція, євроінтеграційні процеси, асоціація, 

європейський стандарт, міжнародні відносини. 

Євроінтеграційні процеси є відображенням інтересів країн європейського 

регіону, що відповідають об’єктивним закономірностям та потребам 

глобального розвитку сучасного світу. Даний процес забезпечує країнам–

учасницям раціональне використання об’єднаних матеріальних і духовних 

ресурсів для піднесення рівня та якості життя народів країн Європейського 

Союзу. В даному контексті розглядається актуальність вибору європейського 

шляху, що об’єктивно відповідає інтересам України. 

Україна конче потребує сталого зростання економіки та підвищення 

добробуту народу і розраховує досягти цієї мети на шляху євроінтеграції. 

Проте виявляється, що євроінтеграційні успіхи не такі вже й визначні, що 

зумовлено наявністю в ЄС низки проблем інтеграційного характеру. Це 

пояснюється тими чинниками, що нині основною метою зовнішньої політики 

України є саме євроінтеграція, а запровадження європейських стандартів у всіх 

сферах життя – головне завдання внутрішніх реформ. На початковому етапі 

співпраця України та Європейського Союзу мала безліч проблем і 

суперечностей, тому завжди привертала увагу науковців та засобів масової 

інформації. Євроінтеграційні процеси України найбільше зацікавили науковців, 

істориків, політологів, економістів після набуття нашою державою статусу 

незалежної. У наукових працях таких вчених, як Білоусов М.М., Гайдуков Л.Ф., 

Копійка В.В., Манжола В.А., Ситник С.В., Ченчик Д.В., Чорноплеча О.М., 

Шинкаренко Т.І. системно та ґрунтовно досліджуються динаміка створення, 

розвитку Європейського Союзу, інтеграційні процеси в його середовищі.  

Європейський вибір має стати підґрунтям для загальнонаціонального 

єднання на основі ідеї модернізації країни. Відновлення гарантій усім, без 

винятку жителям України їхніх конституційних прав у повному обсязі – 

перший украй серйозний іспит України в ролі асоційованого члена ЄС [4, с.65]. 
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Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, 

подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх 

технологій, створення нових робочих місць, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові 

ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід’ємна частина Європи, Україна 

орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель соціально–

економічного розвитку. 

Стратегією європейської інтеграції є активний перехід на сучасні 

європейські методи роботи, сприяння розвитку міжвідомчої взаємодії на 

горизонтальному рівні, розширення повноважень середньої та нижньої 

управлінських ланок у сфері обміну інформацією, заохочення ініціативності, 

глибокої продуманості пропозицій і бачення кінцевих результатів їхньої 

реалізації, вивчення та трансляція корисного досвіду інших європейських країн 

у сфері державного управління інтеграційними процесами. Успіх на шляху 

просування України цим курсом та надання відносинам Україна –  

Європейський Союз якісно нового статусу залежатиме від:  

- здійснення послідовного та виваженого реформування економічної і 

соціальної сфер;  

- ефективності процесу наближення законодавства України до 

законодавства ЄС;  

- реалізації положень Угоди про партнерство та співробітництво між 

Україною і ЄС та його членами [3, с.158].  

Не менш важливими є сприяння розвитку торгівлі та інвестицій, 

забезпечення підґрунтя для взаємовигідного економічного, соціального, 

фінансового, громадського, науково–технологічного та культурного 

співробітництва, а також підтримки зусиль України щодо зміцнення демократії, 

розвитку її економіки та завершення переходу до ринкової економіки.  

Економічна привабливість Євросоюзу для України полягає насамперед у 

можливості долучитися до високої культури ефективного ринкового 

господарювання і підняти до такого ж рівня власну економіку. Європа являє 
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собою один із масштабних платоспроможних та інноваційних ринків, освоїти й 

заповнити який намагаються багато країн світу, серед них США, Японія, Китай, 

Індія, Бразилія та інші.  Інноваційність виробництва в ЄС перевищує 75%  

[3,с.165]. З таким потенціалом євроінтеграційної привабливості не може 

зрівнятися ніхто. ЄС – це територія високоефективної інноваційної економіки. 

Середній показник ВВП на жителя в ЄС майже увосьмеро вищий, ніж в 

Україні, і в 2,5 раза – ніж у Росії. У провідних країнах ЄС рівень економічного 

розвитку ще вищий. 

Політичні переваги інтеграції України у ЄС пов’язані зі створенням 

надійних механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. Зближення 

з ЄС є гарантією, а виконання його вимог – інструментом розбудови 

демократичних інституцій в Україні. Крім того, членство у ЄС відкриє шлях до 

колективних структур спільної безпеки Євросоюзу, забезпечить ефективнішу 

координацію дій з європейськими державами у сфері контролю за експортом і 

нерозповсюдження зброї масового знищення, дасть змогу активізувати 

співробітництво в боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, 

контрабандою, нелегальною міграцією, наркобізнесом тощо. 

Угода про асоціацію є «дорожньою картою» на шляху до тієї України, 

якою переважна більшість наших співгромадян хоче її бачити: країною з 

потужною соціально орієнтованою економікою, заснованою на передових 

технологіях, що гарантує достойні доходи громадян і сильний соціальний 

захист. Головний ризик у тому, що для модернізації економіки потрібні 

величезні ресурси і час. Необхідне рішуче технологічне переозброєння всього 

виробничого ланцюга [2]. 

Асоціація між Україною та ЄС чітко визначає дві її основні мети – 

поглиблення політичної асоціації та поступова економічна інтеграція. 

Досягнення мети поступової економічної інтеграції України в ЄС – це 

запровадження умов для посилених економічних і торговельних відносин, що 

вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, 

зокрема, завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі. 
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Чітка і пріоритетна орієнтація України на Європейський Союз повинна 

розглядатися як основа стратегії економічного і соціального розвитку нашої 

держави на наступні десять років і віддаленішу перспективу. Підписавши угоду 

з ЄС, Україна стане частиною європейського політичного простору [6, ст.227].  

Успішне виконання Угоди про асоціацію означатиме відповідність 

критеріям членства. А відтак – підвищення якості життя громадян, 

модернізацію усіх сфер життя держави і суспільства, підвищення 

конкурентоздатності українських виробників, тощо. Саме це, а не членство як 

таке, є метою європейської інтеграції. 

Принципово важливим питанням для України є вихід на європейський 

стандарт оцінки робочої сили. Нині робоча сила в Україні недооцінена 

порівняно із середньою в ЄС і Єврозоні вдвічі, а порівняно з Бельгією, 

Францією, Швецією – учетверо. Мається на увазі не за рівнем зарплати, а за 

часткою оплати праці у ВВП. Нині високі соціальні стандарти в країнах ЄС 

дозволили його громадянам сформувати значні фінансові заощадження. За 

цими показниками Україна, як і Росія, теж відстає від країн ЄС і Єврозони в 

десятки разів. При цьому співвідношення фінансових активів на жителя до 

ВВП в Україні та Росії набагато нижче, ніж у країнах ЄС і Єврозони. 

Інтеграція України в ЄС має свої переваги і для України, і для 

Європейського Союзу. Для нашої держави важливого значення набувають як 

процес її послідовного наближення до ЄС, так і стратегічний результат цього 

процесу – повноправне членство в ЄС. 

Євроінтеграція сприятиме зростанню продуктивності економіки та темпів 

технологічної модернізації під впливом конкуренції на єдиному європейському 

ринку та забезпеченню вільного доступу до новітніх технологій, капіталу, 

інформації; підвищенню кваліфікації робочої сили за умов їх вільного руху в 

межах єдиного ринку; створенню більш сприятливого інвестиційного 

середовища; істотному зростанню обсягів торгівлі на ринку ЄС; створенню 

передумов для прискореного зростання взаємообміну в галузях з підвищеним 

рівнем науки та техноємності; підвищенню якості регулятивних інститутів у 
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бюджетній, банківській, фінансовій сферах та корпоративному управлінні. 

Економічна інтеграція також наддасть можливість використовувати фонди 

регіонального розвитку ЄС для прискорення виходу на вищий рівень 

економічного розвитку, властивий більш розвиненим країнам Євросоюзу [5]. 

Соціальні переваги членства в ЄС пов’язані з наявними тут високим рівнем 

соціальних стандартів і розвитку гуманітарної сфери, ефективним захистом 

прав працівників, розвиненою системою охорони довкілля. Наслідком 

інтеграції України в ЄС стануть суттєві зміни в забезпеченні права на вільне 

працевлаштування, адекватної оплати та безпеки праці, гарантій соціального 

забезпечення, належних умов життя громадян, охорони здоров’я, освіти, 

культури, соціального захисту і соціального страхування відповідно до 

європейських стандартів. 

Сама мета інтеграції, як доводить досвід практично всіх нових країн членів 

ЄС, стала потужним стимулом необхідних для цього соціально–економічних 

перетворень. Після розширення Україна стає безпосереднім сусідом ЄС, що 

визначить посилення впливу ЄС на Україну, зокрема, в контексті подальшої 

демократизації українського суспільства і зміцнення європейської орієнтації 

населення України. 

Недоліками інтеграції України до ЄС у короткотерміновій перспективі 

можуть бути:  

- перехід нових держав–членів до єдиного митного тарифу ЄС та 

збільшення рівня тарифного захисту щодо низки товарів українського експорту;  

- позбавлення нових держав – членів ЄС можливості самостійно 

регулювати свій торгівельний режим щодо України;  

- можлива втрата українськими експортерами традиційних ринків збуту в 

нових країнах–членах ЄС внаслідок розширення сфери застосування 

антидемпінгових заходів щодо України;  

- скорочення обсягів традиційного українського експорту до ЄС внаслідок 

часткової переорієнтації товаропотоків між нинішніми та новими  

членами ЄС [1]. 
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Таблиця 1 

Очікувані можливості й загрози вступу України до ЄС 

Можливості Загрози 

1. Політичні перспективи:  
− встановлення стабільної політичної 
системи; 
− сприйняття України як важливого суб’єкта 
політичних відносин; 

1. Політичні загрози:  
− небезпека втягнення України в конфлікт 
цивілізацій між Заходом і мусульманським 
світом; 

2. Економічні перспективи:  
− забезпечення розвитку малого та 
середнього бізнесу;  
− упровадження стандартів ЄС у 
виробництві; 

2. Економічні загрози:  
− можливе переміщення до України 
шкідливих виробництв;  
− використання дешевої ресурсно–
сировинної бази України; 
− використання дешевої робочої сили 
України; 

3. Соціальні перспективи:  
− формування середнього класу; 
− реформування освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту; 

3. Соціальні загрози:  
− поглиблення демографічного спаду;  
− незаконна міграція та відплив кадрів. 

 

Також існують фактори, що гальмують рух України до Європи, серед них 

можна виділити повільність у проведенні економічних реформ, що призводить 

до відсутності помітних результатів внутрішніх соціально–економічних 

трансформацій; занадто високий рівень корупції та економічної злочинності; 

відсутність консенсусу стосовно європейського вибору як серед населення, так 

і на рівні державних інституцій; дефіцит досвідчених фахівців з євроінтеграції, 

насамперед, серед політичної еліти і державних службовців України . 

Таким чином, щоб інтегруватись у ЄС, Україні необхідно суттєво змінити 

процес реалізації економічної та фінансової політики. Потрібно фактично 

відмовитися від протекціоністських заходів у сфері експортно–імпортних 

операцій, легалізувати тіньову економіку, дотримуватись вимог щодо захисту 

прав людини. Чи не найбільші зміни мають відбутися на фінансовому ринку.  

Основними напрямками інтеграційного процесу для України є адаптація 

законодавства України до законодавства ЄС, розвиток торговельних відносин 
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між Україною та ЄС, інтеграція України до ЄС у контексті 

загальноєвропейської безпеки, політична консолідація та зміцнення демократії, 

зміцнення фінансової складової євроінтеграційного руху України, адаптація 

соціальної політики України до стандартів ЄС, культурно–освітня і науково–

технічна інтеграція, регіональна інтеграція України, галузева співпраця, 

співробітництво в галузі охорони довкілля. 

Але саме європейський вибір України відкриває нові перспективи 

співробітництва з розвинутими країнами континенту, надає можливості 

економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі 

міжнародних відносин. 
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ВПЛИВ ПРАВОСЛАВНИХ  ЦІННІСНОСТЕЙ НА ДУХОВНІ 

ПІДВАЛИНИ СУЧАСНОЇ  УКРАЇНСЬКУ СІМ'Ї 

Проаналізовано становище сучасної української сім’ї та місце в ній 

християнських цінностей, про які йдеться в соціальних вченнях православних 

церков; їх роль як регулятора відносин при збереженні традиційної сім’ї. 

Розглядається соціальна значимість православної Церкви та її вплив на сімейні 

відносини в умовах секуляризованого суспільства 

Ключові слова: православні цінності, духовно-моральні цінності, шлюб, сім’я. 

Духовна криза – завжди є наслідоком переломних періодів у житті 

суспільства, соціальних трансформацій і кардинальних змін. Україна за весь 

період своєї багатовікової історії неодноразово переживала духовну кризу, як 

ставила під загрозу збереження її як цілісного соціокультурного утворення. 

Протягом останніх десятиліть відбувається чергова зміна суспільно-

політичного порядку і знову країна переживає духовний занепад. В Україні 

стрімко поширюється ціннісна аномія, духовні цінності поступово 

поступаються місцем цінностям матеріального порядку. 

В світлі цієї ситуації виникла гостра необхідність відродження  духовних 

підвалин українського суспільства. Однак, досягнення даної мети було б 

неможливим  поза відродження сім’ї, її духовно-моральних основ, оскільки 

сім’я виступає тим структуроутворюючим початком, без якого неможливе 

духовне відродження нації. 

Церква завжди намагалась здійснювати  функцію соціального контролю на 

сім’ю, тому зараз, коли суспільство опинилось у становищі ідеологічної кризи, 

вона намагається повернути втрачені за Радянські часи можливості свого 

впливу на сім’ю, отже, зміцнити свої позиції. Сім’я, як мала Церква, є одним з 

основних елементів побудови церковного організму, тому її збереження є 

надзвичайно важливим для існування церкви. 
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 Соціальні вчення православних церков багато уваги приділяють питанню 

сім’ї, оскільки в результаті втрати колишніх функцій і значення між сім’єю і 

церквою в сучасному суспільстві виникають розбіжності, яких раніше в такому 

розмірі не існувало. Сучасна сім’я не є більше тією соціальною одиницею, яка 

мала сакральне значення і в межах якої здійснювалася релігійне життя, 

релігійні ритуали, «соціальне тіло» яких вона складала.  Вчення про сім’ю і 

шлюб, норми сімейних відносин надають певний вплив на поведінку віруючих.  

 Вивчення впливу християнських цінностей, зокрема православних, на 

збереження інституту сім’ї в сучасних кризових умовах розвитку українського 

суспільства досліджували як вітчизняні так і зарубіжні науковці Бергер П., 

Трауберг Н. Л., Форсова В. В., Франк С. Л., Санкевич О. Ю., Гудзяк Б. 

православні теологи Троіцький С. В., протоієрей  Мейендорфа І., Блум А. та ін.  

Мета даної статті полягає в тому, щоб показати позицію та особливості 

ставлення православних церков на проблеми  інституту сім’ї.  

Сім’ю можна вважати початковою формою групового життя людей, 

оскільки саме тут закладається і формується вміння жити в суспільстві. Всі інші 

соціальні групи можна вважати "винаходами" культури, сфера їх існування - 

суспільне життя; сфера  сім’ї, в першу чергу - особисте життя. Сім’я виступає 

як перший виховний інститут, зв’язок з яким людина відчуває протягом всього 

свого життя, в сім’ї регулюється ставлення дитини до навколишнього світу, тут 

вона отримує перші уроки моральності і досвід взаємин з соціумом. 

Від стану сім’ї залежить стан держави, оскільки сім’я розглядається як 

найменший соціальний осередок суспільства. Сучасний інститут сім’ї 

переживає кризу. Свідченням цьому є багато ознак, що тлумачиться як 

симптоми занепаду і дезінтеграції: кількість розлучень катастрофічно зросла; 

рівень народжуваності знизився; збільшилося число матерів, які не 

перебувають у шлюбі; зросла кількість неповних сімей; матері, які мають 

маленьких дітей, істотно поповнюють трудову армію країни. 

Спектр проблем, що характеризують  українську сучасну сім’ю, також 

досить широкий, серед них найбільш яскраво вираженими є труднощі 

соціально-економічного характеру, які  поглиблюють кризове становище сім’ї. 
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Протягом віків всі без виключення церкви претендували на право 

контролювати дії та вчинки віруючих, включно з сімейним та особистим 

життям. Розуміючи  вкрай важливе значення інститутів сім’ї та шлюбу, 

відносин між статями для суспільства, православне духовенство  також 

приділяє велику увагу їх регулюванню. Сім’я та жінка, як берегиня сімейного 

вогнища, цікавлять ідеологів церкви, в першу чергу, як засіб для збереження 

свого впливу на покоління, що підростають. Тому вони розробляють систему 

норм релігійної моралі, що безпосередньо належить до шлюбно-сімейного 

кодексу та відтворенню населення, регламентують місце жінки в сім’ї та 

суспільстві, а також шлюбно-статеві відносини, норми, що формують погляди 

людей на дітонародження, багатодітність тощо. Посередництвом своїх 

соціальних вчень, ставлячи в центр її уваги глобальні проблеми сучасності, 

церква, як інститут, намагається подолати зазначену кризу сім’ї. Як і в 

минулому, вона бажає залишатися активною впливовою силою, яка здатна 

здійснювати вплив на розвиток життя суспільства та сім’ї як найменшої його 

соціальної спільноти. «Криза сім’ї», про яку в наш час багато пишуть та 

говорять у засобах масової інформації, православний клір вбачає в тому, що не 

кожна християнська сім’я є домашньою церквою. Богослови розглядають сім’ю 

як дещо протилежне суспільству з його соціальними конфліктами та 

суперечностями,  як інститут, впливаючи на який, церква могла б впливати на 

мільйони  людей. Патріарх Філарет  в одному з своїх виступів зазначив: 

«Головним завданням європейської спільноти у третьому тисячолітті повинно 

бути відродження християнської сім’ї. Тільки через християнську сім’ю можна 

подолати сучасні пороки суспільства в тому числі й демографічну кризу. Сім’я 

може стати основою духовного оздоровлення. Для того, щоб створити 

нормальну сім’ю, треба не стільки турбуватися про створення матеріальних 

умов для сім’ї, але й виховувати дітей на основі християнської моралі і 

готувати їх до сімейного життя » [1, с. 178]. Сім’я як об’єкт вивчення та впливу  

в наш час викликає надзвичайну зацікавленість як в наукових колах, так і в 

релігійних, та серед головних проблем, які привели даний інститут до 
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дезорганізації, деградації та фактичного знецінення, більшість дослідників 

зазначають в першу чергу зникнення традиційних сімейних цінностей, які 

тривалий час виступали головними підвалинами існування сімейно-шлюбних 

відносин.  

Поняття сімейні цінності у світському розумінні має досить широкий 

зміст, тому слід конкретизувати те, що більшість з нас має на увазі. 

Найголовніші з них базуються на принципах взаємин, як між  подружжям, так і 

у відносинах батьків та дітей, які включають в себе: любов, турботу, 

взаєморозуміння, терпіння, вірність, жертовність, повагу, співчуття, 

взаємопідтримку, чесність, щирість, довіру і багато іншого. Вони не просто 

важливі, вони є фундаментальними та  складають  непохитну основу  

благополуччя сім’ї.  

Л. І. Савінов вважає, що до родових цінностей сім’ї відносяться: 

• складний спектр взаємин між чоловіком і жінкою, найвищою цінністю 

якої є любов; 

• народження дітей - цінність, в ході досягнення якої проявляються не 

тільки біологічний інстинкт, а й важливі духовні і соціальні якості; 

• різні ціннісні орієнтації, завдяки яким у сфері спілкування члени сім’ї 

мають можливість зануритися в світ людяності. Цьому сприяють ролі дружини, 

чоловіка, батька, матері, сина, дочки і т. д. [2].  

На думку О. В. Шубаро, для сучасного суспільства характерним є зміна 

ціннісних пріоритетів та світоглядних основ людини. Під впливом процесів 

глобалізації, відбулась трансформація, яка істотно вплинула на професійні, 

морально-психологічні, естетичні, сімейні стосунки між чоловіком та жінкою, а 

також в цілому на інститут сім’ї. Уявлення про жінку, її роль та місце в 

сучасному суспільстві набувають нового змістовного наповнення. Це суттєво 

впливає на формування системи сімейних цінностей. Процес формування 

гармонійної особистості, основою якого виступає сім’я, повинен враховувати 

як традиційні морально-духовні цінності, так і сучасні соціальні ідеали та 

настанови. Падіння авторитету духовних цінностей може привести до духовної 
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катастрофи. В цьому контексті цікавим є моральний досвід християнства, 

згідно нормам цієї релігії одним із шляхів віруючого є створення сім’ї, на 

основі шлюбу, який розглядається як таїнство [3]. 

Вчення про це таїнство трьох різних християнських сповідань - 

православного, католицького та протестантського подекуди відрізняються. 

Більше того, немає  загальної згоди навіть у межах православ’я. Спірними 

питаннями залишаються наступні: хто здійснює це таїнство – священик або 

самі молодята; де головний момент таїнства; яке значення в шлюбі має фізична 

сторона. Виникають протиріччя в розумінні найсуттєвішою боку шлюбу – його 

мети. Тим не менш, можна позначити два основні положення: шлюб 

встановлений Богом; шлюб є образ духовного союзу Христа з церквою. Чоловік 

повинен піклуватися про жінку свою як Христос про церкву - якщо треба, 

віддати за неї душу, відчути багаторазові втрати. 

В сучасному світі православні цінності  все більше привертають увагу та 

займають більш помітне місце, завдяки чому спостерігається збільшення 

інтересу до вітчизняної культури та духовності. Оскільки ми говоримо про 

християнські цінності, серед яких саме духовні є головними, згадаємо про 

зміст, який вкладає в це словосполучення досвід Православної Церкви. 

Розглядаючи систему православних цінностей та роль сім’ї з точки зору 

православ’я В. В.Форсова спирається на вчення про сім’ю, що розробляли святі 

отці церкви та на  роботи авторів більш пізнього періоду. В якості важливіших 

параметрів православної системи сімейних цінностей вона   пропонує виділити 

наступні елементи: походження і сутність шлюбу; альтернативи шлюбу та сім’ї; 

допустимість до і позашлюбних контактів; вступ у шлюб; розпад сім’ї; 

обов'язки подружжя; виховання дітей в сім’ї. 

Безперечно, що вказані цінності мають позачасовий характер, не 

пов’язаний з конкретною соціальною структурою, оскільки в змістовному плані 

ними затверджується та обґрунтовується пріоритет духовного над 

матеріальним [4]. 

Церква вбачає у шлюбі не тільки основу сім’ї та осередок суспільства, а й 

образ союзу Христа і Церкви. У своєму вченні Апостол Павло називає сім’ю 
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«малою церквою», а шлюбний союз уподібнює союзу Христа і Церкви. Для 

православ’ї людини сім’я завжди була основою її життя, моральної та 

господарської діяльності. Якщо людина не мала сім’ї, то її жаліли, вважали 

скривдженою Богом і долею. Мати сім’ю і дітей було так само необхідно і 

природно, як і трудитися. Багатодітні сім’ї користувалися повагою, бездітність 

сприймалася як аномалія і нещастя. 

Вчення про шлюб в Новому Завіті відрізняється від  його розуміння у 

Старому Завіті саме тим, що основний зміст шлюбу вбачається в любові й 

вічній єдності подружжя.  В період раннього християнства панували три 

розповсюджені точки зору на шлюб. Відповідно до першої з них шлюб – це дар 

Божий, його мета – дітонародження. Друга зводилася до того, що шлюб – це 

необхідне зло: краще одружитися, ніж «згоріти від любовної пристрасті». Тобто 

усвідомлювалася потреба задоволення сексуальних відносин, яку необхідно 

узаконити за допомогою шлюбу. Третя точка зору повністю відкидала шлюб: 

необхідно бути вільним, щоб присвятити себе релігії. 

Православна церква, на відміну від католицької, допускала не тільки 

анулювання шлюбу, але і розлучення, хоча і прирівнювала його до тяжкого 

гріха. Ставлення до розлучення завжди було негативним. Але при цьому люди 

розуміли, що якщо розлучення поганий в принципі, то і шлюб гарний лише в 

ідеалі, тобто в разі, коли норми і правила сімейного життя дотримуються обома 

подружжям. 

Православ’я підкреслює значення трьох основних стосунків у сім’ї: 

ставлення влади, відносини відповідальності і відносини любові. Головна 

перевага шлюбу перед безшлюбністю полягала в кращих умовах для виховання 

дітей. 

Чоловік визнається єдиним главою сім’ї. Обов’язками чоловіка в 

християнській родині полягають в тому, щоб бути як духовним головою сім’ї, 

так і її захисником, приймати на себе відповідальність за долю сім’ї, дружини і 

дітей, самовіддано любити дружину і дітей, якщо знадобиться - віддати за них 

своє життя.  
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Дружині у православ’ї належить друге місце в сім’ї. Дружина повинна 

бути цнотливою, чистою. Вона заручена з чоловіком для спілкування, 

народження дітей, допомозі чоловікові, піклуванню про дім. Виховання дітей у 

сім’ї повинно ґрунтуватись на турботі .Не словом, а прикладом свого життя, так 

як діти схильні наслідувати батьків в добром і поганому. Корисно дітей вчити 

наукам і мистецтвам, але вчити їх жити по-християнськи вкрай необхідно. 

Негативним, проте неоднозначним, залишається ставлення церкви до 

розлучення, що вважається гріхом з одного боку, оскільки дане явище 

призводить до негативних наслідків: психічних страждань, соціальної 

розгубленості, травмуванню незахищеної дитячої  психіки. Зазначені наслідки, 

у свою чергу, породжують нові проблеми. «Те, що відбувається, стає 

справжньою трагедією для особи й народу» [5]. З іншого боку, православною 

церквою в деяких випадках «з причини духовної недосконалості подружжя» та 

заради «спасіння грішників», церква надає можливість брати шлюб другий, 

третій та навіть четвертий раз. Розпад шлюбу, що допускається в певних 

випадках, руйнує ідею про нерозривність церковного шлюбного союзу. 

Процеси, що відбуваються у сучасному світі та впливають на сім’ю, 

спотворюючи її зміст, викликають занепокоєння у діячів православної церкви. 

Про це також йдеться у соціальному вченні УПЦ. Особливу увагу  привертають 

проблеми руйнування традиційних зв’язків між батьками та дітьми, 

приниження  соціальної цінності материнства та батьківства, дитячого сиріцтва 

при живих батьках, статева розбещеність та дошлюбні зв’язки. 

В сучасній Україні  православні віруючі об’єднані навколо Української 

православної церкви – автономного  церковного утворення при одночасному 

канонічному підпорядкуванні Московському патріархату (УПЦ МП); 

Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та 

Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ). 

Православні священики зазначають, що церква має певний досвід  впливу 

на сімейні стосунки, тому пропонують власний шлях подолання кризи 

інституту сім’ї. На Ювілейному Соборі Предстоятелем Української 
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Православної Церкви Блаженнішого Мітрополита Київського та всієї України 

(Московського Патріархату) Володимиром йшлося про те, що сьогодні інститут 

традиційної сім’ї перебуває у кризовому стані та потребує захисту та поваги так 

само як й традиційні цінності, виразивши сподівання на те, що духовна 

допомога новоствореним сім’ям у підготовці до Таїнств Вінчання, Хрещення та 

виховання дітей, а також розбудови родини як малої Церкви стане питанням 

постійного піклування на всіх парафіях Української Православної Церкви, 

оскільки міцна та багатодітна родина, яка живе в православній традиції є 

основою майбутнього, як Церкви, так і всього українського народу [6].  

Криза інституту сім’ї в сучасному суспільстві – одна з головних передумов 

активного пожвавлення інтересу до питань шлюбу в православному богослов’ї 

XX – початку XXI ст. Проблема збереження сімейних цінностей не тільки у 

світському середовищі, але й серед віруючих, недостатня розробленість 

«шлюбної» тематики , викликали закономірну реакцію Церкви в минулому 

столітті: осмислення і поглиблення християнського вчення про шлюбно-сімейні 

відносини. 

Українська православна церква  опублікувала Декларацію ювілейного 

помісного собору УПЦ КП «Церква і світ на початку третього тисячоліття»,  

прийняту в м. Київ із нагоди святкування 2000-ліття Різдва Христового. Варто 

зазначити, що цей документ є в значній мірі міркуванням про ідеальні умови, в 

яких  православна церква та  віруючі, які її утворюють, могли б найбільш повно 

реалізовувати різні форми християнського служіння. Декларація складається з 

16 розділів, у яких розглядається церква, суспільство, їхні взаємозв’язки й 

актуальні питання сьогодення. 

Розділ декларації, присвячений сімейним питанням має назву: «Проблема 

сім’ї». Погляди на більшість питань в розумінні української сучасної сім’ї, 

залишаються незмінними з боку православ’я. Сім’я повинна створюватись на 

основі любові, без якої вона не може існувати. Чоловік і жінка створені для 

цілісного єднання один з одним у любові. (Бут. 2:24) 
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Церква наполягає на нерозривній єдності чоловіка й дружини та єдиною 

можливою причиною для розлучення за Євангелієм вважає  подружню 

невірність, проте дозволяє другий й іноді третій шлюб, як виправдання 

людської немочі та недосконалості. Можливо це є свідченням того, що таїнство 

шлюбу перетворилось просто на традицію,а вінчання – на данину моді. Проте, 

поділяючи думку, зазначену у Декларації, головна причина розпаду сім’ї 

лежить моральній площині. В результаті втрати духовних засад виникла ціла 

низка сімейних та суспільних проблем, серед яких так звана сексуальна 

революція, пияцтво та наркоманія, що є прямими наслідками відсутності 

нормальної сім’ї та робить неможливим  існування в ній здорової психологічної 

атмосфери. Важливе місце серед кола актуальних проблем сучасної сім’ї, що не 

сприяють її зміцненню займає проблема свідомого припинення вагітності, яка 

також набула широкого розповсюдження. Церква прирівнює аборт до вбивства, 

оскільки  вважає зародження людської істоти даром Божим, тому посягання на 

життя майбутньої особистості розглядає порушенням заповіді «не вбивай». 

Однак Православна церква не відкидає жінок, що зробили аборт, проте 

закликає їх до покаяння та наголошує на тому,що продовження людського роду 

є однією з цілей шлюбного союзу, встановленого Богом [1, с. 178].  

Підводячи підсумок, зазначимо, що на  існування української сучасної 

сім’ї та її еволюцію серйозно впливають  зміни у соціально-політичній, 

духовно-культурній та освітній сферах нашого суспільства. Про це кажуть  

представники наукових кіл,  що займаються вивченням  інституту сім’ї.  Сім’я є 

віддзеркаленням процесів, що відбуваються у суспільстві й не може залишатись 

осторонь від них. З свого боку, релігійні діячі вважають, що наслідком кризи 

сім’ї послужила  секуляризація суспільства, яка  проявилась і сімейному житті 

людини. Секуляризація дозволяє реалізовувати життєві цілі  без необхідності  

враховувати у своїх діях світ надприродного, виходити з його можливого 

схвалення або засудження. Даний процес привів до втрати сім’єю  сакральної, 

божественної сутності.  

Виступаючи за збереження православних сімейних цінностей, церква 

повинна   зайняти чільне місце в духовній сфері сімейно-шлюбних відносин. 
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Та, на жаль, теоретична сторона переважає у поглядах церкви на існування 

сім’ї. Спостерігається відірваність її вчень від реалій сьогодення. Це 

унеможливлює вирішення соціальних процесів, в яких православні організації  

прагнуть брати участь. Релігійна організація може відмовитися від держави, 

бути нейтральною в політиці і замкнутися в рамках релігійної культури, але 

відсунутися від соціальних труднощів своїх віруючих вона не в змозі. 

Наслідком такої відстороненої позиції може стати втрата сили її впливу на кола 

віруючих та тих, хто прагне знайти в ній свого духовного провідника та 

захисника. 
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АНАЛІЗ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ТУРИЗМУ 

Стаття присвячена проблемам теорії та практики формування професійної 

культури майбутнього менеджера туризму. Проаналізовано вплив педагогічних 

технологій на професійну підготовку особистості. Розроблені нові підходи до 

відбору і структурування змісту та організації професійної підготовки 

майбутніх фахівців з урахуванням новітніх досягнень педагогічної науки, що 

ґрунтується на застосуванні сучасних уявлень про фахове спрямування 

навчально-пізнавальної діяльності. 

Ключові слова: професійна культура, професійна освіта, ринкові відносини, 

підприємницька діяльність, професійний вибір, ціннісні орієнтації. 

Актуальність теми дослідження. Ринок праці своїми специфічними 

умовами функціонування примушує більшість молодих людей змінити свою 

поведінку у сфері професійної діяльності, інакше відноситися до освіти і 

професійної підготовки. 

Аналіз показує, що недостатня правова, економічна, психологічна 

готовність до життєдіяльності в умовах ринкових відносин, відсутність або 

низький рівень кваліфікації призводять до того, що саме молодь виявляється 

найменш соціально захищеною групою і потенційно ризикують залишитися 

безробітними. При цьому безробіття в нашій країні характеризується 

витісненням із сфери виробництва тих, чия професія або рівень кваліфікації не 

відповідає зростаючим потребам економіки. 

Усе вищевикладене посилює значення і роль початкового професійного і 

допрофесійного навчання, підготовки майбутніх випускників школи до 

підприємницької діяльності у сфері туризму і є важливою складовою 

економічного мислення і соціально-економічної підготовки. 

До наукових теоретичних положень, на яких розробляється система 

формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму відносяться 
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теорії і концепції зарубіжних науковців: С. Я. Батищева, В. А. Полякова, 

А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова; та вітчизняних дослідників: В. П. Андрущенка, 

І. А. Зязюна, В. К. Розової. 

Мета статті. Праналізувати сучасний стан професійної освіти. Виявити 

сформованість основних характеристик професійної культури майбутнього 

менеджера туризму, що лежать в основі готовності до професійної туристичної 

діяльності. 

Вступ. На думку вчених бути гарним підприємцем, менеджером не означає 

бути ощадливим і удачливим, здатним будь-якими шляхами "обійти" партнера, 

а мати високий професіоналізм у справі. Для досягнення економічної 

самостійності і соціальної захищеності особистості необхідно провести аналіз 

педагогічної практики, шляхів, засобів і методів підготовки до підприємництва 

у сфері туризму. [1; с.112] 

Аналіз теорії і практики показує, що нове і складне завдання, вперше 

поставило перед педагогами проблему складу, структури знань і вмінь, що 

забезпечують успішну участь у підприємницькій діяльності у сфері туризму. 

На нашу думку, вирішення цієї проблеми ускладнюється недостатньою 

компетентністю і підготовленістю педагогів з питань включення в 

підприємницьку діяльність у сфері туризму; низьким рівнем економічних і 

управлінських знань, відсутністю можливостей участі студентів у виробничо-

економічній туристичній діяльності; слабкою науково-методичною 

розробленістю програм, підручників і навчальних посібників з підготовки до 

підприємницької діяльності у сфері туризму. 

Обговорення проблеми. Аналіз масової педагогічної практики вказує на 

наявність і розвиток протиріччя між об'єктивною потребою в новому рівні 

економічної грамотності, нових формах і методах підготовки до управлінської 

діяльності, успішною соціальною адаптацією і недостатньою готовністю 

значної частини учбових закладів, учбово-виробничих об'єднань (кадрова, 

матеріальна, фінансова умова) і педагогічних колективів (економічна і науково-

методична підготовка) до ефективної діяльності у сфері туризму. [2; с.10-12] 
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Як показує проведений нами аналіз педагогічної практики підготовки до 

підприємницької діяльності у сфері туризму, то вона здійснюється в різних 

структурах безперервної освіти, а також спеціалізованих установах, що мають 

специфічні можливості для успішної реалізації соціального замовлення. 

В основній структурі (загальноосвітні школи) підготовка до 

підприємницької діяльності у сфері туризму здійснюється або за рахунок 

економії навчально-виховного процесу, або за рахунок спеціальних курсів по 

основах економіки, бізнесу, підприємництва, менеджменту, маркетингу, або в 

рамках освітньої програми «Технологія», при цьому, в якості паралельних 

структур виступають форми підготовки на підприємствах і установах під час 

практики, підготовчі курси, різні структури альтернативної освіти, клуби, 

наукові товариства. Додатковими структурами підготовки до підприємницької 

діяльності у сфері туризму служать форми організації по інтересах в 

позашкільних і додаткових освітніх установах і дитячих туристичних 

об'єднаннях. 

Загальноосвітня школа зазнаючи сьогодні значних труднощів в здійсненні 

підготовки учнів до ринку, забезпечує принаймні пропедевтичну готовність до 

підприємницької діяльності у сфері туризму. В навчальні плани 

загальноосвітніх шкіл введені курси предметів «Основи ринкової економіки» та 

«Основи підприємництва», де вивчають фундаментальні основи економіки і 

бізнесу. 

Аналіз навчально-методичних документів показує, що педагогами 

використовуються авторські програми «Основи економіки і підприємництва» 

(Райзберг Б.А., Трутченков А.С.), «Основи підприємницької діяльності», 

«Основи рекреаційної діяльності» для старших класів загальноосвітніх шкіл. 

Залучаються викладачі або фахівці з вищою економічною освітою, або 

педагоги школи, що намагаються «освоїти суміжну спеціальність», це 

звичайно, відбивається на результативності підготовки до підприємницької 

діяльності у сфері туризму 
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В деяких освітніх установах сьогодні відкриті спеціалізовані класи 

поглибленого вивчення дисциплін економічного блоку «Основи ринкової 

економіки», «Менеджмент», «Маркетинг», «Основи бухгалтерського обліку» та 

інші. 

Для якісного вирішення проблем підготовки до підприємницької 

діяльності у сфері туризму необхідно, на наш погляд, рішення цілого ряду 

ключових питань серед яких: 

• розробка науково-методичних основ і адекватних педагогічних 

технологій; 

• при розробці і відборі змісту підручників врахування вікових 

особливостей, традицій народної педагогіки, зв'язків з культурно-історичними 

джерелами, передового зарубіжного і вітчизняного досвіду підприємницької 

діяльності; 

• розробка моделі особистості здатної до підприємницької діяльності у 

сфері туризму; 

• включення в навчальні плани факультативів, спецкурсів, дисциплін, які 

впливають на формування елементів професійної культури майбутнього 

менеджера туризму; 

• використання можливостей позакласної і позашкільної роботи (клуби, 

профільні дитячі об'єднання) і додаткової освіти по формуванню професійної 

культури майбутнього менеджера туризму; 

• підготовка комплексу програм, що забезпечують підготовку до 

підприємницької діяльності у сфері туризму з врахуванням світоглядних, 

філософських, управлінських, економічних, соціальних, правових аспектів; 

• підготовка навчальних посібників, методичних рекомендацій на основі 

наукового аналізу та власного досвіду; 

• включення студентів в підприємницьку діяльність у сфері туризму, що 

сприятиме формуванню необхідних вмінь і особистісних якостей; 

• підвищення компетентності педагогів, фахівців, які беруть участь в 

підготовці до підприємницької діяльності у сфері туризму. 
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Суть соціального замовлення, що сьогодні повинна виконувати система 

освіти - це не лише формування індивідуального, творчого мислення учнів, 

реалізація активності особистості в навчанні й професійному самовизначенні, 

але й забезпечення готовності випускників до підприємницької діяльності у 

сфері туризму. 

Адаптація системи освіти до нових вимог виражається, у появі різного 

типу класів і шкіл з економічним, підприємницьким і управлінським нахилом, 

молодіжних бірж праці, клубів ділового спілкування та інше. Ці системи мають 

у порівнянні з масовою освітньою школою ряд істотних переваг і можливостей 

для глибокої і цілеспрямованої роботи з підготовки до підприємницької 

діяльності в сфері туризму. Серед переваг варто виділити матеріально-технічну 

базу для підготовки, більш широкі матеріальні можливості, фінансову 

підтримку підприємницьких структур сфери туризму, зацікавлених у 

випускниках та інше. Широке залучення і використанні фахівців різних галузей 

знань, викладачів вузів, дозволяє ефективно здійснювати початкову професійну 

і допрофесійну підготовку майбутніх фахівців сфери туризму, цілеспрямовано 

використовувати їх знання. 

Спеціальною підготовкою до підприємницької діяльності у сфері туризму 

займаються географічні факультети, фінансово - економічні коледжі і 

економічні ліцеї, навчання в яких закладає основу для підготовки різних 

фахівців ринкової економіки (менеджерів, маркетологів, комерсантів, 

бухгалтерів-фінансистів). 

Більшість цих освітніх установ не дають необхідної системи знань, які 

дозволяли б їм включитися в підприємницьку діяльність в сфері туризму, 

опанувати необхідні вміння, розвивати значимі для цієї діяльності риси 

характеру й здібності. Це підтверджується набором навчальних дисциплін. 

Позитивною тенденцією масової і передової педагогічної практики 

підготовки до підприємницької діяльності в сфері туризму можна вважати і 

позашкільні об'єднання. Їх можна класифікувати по домінуючому виду 

діяльності: учбові (Дитяча школа менеджерів), учбово-виробничі (Центр 



369 

економічної освіти і юнацького підприємництва), виробничі (Будинок юних 

туристів). [3; с.15]. 

Аналіз практики дозволив виділити загальні мотиви включення в них 

молоді: прагнення реалізувати свій вибір у значимій для них діяльності; 

можливість збагатити соціальний досвід; придбати знання й уміння, необхідні 

для реальної участі в оновленні суспільства; бажання перевірити свої 

можливості, професійний вибір. 

При всьому різноманітті цих об'єднань необхідно звернути увагу на 

загальні проблеми, що виникають перед їх організаторами : 

• відсутність методичної допомоги при розробці форм і методів роботи, 

достатнього вибору вітчизняних програм навчання школярів; 

• відсутність можливостей залучення широкого кола фахівців: 

(економістів, психологів, юристів та ін.) для здійснення ефективної підготовки; 

• відсутність необхідних умов для організації результативної практичної 

діяльності, можливостей застосовувати отриманні знання на практиці через 

реальну організацію й ведення власної справи; 

• недостатня розробленість законодавчих основ, що регламентують 

діяльність цих об'єднань: відсутність експертної служби, стандартів, 

діагностичної методики, що дозволяє оцінити роботу об'єднання, здійснити її 

сертифікацію; 

• не затребуваність випускників. 

В останні роки вирішувати проблеми формування громадських об'єднань, 

зацікавлених в підтримці підприємницької діяльності в сфері туризму 

намагаються бізнес-центри, основними завданнями діяльності яких є 

систематичне ведення науково-методичної роботи з узагальнення досвіду 

туристичної освіти різного профілю, відпрацювання альтернативних форм 

навчання й надання практичної, методичної допомоги як державним, так і 

недержавним школам. У планах Центру проведення міського конкурсу 

"Майбутній підприємець сфери туризму", організація дитячого банку, клубу 

молодих підприємців, створення інформаційно-аналітичного центру для 

проведення соціологічних досліджень в області туристичної освіти. 
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Для виявлення реального стану сформованої професійної культури 

майбутнього менеджера туризму, що характеризує готовність до управлінської 

діяльності в сфері туризму в освітніх установах різного рівня, був проведений 

експеримент, який констатує ці факти. 

Було виявлено й проаналізовано вихідний стан сформованості у різних 

групах респондентів комплексу особистих якостей, а також знань і вмінь з 

економічних і правових дисциплін, що становлять основу професійної культури 

майбутнього менеджера туризму. 

Для забезпечення вірогідності й можливості діагностики рівня 

сформованості професійної культури майбутнього менеджера туризму  

необхідно вирішувати наступні завдання: 

• виявлення ціннісних орієнтацій, що формують професійні установки на 

участь в управлінській діяльності в сфері туризму й розкриття особового 

творчого потенціалу; 

• визначення особистісної значущості управлінської діяльності в сфері 

туризму для школярів і студентів; 

• визначення рівня участі в управлінській діяльності в сфері туризму з 

урахуванням їх індивідуальних особливостей, мотивів та інтересів. 

Виявлення на основі тестування основних характеристик (соціально - 

економічні і спеціальні знання, уміння) і особистісних якостей 

(відповідальність, діловитість, комунікабельність, заповзятливість та ін.), що 

включаються в готовність до управлінської діяльності в сфері туризму свідчать 

про інформованість більшості респондентів про сутність і значення професійної 

культури в туристичній діяльності (див. таблицю. 1) 

У вихідному зрізі брали участь чотири групи респондентів : 

o школярі - 60 чоловік (36 юнаків і 26 дівчат), більшість з яких навчаються 

в профільних класах, з яких ніхто не займається підприємницькою діяльностю у 

сфері туризму; 

o студенти - педагоги - 126 чоловік (72 юнаки і 54 дівчинки) серед яких 15 

робили спроби включитися в підприємницьку діяльність у сфері туризму; 
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o студенти-менеджери туризму - 157 чоловік (79 юнаків і 78 дівчаток), 

серед яких 18 чоловік мали досвід підприємницької діяльності у сфері туризму; 

o курсанти додаткової освіти - 67 чоловік (36 юнаків і 31 дівчат). 

Таблиця 1 

Рівень готовності до професійної діяльності менеджера туризму 
№  

п /п  

 

РЕСПОНДЕНТИ 

• Заг. 

• к-ть 

• Рівень професійної культури 

• знання і уміння • досвід творчості 

• ю • с • в • и • с • в 

1. Школярі • 60 • 36 • 24 - • 44 • 16 - 

2. Студенти - педагоги • 126 • 73 • 47 • 6 • 72 • 51 • 3 

3. Студенти - менеджери • 157 • 85 • 48 • 24 • 95 • 42 • 20 

4 Курсанти • 67 • 31 • 26 • 10 • 39 • 24 • 4 

• РАЗОМ: • 410 • 225 • 145 • 40 • 250 • 133 • 27 

 

При проведенні початкового зрізу, нами враховувалися об'єктивні умови, 

для чого були адаптовані анкети, тестові завдання, призначені для діагностики 

сформованості компонентів професійної культури майбутнього менеджера 

туризму. 

Кількісний і якісний аналіз результатів експерименту проводився окремо 

для кожної групи респондентів, що дозволило об’єктивно отримати інформацію 

про початковий стан їх готовності до підприємницької діяльності у сфері 

туризму. При проведенні експерименту нам представлялося важливим 

визначити міру усвідомлення респондентами, значущості підприємницької 

діяльності для особи, а також готовності до оволодіння нею і відповідними 

знаннями і уміннями. 

Окрім цього, для нас було важливо з'ясувати, як розуміють ті, що 

навчаються, суть, ціль і функції підприємницької діяльності в сфері туризму. 

Для проведення експерименту спеціально розроблена анкета, що включає 

17 питань, тестові завдання по перевірці знань, об'єднані в 5 блоків, які 

оцінювалися за допомогою мотиваційного критерію і його показників, 

опитувачі діагностики особистісних якостей. 
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Тестові завдання на виявлення сформованості особистісних якостей, 

передбачали визначення: здібностей до творчості (тест готовності до ризику); 

упевненості; рішучості; цілеспрямованості; самостійності; організаторських 

здібностей; комунікабельності; організованості. 

Результати анкетування (мотиваційний критерій) свідчать про 

інформованість більшості респондентів про суть і значення підприємницької 

діяльності в сфері туризму. 

Аналіз відповідей на питання анкети "Ваше уявлення про підприємницьку 

діяльність у сфері туризму" показує, що більшість респондентів 41, 75, і 65% 

відповідно відносять творчість до обов'язкового компонента. 

Слід зауважити, що досить високий відсоток - 48 %, 43 % 32 % відповідно 

ототожнюють підприємництво, комерцію, посередництво й бізнес, а не мають 

уявлення про суть і мету підприємницької діяльності в сфері туризму. 

Якісний аналіз діагностики особистісних якостей, показує, що такі якості 

як схильність до ризику, самостійність, діловитість, цілеспрямованість в якості 

характеристик менеджера туризму відзначають усі респонденти. Вони 

зазначають важливість розвитку у особистості таких якостей, як 

заповзятливість, упевненість в собі, схильність до ризику, самостійність, 

цілеспрямованість тих, що визначають успіх підприємництва в сфері туризму. 

Серед основних труднощів на початковому етапі здійснення 

підприємницької діяльності в сфері туризму респондентами названі невміння 

організувати туристичну справу і побоювання зіткнутися з кримінальними 

структурами. 

Для оцінки стану економічних, правових і підприємницьких знань 

(змістовний критерій) респондентам пропонувалися тестові завдання, аналіз 

яких показав, що в цілому обсяг знань у всіх групах респондентів досить 

високий відповідно 50 %, 55 %, 80 %. 

Виявлення сформованості основних характеристик професійної культури 

майбутнього менеджера туризму, що лежать в основі готовності до професійної 

туристичної діяльності, а також вміння використовувати їх в практиці 
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(діяльний критерій), підтверджує сформовану в суспільній свідомості думку 

про те, що в освітніх установах поки недостатньо здійснюється 

цілеспрямований вплив на процес підготовки до кар'єри та лідерства, 

недостатньо актуалізується проблема забезпечення готовності до 

підприємницької діяльності в сфері туризму. Порівняльний аналіз 

експериментальних даних це підтверджує.  

Аналіз практики формування професійної культури майбутнього 

менеджера туризму в установах освіти дозволив також вичленувати тенденції 

серед яких: 

• зміна погляду на особистість менеджера сфери туризму через посилення 

позиції в соціально-економічному й професійно-особовому розвитку; 

• зростання різних видів і форм підготовки менеджерів через додаткову і 

неформальну освіту на основі спадкоємності базових і професійних систем; 

• пріоритетність додаткової освіти в підготовці фахівців для сфери 

туризму по різних напрямах; 

• багатоваріантність і динамічність змісту професійної туристичної освіти, 

вільний вибір організаційних форм реалізації освітніх програм підготовки в 

сфері туризму; 

• умови для більш повної самореалізації і самовизначення особистості на 

основі вибору напрямів туристичної діяльності, диференціації й 

індивідуалізації її змісту, створення добровільних об'єднань громадян та інше. 

Досвід становлення таких об'єднань показує, що гнучкість і варіативність 

його змісту забезпечується при виконанні наступних дидактичних умов : 

• зміст діяльності виростає з інтеграції ідей науки професійної практики і 

мистецтва; 

• наповнення змісту зайняття відображає рівень професійно-особового 

розвитку індивіда, зміну рівня й спрямованості його інтересів, досягнень і 

здібностей; 

• вибір форм і методів організації заняття відображає рівень розвитку 

стосунків в об'єднанні дітей і дорослих; 
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• усвідомлений вибір орієнтирів на шляху досягнення сенсу життя 

здійснюється в руслі культурних традицій людської цивілізації. 

Рівень розвитку інтересів і здібностей фахівців сфери туризму, як правило, 

визначається відношенням до особистої професійної діяльності, мірою праці на 

шляху досягнення професійної майстерності й розвитку особистих завдатків і 

здібностей. 

Висновки. Оцінка стану сформованості економічних, правових і 

підприємницьких знань (змістовний критерій) показав, що в цілому обсяг знань 

в усіх групах респондентів знаходиться на низькому і середньому рівнях, що 

характеризує недостатність професійної культури майбутнього менеджера 

туризму як основи готовності до управління туристичною діяльністю. 

Виявлення сформованості основних характеристик професійної культури 

майбутнього менеджера туризму, як основи готовності до професійної 

туристичної діяльності, підтверджує сформована в суспільній свідомості думка 

про те, що в освітніх установах поки недостатньо здійснюється 

цілеспрямований вплив на процес підготовки до кар'єри, забезпечення 

готовності до підприємницької діяльності у сфері туризму. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ НАПРЯМКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР 

У статті розглядається значення міжнародної торгівлі у контексті 

євроінтеграції української економіки. Виявлено основні тенденції експортно-

імпортних відносин, визначено наслідки створення зони вільної торгівлі, 

проаналізовано стан сучасного рівня економіки України,  досліджено динаміку 

зовнішньої торгівлі за період 2011-2015 рр., зокрема з основними 

торговельними партнерами.  

Ключові слова: міжнародна торгівля, торговельна політика, експорт, імпорт, 

зовнішньоекономічні торгівельні операції, зовнішньоекономічна діяльність.  

В умовах ринкової економіки міжнародна торгівля є однією з найбільш 

традиційних форм у системі зовнішньоекономічних відносин держави. 

Сьогодні, як правило, участь у міжнародній торгівлі сприяє підвищенню 

суспільного добробуту, а також забезпечує ряд переваг для економіки − 

поглиблення спеціалізації та кооперації в національному господарстві, 

інтенсифікацію процесів відтворення у секторах виробництва товарів та 

надання послуг, розвиток масового виробництва і підвищення його 

ефективності, покращення конкурентоспроможності та активізацію 

інноваційних процесів, розширення експорту та зменшення рівня безробіття в 

країні, зростання доходів від експорту та нагромадження капіталу для розвитку 

товарного виробництва. 

На сучасному етапі розвитку зовнішньоекономічних відносин все більш 

актуальним постає питання регулювання міжнародної торгівлі шляхом 

залучення нових торговельних партнерів, ефективного проведення експортно-

імпортних операцій. Дослідженню питань розвитку зовнішньоторговельних 

відносин України присвячено роботи великої кількості вітчизняних та 

закордонних науковців. Доцільно окремо виділити роботи О. І. Брусиловської 

[1], А. В. Вороніної, К. М. Ніколаєвої [2]. 
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Провідною формою міжнародних економічних відносин є торговельна 

політика, яка ґрунтується на класичних, неокласичних і похідних від них теорій 

міжнародної торгівлі. Основи зовнішньої, в тому числі торговельної, політики 

України, механізм і тактику втілення її європейського вектору визначає низка 

документів, зокрема Конституція України [3, ст. 18]; Закон України «Про 

засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 січня 2015 р. [4], який 

підкреслює, що «Україна як європейська держава здійснює відкриту зовнішню 

політику і прагне рівноправного взаємовигідного співробітництва з усіма 

зацікавленими партнерами, виходячи насамперед з необхідності гарантування 

безпеки, суверенітету та захисту територіальної цілісності України», а також 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони від 16 вересня 2014 р. [5], яка відкриває шлях країні до 

проведення всеосяжних реформ за європейськими моделями розвитку. 

Економічний зміст реформ закладено в економічній частині цієї угоди, а саме в 

Угоді про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка справлятиме 

позитивний вплив на розвиток торгівлі та додавати імпульсу для подальшої 

конкуренції і розширення присутності вітчизняних товаровиробників на 

європейських ринках, а отже сприятиме глибшій інтеграції українського 

товарного сектору до глобального економічного простору. 

Процес створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 

досить суттєво відрізняється від аналогічних процесів, які відбувалися в інших 

європейських країнах – претендентах до вступу у ЄС, що зумовило 

відтермінування тимчасового застосування зони вільної торгівлі Україна – ЄС 

на більш, як річний термін: до 31 грудня 2015 р, натомість, домовлено, що ЄС 

на цей період дотримуватиметься автономних торговельних заходів для 

українських товарів та послуг, забезпечивши їх вільний доступ на європейський 

ринок. Таким чином, Європейський союз знизив мито на сільськогосподарську 

продукцію в середньому на 12-15% (на 15-20% на деякі фрукти та ягоди, на 

соняшникову олію – 6,4%, рибу – до 12,5%, кондитерську продукцію – від 9 до 
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18%, добрива – 6,7%) та на промислові товари − 6-7%. Зменшення податку на 

ввіз товарів виявилося ефективним методом регулювання української 

економіки, про це свідчить збільшення обсягів експорту певних видів 

продукції: овочевих продуктів − на 79%, пташиних яєць та меду на 60%, 

хімічних продуктів на 68%, жирів тваринного та рослинного походження – 

66%, ядерні реактори та устаткування на 24%, взуття на 19%, добрива на 18% 

[6]. 

Проте однією з основних перешкод на непростому шляху до членства в 

Європейському Союзі є стан вітчизняної економіки, яка потребує структурного 

реформування та інноваційного напряму розвитку. В свою чергу, структура 

економіки України має ряд особливостей. Для України характерні низька 

частка галузей сфери послуг (у тому числі фінансових, побутових) і висока 

частка промисловості, і особливо сільського господарства, у ВВП. Потрібно 

зазначити, що частка промисловості почала скорочуватись з 2007 року та на 

даний момент становить 20% (в Росії − 28%, Франції − 22%, Німеччині − 24%, 

Великобританії − 23% [7]).  Особливо великі відмінності знаходимо у частці 

сільського господарства − в Україні в цій галузі створюється 12% ВВП, в той 

час як в Німеччині, Великобританії показники коливаються близько 1%, 

Франції, Італії − 3% [7]. Крім цього недостатньо розвиненими в Україні 

являються галузі сфери обслуговування, в яких створюється 52% ВВП (у 

Франції, Великобританії, США − 80% [7]). Ефективний сектор послуг є 

показником рівня розвитку інноваційних процесів у економіці, та зокрема 

промисловому виробництві, результатом чого є побудова соціального 

середовища для населення та виробничої інфраструктури для підприємств. 

Досвід нових країн-членів Європейського союзу показує, що неодмінною 

передумовою розвитку сфери послуг є ефективне промислове виробництво. 

Яскравим прикладом може бути Словаччина, де сектор послуг забезпечує                

64,4 % ВВП, у той час, як основою економічного росту в країні вважається 

автомобілебудування [1, c. 181]. 

Характеризуючи стан зовнішньої торгівлі України з країнами-членами ЄС 

та СНД, країнами Азії і Північної та Південної Америки за період 2011-                
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2015 рр., можна виокремити найбільших торговельних партнерів України. 

Ними являються Росiйська Федерацiя, Туреччина, Китай, Єгипет, Iталiя, 

Польща, Iндiя, Нiмеччина, Iспанiя, Угорщина, Бiлорусь, Казахстан, Молдова, 

США, Грузiя (Рис. 1). Загалом в 2015 році Україна провела 

зовнішньоторговельні операції та закріпила партнерство з 217 країнами світу. 

Рис. 1  Динаміка зовнішньої торгівлі в цілому по Україні за 2011-2015 рр. 

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим і м. Севастополя) Розроблено автором на основі [6] 

 

З дослідження видно, що у 2015 р. експорт товарів                 

становив 38134,8  млн. дол. США. Порівняно із 2011 р. експорт  скоротився  на  

44,3%  (на  30259,4 млн. дол.). Протягом аналізованого періоду спостерігається 

послідовне зменшення продажу української продукції на міжнародному ринку і 

лише у 2014-2015 р. розрив становив 15766,9 млн. дол., що найбільшим чином 
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зумовлено застосуванням обмежень на ввіз товарів та послуг з території 

України (зокрема заборонений ввіз окремих сільськогосподарських продуктів, 

м’ясо-молочної продукції, алкогольних напоїв та харчових товарів деяких 

українських виробників [2, с. 67])  з боку Російської Федерації. Імпорт товарів 

склав 37502,3  млн. дол., який зменшився на  на 54,6% (на 45106,0 млн. дол.) 

відповідно 2011 р. Незначне зростання імпортних операцій у 2012 р. (на 527,1 

млн. дол. порівняно з 2011 р.) є вийнятковим у загальній тенденції зменшення 

державних закупівель. Вперше за 12 років сальдо експортно-імпортних 

операцій стало позитивним і встановилося на позначці в 632,5  млн. дол. (у 2011 

р. негативне – 14214,0 млн. дол.).  

Серед  країн-партнерів  найбільше в 2015 р. експортувалися товари 

до Російської Федерації (механічні машини, чорні метали, продукти 

неорганічної хімії) – 4829927,7 тис. дол. США (12,7%), Туреччини (чорні 

метали, насіння і плоди олійних рослин, добрива) – 2771669,1 тис. дол. 

(7,3%), Китаю (руди, шлак і зола, зернові культури, жири та олії тваринного або 

рослинного походження) – 2399092,4 тис. дол. (6,3%), Єгипту (чорні метали, 

зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження) − 

2080512,9 тис. дол. (5,5%), Італії (чорні метали, зернові культури, жири та олії 

тваринного або рослинного походження) –1979806,4 тис. дол. (5,2%), Польщі 

(чорні метали, руди, шлак і зола, електричні машини) – 1977452,2 тис. дол. 

(5,2%), Індії (жири та олії тваринного або рослинного походження, чорні 

метали, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки) – 1444167,7 тис. 

дол. (3,8%) та Німеччини (електричні машини, одяг та додаткові речі до одягу, 

текстильні, механічні машини) – 1328712,8  тис. дол. (3,5%) [5].  

Загальні тенденції виражаються в зменшенні вартісних обсягів експорту, 

що в свою чергу показує наявність кризового стану виробництва. Так як 

головні експортно-орієнтовані галузі (металургійна, легка, харчова, хімічна 

продукція) залишаються надзвичайно енергоємними, це робить їх, в першу 

чергу, залежними від імпортних енергоносіїв та обмежує можливості 

нарощування експорту за рахунок розширення виробництва, шляхом 
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використання вітчизняної техніки та устаткування. Велика частина української 

продукції не відповідає європейським стандартам, що призводить до низької 

конкурентоспроможності на Європейському ринку. 

Найбільші   імпортні   поставки  товарів надходили з Російської Федерації 

(палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, механічні та електричні 

машини) − 7485147,6 тис. дол. (20%), Німеччини (палива мінеральні, нафта і 

продукти її перегонки, механічні машини, засоби наземного транспорту, крім 

залізничного) – 851199,0 тис. дол. (10,4%), Китаю (електричні та механічні 

машини, пластмаси, полімерні матеріали) – 3770069,7 тис. дол. 

(10,1%), Білорусі (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, засоби 

наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини) – 2449061,7  тис. 

дол. (6,5%), Польщі (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, 

електричні машини, пластмаси, полімерні матеріали) – 2324504,4 тис. дол. 

(6,2%) , Угорщини (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, 

електричні машини, пластмаси, полімерні матеріали) – 1554664,8 тис. дол. 

(4,1%) та  США – 1479979,9 тис. дол. (3,9%) [5]. 

Отже, імплементація Україною положень Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 

показує позитивні результати у прирості експорту окремих українських товарів 

та послуг завдяки встановленню, дає змогу розширити доступ вітчизняних 

експортерів до європейського ринку та дозволяє Україні обходити санкції 

окремих країн, закуповуючи продукцію на ринку ЄС.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РИНКУ ПРАЦІ 

У статті проаналізовано теоретичні аспекти формування регіонального 

ринку праці та визначення основних тенденцій його розвитку. Запропоновано 

основні умови ефективного функціонування регіонального ринку праці. 

Ключові слова: регіональний ринок, ринок праці, безробіття, зайнятість, 

попит на робочу силу, особливості ринку праці, робоча сила. 

Постановка проблеми. Розвиток національної економіки потребує значного 

підвищення ефективності використання людських ресурсів, основним 

індикатором якої виступає ринок праці. Сучасний ринок праці України 

характеризується значним напруженням внаслідок зниження попиту на робочу 

силу, падіння рівня реальної заробітної плати, зростання чисельності 

вивільнених працівників, збільшення прихованого безробіття. Ці 
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характеристики мають суттєві територіальні розбіжності, що зумовлює 

необхідність поглибленого вивчення та потребу у додаткових теоретико-

методологічних й практичних дослідженнях регіональних особливостей ринку 

праці України. 

Формування цілей статті. Ефективна політика занятості населення країни 

має враховувати специфіку соціально-економічного та демографічного 

розвитку регіонів. Для її розроблення та ефективної реалізації вельми необхідна 

об’єктивна оцінка ситуації на ринку праці в цілому та в її окремих регіонах. 

Основною задачею є дослідження стану ринку праці у кожному регіоні країни, 

а також визначення основних тенденцій їх розвитку. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. В умовах економічної 

кризи вивчення ринку праці займає не останню роль в дослідженнях науковців. 

Ринок праці є одним із найбільш важливих, складних та мінливих елементів 

регіональної економіки. Саме тому велику увагу приділяють розробці 

принципів та методів регулювання сфери трудових відносин, а також 

формуванню нових підходів до управління розвитком регіональних ринків 

праці. Серед вчених, які займалися дослідженням формування регіональний 

ринків праці, є Дж. Фрідман, Ж. – Р. Будвіль, В. Брич, Т. Заяць, М. Шаленко. 

За ринкових відносин фактор зайнятості населення є визначальним у 

формуванні соціально-економічного стану суспільства в цілому і кожної 

людини зокрема. Тому однією з найважливіших функцій державного 

управління в регіоні, як і в державі в цілому, є вивчення (аналіз) та адекватне 

отриманому результату регулювання регіонального ринку праці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перед тим, як почати вивчати 

регіональний ринок праці, необхідно визначити, що являє собою ринок праці.  

Під ринком праці розуміють певну форму відносин, що відбивають зміст та 

баланс інтересів між суб'єктами ринку: роботодавцями, працівниками та 

державою. Активна роль у цьому процесі належить профспілкам. Ринок праці 

— це динамічна форма відносин, що постійно розвивається та змінюється, в 

результаті чого змінюються вимоги та коло проблем, пов'язаних з інтересами 
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найманої робочої сили, наймачів, підприємців та посередників-профспілок. 

Особливість ринку праці полягає в тому, що він охоплює не тільки сферу обігу 

товару «робоча сила», а й сферу виробництва, де найманий працівник працює. 

Відносини, що тут виникають, зачіпають важливі соціально-економічні 

проблеми, а тому потребують особливої уваги з боку держави. 

У ринковій економіці ринок праці охоплює всіх здатних працювати: як 

зайнятих, так і не зайнятих найманою працею. Серед незайнятих розрізняють 

такі групи працездатних людей: 

• особи, що не працюють, але бажають працювати й шукають роботу 

(безробітні, які мають відповідний статус; особи, які мають вперше приступити 

до трудової діяльності; особи, які шукають зайняття після перерви в роботі); 

• особи, котрі хоча і мають роботу, проте не задоволені нею і шукають 

друге місце основної або додаткової роботи; 

• особи, які зайняті, проте явно ризикують утратити роботу і тому шукають 

друге місце роботи. 

Для виникнення, формування й функціонування ринку праці необхідні 

певні умови. Насамперед мають бути забезпечені правові умови 

функціонування цього ринку, зокрема можливість вільного пересування на 

ньому громадян, вільного вибору роботи, тобто юридична свобода працівника, 

можливість самостійно розпоряджатися своєю здатністю працювати. Проте 

цього недостатньо, оскільки, з економічного погляду, власник робочої сили 

змушений продавати її тоді, коли у нього немає всього необхідного для ведення 

свого господарства як джерела для одержання засобів існування, або коли дохід 

з інших джерел є недостатнім. 

Важливою умовою формування й функціонування ринку праці є 

відповідність працівника вимогам робочого місця, а запропонованого місця — 

інтересам працівника. 

Ринок робочих місць як складова ринку праці, що відбиває потребу у 

робочій силі, передусім характеризується кількістю вакансій на підприємствах і 

в організаціях. При цьому беруть до уваги вакансії як тих підприємств і 

організацій, які вже функціонують, так і тих, що тільки вводяться в дію. Крім 
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того, враховуються і ті робочі місця, на яких працівники не задовольняють 

роботодавця, і тому він шукає їм заміну. 

Необхідними умовами функціонування ринку праці є також організація 

єдиної, замкненої по території країни й ефективно діючої системи бірж праці; 

широкомасштабна система професійної орієнтації, професійного навчання, 

підвищення кваліфікації і перепідготовки; наявність у територіальних органів 

виконавчої влади необхідних фінансових і матеріальних коштів, достатніх для 

організації ефективної роботи системи працевлаштування, організації 

громадських робіт, стимулювання зайнятості; соціальна підтримка громадян, 

включаючи безробітних і членів сімей, які перебувають на їхньому утриманні, 

та ін.[2] 

З теоретичного погляду регіональний ринок праці являє собою сукупність 

соціально трудових відносин, форм і методів узгодження і регулювання 

інтересів безпосередніх виробників і роботодавців (власників фірм), що 

функціонують у певному регіоні країни. До об’єктів такого ринку належать: 

організація (використання), оплата та охорона праці, наймання і звільнення 

працівників, їхній професійний розвиток і зростання, врегулювання трудових 

конфліктів, утворення стабільних трудових колективів. 

Регіональний ринок пpaцi впливає на розвиток господарства, дiє в певних 

напрямах; проявляється в рiзноманiтних формах i виконує рiзнiфункцiї. Під 

останніми розуміють рiд та вид дiяльностi. Сучасний регіональний ринок праці 

виконує такiфункцiї: 

1. Суспiльногоподiлупрацi: розмежовує найманого працiвника та 

роботодавця, розподіляє найманих працiвникiв за професiями та кваліфікацією, 

галузями виробництва та регiонами. 

2. Інформацiйну: дaє учасникам процесу купiвлi-продажу товару, робочої 

сили iнформацiю щодо умов найму, рiвня зарплати, пропозиції робочих місць, 

якостi робочої сили тощо. 

3. Посереднuцьку: встановлює зв’язок мiж роботодавцями та найманими 

працiвниками, якi виходять на ринок працi для задоволення взаємних інтересів i 

потреб. 
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4. Цiноутворюючу: встановлює рiвновагумiж попитом i пропозицiєю 

робочої сили, вiдбувається загальне визнання затрат пpaцi на вiдтворення 

товару “робоча сила” i визначається його вартість”. 

5. Стимулюючу: завдяки механiзму конкуренції стимулює більш 

ефективне використання трудових pecypciв з метою пiдвищенняприбyтковостi 

виробництва, а також стимулює найманих працівників пiдвищувати свiй 

професiйно-квалiфiкацiйний piвeнь. 

6. Оздоровлюючу: завдяки конкуренції суспiльне виробництво 

звільняється від економiчно слабких, нежиттєздатних пiдприємств. Ринок працi 

дозволяє одержувати перевагу в конкурентнiй боротьбі працiвникам з найбiльш 

високими якiсними показниками робочої сили. Саме ринок створює таку 

мотивацію працi, яка, з одного боку, примушує працiвникiв триматися за 

робоче мiсце в умовах жорсткої конкуренцiї а з iншого — матеріально-

зацiкавлює, стимулює їх iнiцiативнiсть, компетентнiсть, квалiфiкованість. 

7. Регулюючу: певною мiрою ринок впливає на формування 

пропорцiйсуспiльного виробництва, розвиток регiонiв, сприяючи переміщенню 

робочої сили з одних регiонiв галузей в iнші, більш ефективнi. Ринок працi 

регулює надлишки трудових pecypciв, їx оптимальне розміщення, а, отже, i 

ефективне використання. В Укpaїнi ринок праці ще повною мiрою не виконує 

всіх своїх функцiй, оскiльки знаходиться ще на стадії розвитку [2].  

Щоб ефективно функціонував регіональний ринок праці, необхідно в 

регіонах створити відповідні умови. Такими умовами повинні бути:  

• регіональна конкуренція між власниками робочої сили за право 

зайняти краще робоче місто, та між роботодавцями за залучення більш 

кваліфікованої та відповідальної особи, що пропонує власну працю; 

• самостійність і незалежність продавця і покупця робочої сили, які 

діють у відповідності з загальним трудовим законодавством країни та 

особистими його аспектами у регіоні; 

• рівновага на регіональному ринку праці між робочими місцями, 

пропозицією робочої сили та загальною сумою заробітної плати; 
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• відносини на регіональному ринку праці повинні формуватися на 

засадах договорів та угод між рівноправними партнерами; 

• створення об'єднань роботодавців і робітників для захисту своїх 

інтересів; 

• прагнення робітників продати свою працю найдорожче, а 

роботодавців – купити найдешевше; 

• взаємозв'язок регіонального ринку праці з національним і світовим 

ринками праці. 

Регіональний ринок праці займає особливе місце у просторовій структурі 

ринку праці. Вона, як відомо, включає: внутрішній (внутріфірмовий), 

локальний, регіональний, національний і міжнародний ринки праці. При 

цьомуформуваннякожного з наступних видів ринку праці зумовлюється 

серйозними внутрішніми суперечностями і обмеженнями своєї попередньої 

структури. Тобто утворення локального ірегіонального ринків праці пов’язане 

передусім з особливостями функціонування внутрішніх ринків праці, але само 

веде до необхідності національного і міжнародногоринків праці, водночас 

відчуваючи на собі дію процесу глобалізації. 

Внутрішній ринок праці — це ринок праці підприємства, фірми, 

організації, установи тощо. Внутріфірмовий попит на працю тут 

задовольняється головним чином внутріфірмовою пропозицією. Ставка 

заробітної плати залежить від співвідношення попитуі пропозиції на 

зовнішньому ринку праці лише при наймі працівника до фірми, потімвона вже 

визначається багатьма іншими внутрішніми факторами, у тому числі 

умовамиконтракту, адміністративними правилами і процедурами. 

Внутріфірмова конкуренціявважається корисною лише за умови, що перед 

кожним працівником стоять індивідуальні робочі цілі, які не можуть навіть 

випадково увійти в конфлікт із загальною метоюкомпанії. 

Зрозуміло, що відокремленість такого ринку праці не може бути 

абсолютною. Внутрішній ринок праці характеризується порівняно незначною 

кількістю агентів, обмеженістю вільних робочих місць, практично повною 
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відсутністю альтернативних форм зайнятості. До того ж, він має ієрархічну 

структуру: як правило, працівника спочатку наймають на один з нижчих 

ступенів внутрішнього ринку праці, і лише з часом він піднімається по 

кар’єрних сходинках на вищі рівні. Будь-який дисбаланс на внутріфірмовому 

ринку праці послаблює конкурентоспроможність фірми і потребує 

врегулювання, виводячи і фірму, і найманих працівників на зовнішній, перш за 

все регіональний ринок праці. 

Механізм регіонального ринку праці суттєво відрізняється від 

внутрішнього ринку праці. На регіональний ринок праці виходять працівники і 

роботодавці державного іприватного секторів економіки, вони представляють 

підприємства різних галузей економіки, місцевого і національного значення. 

Регіональний ринок праці орієнтує різних за віком і рівнем освіти найманих 

працівників на самостійне працевлаштування, територіальні переміщення в 

пошуку більш привабливого робочого місця, постійне підвищення своєї 

кваліфікації та конкурентоспроможності на ринку праці загалом, неминучість 

конкуренції з іншими потенційними працівниками, необхідність захисту своїх 

економічних інтересів і прав [3]. 

Важливим є визначення територіальних меж регіональних ринків праці. У 

зв’язку з цим розрізняють локальний і регіональний ринки праці [5, с. 124 – 

127].Під локальним ринком праці розуміють зону, в межах якої підприємство 

одержує робочу силу. Її розмір залежить від відстані до місця роботи, яку 

працівник готовий долати, особливостей трудової діяльності, режиму робочого 

часу, а також інших характеристик. Малокваліфіковані працівники частіше 

шукають роботу ближче до місця проживання, ніж висококваліфіковані. 

Регіональний ринок праці поширюється на працівників, чия професійна 

діяльність дозволяє їм бути мобільними між локальними ринками праці. Можна 

сказати і так: регіональний ринок праці охоплює територію, яку утворюють 

локальні ринки праці підприємств, що частково пересікаються. 

М. Шаленко вважає, що головним фактором, який формує регіональні 

ринки праці, є зв’язки з трудовикористання, за якими стоїть залучення до 
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господарського обороту центром містом, що концентрує робочі місця, 

працездатного населення з прилеглих територій. У своїх публікаціях вона 

спирається на теорії: 

• досяжності – що визначає віддалену від центра потенційну зовнішню 

межу території, на яку подовжуються трудові поїздки залежно від розвитку 

транспортної мережі, різноманіття сфери зайнятості, якісного складу населення 

та його інформованості; 

• двоїстого ринку праці – відповідно до якої всі регіональні зв’язки з 

трудовикористання поділяються на дві групи за рівнем трудової мобільності. 

Першу групу складають висококваліфіковані працівники з високим заробітком і 

надійними робочими місцями, а другу — працівники нижчої кваліфікації з 

нижчим заробітком і обмеженими можливостями працевлаштування. 

Віддаленість поїздок для першої групи оцінюється приблизно в 45 хвилин 

(звичайно, за європейським рівнем – на власному автомобілі), або в 40 – 50 км, 

а для другої – в 20 – 30 хвилин, або в 15 – 25 км[4, с. 32 – 33]. 

Висновки. Аналіз сучасного стану регіональних ринків праці дає 

можливість дійти висновку, що ефективний механізм їх регулювання повинен 

включати досить різнопланові та диференційовані за силою впливу підсистеми, 

не обмежуючись лише сферою трудових відносин. Для його формування слід 

перш за все визначитися з пріоритетами регулювання попиту на робочу силу та 

її пропозиції. Розробка ефективної стратегії управлінням процесами на 

регіональному ринку праці вимагає також комплексного підходу до вирішення 

економічних, соціальних, демографічних проблем, які безпосередньо 

впливають та визначають його стан.  

У збалансованому економічному розвитку регіону важливу роль відіграє 

регіональний ринок праці , який являє собою сукупність соціально-трудових 

відносин, форм і методів узгодження і регулювання інтересів безпосередніх 

виробників і роботодавців (власників фірм), що функціонують у певному 

регіоні країни. Він займає особливе місце у просторовій структурі ринку праці, 

а його формування пов’язане передусім з особливостями функціонування 
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внутрішніх та національного ринків праці. Існують також певні умови, які 

забезпечують регіональному ринку праці ефективне виконання його функцій, а 

саме: суспiльногоподiлупрацi, інформацiйну, посереднuцьку, цiноутворюючу, 

стимулюючу, регулюючу та оздоровлюючу.  
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В статті проаналізовані окремі проблемні аспекти забезпечення прав сторін 

кримінального провадження при прийнятті окремих процесуальних рішень. За 

результатами дослідження внесені пропозиції по вдосконаленню чинного 

кримінального процесуального законодавства. 

Ключевые слова: сторони кримінального провадження, процесуальні рішення, 

забезпечення прав, Кримінальний процесуальний кодекс України, кримінальне 

провадження. 

Європейський вектор руху України обумовлює удосконалення 

національного законодавства та стандартів роботи судових і правоохоронних 
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органів в напрямку реального забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина. Незважаючи на тривалий час розвитку нашої країни як 

суверенної держави та напрацювання значного обсягу національних 

нормативно-правових актів, що відповідають вимогам основних міжнародних 

актів, сучасний рівень правосвідомості населення та правозастосувальна 

діяльність правоохоронних органів і суду не дозволяють констатувати 

належний рівень забезпечення прав сторін кримінального провадження при 

прийнятті окремих процесуальних рішень.  

Відповідно до ст. 3 Основного Закону людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов'язком держави [1]. Таким чином, кримінальний процес в Україні 

спрямований не лише на покарання правопорушника, а й, в першу чергу, на 

відновлення порушених ним прав і свобод людини або іншого суб’єкта, що є 

потерпілим. 

Не випадково, у ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України 

першим із завдань кримінального провадженням законодавець визначив захист 

особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, 

свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також 

забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового 

розгляду [2]. 

Разом з тим, одним із сучасних «трендів» у сфері юриспруденції є 

здійснення адвокатом представництва потерпілого у кримінальному 

провадженні, що обумовлено значною кількістю порушень прав потерпілого на 

різних стадіях кримінального процесу, зокрема, і під час винесення 

процесуальних рішень. Така ситуаціє є недивною з огляду на те, що наприклад, 

протягом І кварталу 2014 року до правоохоронних органів було подано близько 

1 мільйона заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення (зазначена 
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цифра є співставною з тією кількістю заяв, які реєструвалися до 2013 року – під 

час дії КПК 1960 року). Однак кількість зареєстрованих в ЄРДР заяв протягом 

зазначеного періоду становить лише 295 000 (або близько 30% від усіх 

прийнятих) [3, с.7]. Підтвердженням актуальності цього питання також є значна 

увага, що приділяється у наукових колах проблемам участі адвоката в 

кримінальному провадженні як представника потерпілого [4; 5; 6]. 

Питанням вивчення процесуальних дій та участі адвоката в кримінальному 

провадженні як представника потерпілого присвятили низку робіт учені- 

процесуалісти і криміналісти: Ю.П. Аленін, І.Є. Биховський,  

Т.В. Варфоломеєва, В. І. Галаган, І. Ф. Герасимов, В. Г. Гончаренко,  

Г. Ф. Горський, Ю. М. Грошевий, М. П. Гутерман, А. Я. Дубинський,  

А. В. Іщенко, О. В. Капліна, Н. С. Карпов, Л. Д. Кокорєв, Ф. М. Кудін,  

В. С. Кузьмічов, О. П. Кучинська, Є. Ф. Куцова, О. М. Ларін, І. М. Лузгін,  

С. М. Є. Д. Лук’янчиков, В. Т. Маляренко, С. В. Михалків, М. М. Михеєнко,  

В. Т. Нор, І .Л. Петрухін, М. А. Погорецький, В. О. Попелюшко, А. Л. Рівлін,  

О. В. Рибалка, С. М. Стахівський, Ю. К. Орлов, В. М. Тертишник,  

В.Т. Трофіменко, Л. Д. Удалова, Ю. В. Хомотов, М. А. Чельцов, С. О. Шейфер, 

В. Ю. Шепітько, В.П. Шибіко, М.Є. Шумило та інші. Однак, питання 

законодавчого вдосконалення правового забезпечення прав сторін 

кримінального провадження при прийнятті окремих процесуальних рішень. 

Метою статті є здійснення наукового аналізу окремих положень 

кримінального процесуального законодавства та судової практики в частині 

забезпечення прав сторін кримінального провадження при прийнятті окремих 

процесуальних рішень, за наслідками якого внесення пропозиції по 

вдосконаленню чинного кримінального процесуального законодавства. 

Відповідно до ст. 57 Конституції в України встановлений правовий режим, 

відповідно до якого кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. 

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки 

громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому 

законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і 
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обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому 

законом, є нечинними [1]. Очевидно, що вимога про обов’язкову доведеність до 

зацікавлених суб’єктів поширюється і на кримінальні процесуальні відносини, 

в тому числі, в частині доведення до відома інформації таким учасникам 

кримінального провадження як потерпілий, заявник, цивільний позивач та інші. 

В главі 5 КПК України законодавець встановив поняття та основні вимоги 

щодо змісту та форми процесуальних рішень в процесі кримінального 

провадження. Так, процесуальними рішеннями є всі рішення органів 

досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду. Судове рішення 

приймається у формі ухвали, постанови або вироку, які мають відповідати 

вимогам, передбаченим статтями 369, 371-374 КПК України. Рішення слідчого, 

прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, 

передбачених КПК України, а також коли слідчий, прокурор визнає це за 

необхідне. Постанова слідчого, прокурора складається з: 

1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: 

місце і час прийняття постанови; 

прізвище, ім’я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 

2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: 

зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; 

мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення 

КПК України; 

3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: 

зміст прийнятого процесуального рішення; 

місце та час (строки) його виконання; 

особу, якій належить виконати постанову; 

можливість та порядок оскарження постанови. 

Постанова слідчого, прокурора виготовляється на офіційному бланку та 

підписується службовою особою, яка прийняла відповідне процесуальне 

рішення. Постанова слідчого, прокурора, прийнята в межах компетенції згідно 

із законом, є обов’язковою для виконання фізичними та юридичними особами, 

прав, свобод чи інтересів яких вона стосується. 
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Процедура інформування учасників кримінального провадження про 

прийняті уповноваженим суб’єктом процесуальні рішення шляхом оформлення 

та надсилання їм повідомлення, передбачена главою 6 КПК України, відповідно 

до якої повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за 

допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного 

учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення 

відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи 

здійснену процесуальну дію. 

У повідомленні повинно бути зазначено: 

1) прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, найменування 

суду, який здійснює повідомлення; 

2) адреса установи, яка здійснює повідомлення, номер телефону чи інших 

засобів зв’язку; 

3) ім’я (найменування) особи, яка повідомляється, та її адреса; 

4) найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого 

здійснюється повідомлення; 

5) процесуальний статус, в якому перебуває особа, що повідомляється; 

6) дата, час та місце проведення процесуальної дії, про яку повідомляється 

особа; 

7) інформація про процесуальну дію (дії), яка буде проведена, або про 

здійснену процесуальну дію чи прийняте процесуальне рішення, про які 

повідомляється особа; 

8) вказівка щодо необов’язковості участі в процесуальній дії та її 

проведення без участі особи, яка повідомляється, в разі її неприбуття; 

9) підпис слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснив виклик. 

Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках у 

порядку, передбаченому главою 11 КПК України, за винятком положень щодо 

змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи. Разом з тим, в зазначеній 

главі встановлений лише порядок і способи здійснення виклику в 

кримінальному провадженні та підтвердження отримання особою повістки про 
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виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом. Зокрема, встановлено, що 

особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом 

вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи 

факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У 

разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі 

їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з 

нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання 

особи або адміністрації за місцем її роботи. Особа, що перебуває під вартою, 

викликається через адміністрацію місця ув’язнення. Повістка про виклик 

неповнолітньої особи, як правило, вручається її батьку, матері, усиновлювачу 

або законному представнику. Інший порядок вручення повістки допускається 

лише у випадку, якщо це обумовлюється обставинами кримінального 

провадження. Повістка про виклик обмежено дієздатної особи вручається її 

піклувальнику. Повістка про виклик вручається особі працівником органу 

зв’язку, працівником правоохоронного органу, слідчим, прокурором, а також 

секретарем судового засідання, якщо таке вручення здійснюється в приміщенні 

суду. Повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно 

з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою 

дипломатичного (консульського) представництва. 

Належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або 

ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання 

повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі 

повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки 

про виклик або ознайомлення з її змістом. Якщо особа попередньо повідомила 

слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про адресу своєї електронної пошти, 

надіслана на таку адресу повістка про виклик вважається отриманою у випадку 

підтвердження її отримання особою відповідним листом електронної пошти. 

Порядок і способи направлення учасникам кримінального провадження 

повідомлення про інші процесуальні рішення слідчого, прокурора та суду, 
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зокрема, про такі ключові з них як про внесення заяви (повідомлення) до ЄРДР 

та розпочинання досудового слідства, про перекваліфікацію діяння, про 

задоволення або відмову у задоволенні клопотання, про закриття 

кримінального провадження тощо, в главі 11 КПК України законодавцем прямо 

не врегламентовано. Загалом, у випадку відсутності прямої правової норми, що 

регулює відповідні відносини, більшість вітчизняних галузей законодавства 

допускають аналогію закону, однак в п. 6 ст. 9 КПК України передбачена 

звужена і дещо абстрактна її форма, що полягає у тому, що у випадках, коли 

положення КПК України не регулюють або неоднозначно регулюють питання 

кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального 

провадження, визначені частиною першою статті 7 КПК України, тобто що 

зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним 

засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: 

1) верховенство права; 

2) законність; 

3) рівність перед законом і судом; 

4) повага до людської гідності; 

5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; 

6) недоторканність житла чи іншого володіння особи; 

7) таємниця спілкування; 

8) невтручання у приватне життя; 

9) недоторканність права власності; 

10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; 

11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів 

та членів сім’ї; 

12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і 

те саме правопорушення; 

13) забезпечення права на захист; 

14) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень; 

15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості; 



396 

16) безпосередність дослідження показань, речей і документів; 

17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 

бездіяльності; 

18) публічність; 

19) диспозитивність; 

20) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування 

технічними засобами; 

21) розумність строків; 

22) мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 

Виходячи з цього, не можливо стверджувати напевно, а отже і 

оскаржувати дії у вигляді недотримання процедури та способів направлення 

повідомлення або бездіяльність у вигляді не направлення повідомлення про 

прийняті уповноваженими суб’єктами процесуальні рішення, що стосуються 

прав та законних інтересів таких учасників кримінального провадження як 

заявника, потерпілого та цивільного позивача. 

Проблему вчасної та повної поінформованості учасників кримінального 

провадження про прийняті уповноваженими суб’єктами процесуальні рішення, 

що стосуються їх прав та законних інтересів, законодавець вирішив шляхом 

закріплення прав на отримання інформації про процесуальні рішення у переліку 

їх процесуальних прав. Наприклад, згідно п. 15) ч. 2 ст. 42 КПК України 

підозрюваний (обвинувачений) має право одержувати копії процесуальних 

документів та письмові повідомлення. Аналогічне право має потерпілий 

відповідно до п. 13) ч. 1 ст. 56 КПК України та представник юридичної особи, 

щодо якої здійснюється кримінальне провадження на підставі п. 9) ч. 3 ст. 64-1 

КПК України. Право на інформацію про прийняті процесуальні рішення 

цивільного позивача та відповідача пов’язуються з відповідними правами 

потерпілого та підозрюваного (обвинуваченого) і лише в частині цивільного 

позову. Право на інформацію про прийняті процесуальні рішення заявника 

відповідно до п. 3) ч. 2 ст. 60 КПК України обмежене лише інформуванням про 

закінчення досудового розслідування. 
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Ефективне забезпечення вищезазначених прав можливе лише за умови 

чіткого законодавчо закріпленого правового обов’язку суб’єктів інформування: 

слідчого, прокурора та суду. Разом з тим, якщо такі учасники кримінального 

провадження як підозрюваний (обвинувачений), потерпілий, цивільний позивач 

та інші мають чіткий перелік прав та обов’язків, то у слідчого, прокурора та 

суду вони акумульовані у їх повноваженнях, де важко розрізнити такі категорії 

як «право» та «обов’язок». Зазначені положення породжують можливість 

зловживання збоку слідчого, прокурора та суду як своїми правами, так недбало 

ставитися до свої обов’язків, суб’єктивно відносячи їх до свого «права».  

Одним із поширених випадків зловживання є інформування учасників 

кримінального провадження про прийняття ключових процесуальних рішень 

шляхом направлення відповідних повідомлень з додаванням копій 

процесуальних документів. Так, незважаючи на пряму норму КПК України про 

те, що слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання 

заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після 

самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести 

відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати 

розслідування; відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення не допускається, значний масив існуючих ухвал, 

винесених слідчими суддями про визнання протиправними бездіяльності 

слідчого або прокурора, що полягає у невнесенні заяви, повідомлення про 

вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, та зобов’язання вчинити такі дії, свідчать про незаконне 

ігнорування цих положень відповідними суб’єктами, що призводить до грубого 

порушення прав осіб, чиї права зазнали порушення. Існує практична проблема 

по отриманню інформації про наслідки поданої заяви (повідомлення) про 

вчинене кримінальне правопорушення, яка, в порушення чинного 

законодавства, розглядається відповідно до положень Закону України «Про 

звернення громадян», а відповідь про прийняте рішення не завжди 

направляється заявнику.  



398 

Аналогічні проблеми з отриманням документів, в яких містяться 

процесуальні рішення, виникають у випадку винесення постанов про 

перекваліфікацію діяння та про закриття провадження у справі. Яскравим 

прикладом з власної практики автора є випадок, коли кримінальне провадження 

№12013010390002883, порушене 12.07.2013р. за ознаками ч. ст.125 КК 

України, містило повідомлення про закриття кримінального провадження без 

зазначення дати його складання та інформації про направлення потерпілому, та, 

очікувано, не було отримано останнім. Як наслідок, процесуальне рішення про 

закриття кримінального провадження, прийняте слідчим 25.06.2014р., стало 

відомим потерпілому 05.05.2016р., хоча весь цей час потерпілий підтримував 

спілкування зі слідчим і той повідомляв про певний хід слідства. Зазначене 

процесуальне рішення було оскаржено потерпілим 10.05.2016р., і за наслідками 

судового розгляду було скасоване. Таким чином, протягом майже трьох років 

порушені права потерпілого не могли бути відновленні в кримінальному 

процесуальному порядку. На жаль, схожих прикладів в практиці адвокатів є 

значна кількість, що обумовлює здійснення швидких та ефективних 

законодавчих змін. 

На нашу думку, одним із можливих шляхів вдосконалення кримінального 

процесуального законодавства у питаннях своєчасного і повного інформування 

учасників кримінального провадження, є запозичення і імплементація в КПК 

України окремих положень, що містяться у Законі України «Про виконавче 

провадження», ефективність яких підтверджена тривалим часом 

правозастосування. Так, мова йдеться про ст. 4 Закону України «Про виконавче 

провадження» «Інформаційне забезпечення виконавчого провадження», де 

зазначається, що з метою забезпечення електронного документообігу в органах 

державної виконавчої служби, ведення обліку виконавчих проваджень, 

контролю за дотриманням державними виконавцями вимог законодавства під 

час здійснення виконавчих дій, надання оперативного доступу сторонам 

виконавчого провадження до його матеріалів Міністерство юстиції України 

забезпечує функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих 



399 

проваджень. Порядок ведення такого реєстру, умови доступу до нього та 

отримання інформації встановлюються Міністерством юстиції України [7]. Тим 

більше, що інформація про кримінальне провадження міститься в ЄРДР, тобто 

наразі може йти мова про надання обмеженого доступу до інформації, що 

міститься у зазначеному реєстрів, крім слідчих та прокурорів і іншим 

учасникам кримінального провадження, зокрема, про прийняті щодо цих 

суб’єктів процесуальні рішення. 

Також заслуговують на увагу та використання в кримінальному 

процесуальному законодавстві положення, які містяться у ст. 31 Закону 

України «Про виконавче провадження» «Надсилання документів виконавчого 

провадження», щодо того, що копії постанов державного виконавця та інші 

документи виконавчого провадження, що державний виконавець зобов'язаний 

довести до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, 

надсилаються адресатам із супровідними листами простою кореспонденцією, 

крім постанов про відкриття виконавчого провадження або відмову у відкритті 

виконавчого провадження, про повернення виконавчого документа стягувачу 

відповідно до статті 47 цього Закону, що надсилаються рекомендованим листом 

з повідомленням про вручення. Боржник вважається повідомленим про 

відкриття виконавчого провадження, якщо йому надіслано постанову про 

відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому 

документі. За письмовою заявою учасників виконавчого провадження 

документи виконавчого провадження можуть надсилатися адресатам каналами 

факсимільного зв'язку або електронною поштою. Документи виконавчого 

провадження, надіслані каналами факсимільного зв'язку або електронною 

поштою, вважаються врученими за наявності належного підтвердження їх 

одержання адресатами. Державний виконавець або уповноважена ним особа 

може особисто вручити документи виконавчого провадження сторонам або 

іншим учасникам виконавчого провадження під розписку. Належним чином 

оформлена відмова сторін виконавчого провадження від одержання документів 

виконавчого провадження не є перешкодою для проведення подальших 

виконавчих дій у встановленому цим Законом порядку.  
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Використовуючи аналогію, законодавцеві, на нашу думку, варто внести 

КПК України зміни, якими передбачити окрему статтю, що буде передбачати 

підстави і порядок надсилання документів кримінального провадження, 

зокрема, копії процесуальних рішень слідчого та прокурора щодо призначення 

судових експертиз, проведення слідчих дій та інших документів кримінального 

провадження, які слідчий або прокурор зобов'язані довести до відома сторін та 

інших учасників кримінального провадження, повинні надсилатися адресатам із 

супровідними листами простою кореспонденцією, крім рішень про реєстрацію 

(відкриття) кримінального провадження або відмову у реєстрації (відкритті) 

кримінального провадження, про задоволення (відхилення) клопотання, про 

перекваліфікацію діяння, про закриття кримінального провадження, що 

надсилаються рекомендованим листом з описом та повідомленням про 

вручення. Учасник кримінального провадження вважається повідомленим, 

якщо йому надіслано відповідне повідомлення за попередньо зазначеною ним 

адресою або адресою його реєстрації місця проживання. За письмовою заявою 

учасників кримінального провадження повідомлення можуть надсилатися 

адресатам каналами факсимільного зв'язку або електронною поштою. 

Документи кримінального провадження, надіслані каналами факсимільного 

зв'язку або електронною поштою, вважаються врученими за наявності 

належного підтвердження їх одержання адресатами. Слідчий, прокурор або 

уповноважена ним особа може особисто вручити повідомлення сторонам або 

іншим учасникам кримінального провадження під розписку. Належним чином 

оформлена відмова сторін кримінального провадження від одержання 

повідомлення у кримінальному провадженні не є перешкодою для проведення 

подальшого досудового слідства у встановленому КПК України порядку.  

На нашу думку, зазначені пропозиції по вдосконаленню чинного 

кримінального процесуального законодавства можуть бути доопрацьовані в 

рамках окремого наукового дослідження та будуть сприяти реальному 

забезпеченню прав і свобод учасників кримінального провадження, 

убезпечуючи від зловживань збоку працівників правоохоронних органів. 
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Підводячи підсумок, варто відзначити, що кримінальне процесуальне 

законодавство демократичних розвинутих країн світу, зокрема, ЄС та Північної 

Америки, передбачає наявність принципу гласності не лише на стадії судового 

розгляду справи, але й на стадії досудового слідства, в обсягах, що не 

зашкоджують його проведенню. Таким чином, забезпечується реальне 

дотримання прав і свобод учасників кримінального провадження, а також 

економія часу досудового слідства в аспекті розумності строків його 

проведення. Разом з цим, зникає або мінімізується можливість зловживань 

процесуальними правами збоку слідчого чи прокурора, а також встановлюється 

певна перешкода для їх протиправної бездіяльності. 
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Проаналізовані основні напрямки впровадження інноваційних технологій у 

систему фізичного виховання студентів ВНЗ. 

Ключові слова: інноваційні технології, модернізація, фізичне виховання, 

студент. 

У практиці фізичного виховання студентів достатньо широкої 

популярності набули різні інноваційні педагогічні  технології: ігрові, технології 

навчання руховій діяльності, технології олімпійської освіти, суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії, рейтингового оцінювання, самостійних занять фізичними вправами, 

технології орієнтування студента на здоровий спосіб життя, сучасні 

фізкультурно-оздоровчі технології  та ін. Але, незважаючи на велику кількість 

досліджень у цьому напрямку, ще недостатньо уваги приділено розробці й 

використанню інноваційних технологій навчання, які б комплексно сприяли 

покращенню стану здоров’я, формуванню стійкої мотивації до занять 

фізичними вправами та системи знань у галузі фізичної культури і спорту. 

Мета роботи – здійснити аналіз основних напрямів модернізації фізичного 

виховання студентів ВНЗ. 
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Одним і важливих завдань сучасного суспільства вважається виховання 

фізично здорової, соціально активної, всебічно розвиненої молоді.  

Провідні фахівці в галузі фізичного виховання та спорту вважають, що 

існуюча система фізичного виховання потребує корекції, оскільки не вирішує в 

повному обсязі проблему фізичного вдосконалення студентської молоді в 

умовах оновлення суспільства в Україні.  

Б. Леко – один із співавторів авторської програми з фізичного виховання – 

вважає необхідним формування у студентів валеологічного мислення та 

навичок здорового способу життя; забезпечення шляхом занять фізичними 

вправами рекреації після власних важких розумових навантажень. Такий підхід 

забезпечить формування у молоді знань у галузі фізичного виховання з 

можливістю їх подальшого використання, що сприятиме розвитку мотивації до 

занять фізкультурно-спортивною діяльністю [5]. 

Дослідження фахівців доводять, що збільшення обсягу навчального 

навантаження ВНЗ призводить до гіподинамії студентів, що є причиною 

захворювання у них різних систем організму. Протидією негативним наслідкам 

обмеження рухового режиму молоді є фізична культура і спорт, які є 

важливими чинниками збереження і зміцнення здоров’я, всебічного розвитку, 

покращення працездатності, якісного складання контрольних нормативів, 

зниження втомлюваності, підвищення опору організму різним захворюванням 

за період навчання у вищих навчальних закладах [2]. 

Відомо, що впровадження новітніх педагогічних технологій, що 

використовують інноваційні методи, дає можливість вирішити різні проблеми 

особистісно зорієнтованого навчання, формування індивідуальної освітньої 

перспективи майбутніх спеціалістів. Щоб фізичне виховання стало діючим 

методом зміцнення здоров’я й підвищення рівня фізичної підготовленості 

студентів, основними принципами повинні стати його регулярність, 

мотиваційний фон та гнучка варіативність, що відображає специфіку 

навчальної роботи студентів [3]. 
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Про необхідність удосконалення й модернізації сучасної системи 

фізичного виховання і впровадження спортивно-орієнтованих технологій 

навчання свідчать дослідження В.А. Хорякова та Л.І. Безуглої, які доводять, що 

модульне навчання студентів – це важливий чинник входження української 

системи освіти до спільного європейського освітнього простору, який створює 

сприятливі умови для засвоєння програмового матеріалу. 

Серед методів активізації навчального процесу виділено так званий «метод 

проектів», робота за яким передбачає розкриття певного завдання чи 

розв’язання проблеми. У проектній технології фізичне виховання повинно 

забезпечуватися сучасними науковими досягненнями, методичним 

обслуговуванням, тестами для перевірки якості навчання. Проектування 

проявляється в таких формі зовнішньої, внутрішньої та інформаційно-знакової 

діяльність. 

Відомо, що впровадження новітніх педагогічних технологій, що 

використовують інноваційні методи, дає можливість вирішити різні проблеми 

особистісно зорієнтованого навчання, формування індивідуальної освітньої 

перспективи майбутніх спеціалістів.  

Сьогодні у фізичній культурі сформовано базовий підхід до реалізації мети 

галузі – оздоровча спрямованість фізкультурної діяльності. В системі 

виховання підростаючого покоління значне місце повинні займати нові підходи 

до створення більш досконалої системи фізичного виховання, головними 

завданнями якої є пошук адекватних і об’єктивних методичних прийомів, 

залучення сучасних методів удосконалення фізичної підготовки та зміцнення 

здоров’я школярів та молоді. Для вирішення цієї проблеми використовуються 

сучасні фізкультурно-оздоровчі технології.  

На сучасному етапі стрімкого розвитку фітнесіндустрії виникає число 

нових видів відповідних занять. Нові фітнес-програми стають більш 

популярними серед прихильників здорового способу життя.  

Принципово важливим є впровадження нововведень та здійснення 

інноваційних процесів у фізичному вихованні студентської молоді. Основою 
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для яких є створення на навчальних заняттях умов, що базуються на 

запровадженні освітніх інновацій і сприяють активізації діяльності студентів до 

рухової активності; оволодіння студентами методологією і технологією 

інноваційних впроваджень, що базуються на етно-регіональних особливостях 

місця проживання, навчання;  формування особистості студента, яка здатна 

засвоювати і творчо втілювати у повсякденне життя засоби і методи фізичного 

виховання для гармонійності та досконалості організму. 

Між тим, інноваційні напрями, пов’язані з формуванням особистісно-

орієнтованої мотивації в системі фізичного виховання студентської молоді 

розкриті недостатньо [6]. У дослідженнях щодо вивчення чинників, які 

впливають на ефективність фізичного виховання у ВНЗ, показано ставлення 

студентів до фізичного виховання, орієнтацію студентів на досягнення 

соціально-значущих результатів, в яких проявляються їх сили і здібності; 

визначено позицію особистості стосовно процесу і результатів діяльності, 

зокрема, потреби пізнання – одній з головних людських потреб [2]. Водночас 

фізична культура, будучи однією з частин загальної культури, визначає 

поведінку людини в навчанні, в спілкуванні, сприяє вирішенню виховних, 

оздоровчих і соціально-економічних завдань [3]. 

Аналіз сучасної методики фізичного виховання у ВНЗ доводить її 

недосконалість. Так, негативний вплив має пріоритет нормативного підходу, 

коли навчальний процес і діяльність кафедр спрямовані не на особистість 

студента, а на суто зовнішні показники, які характеризуються контрольними 

тестовими нормативами чергової навчальної програми. Дана обставина вимагає 

примусового пристосування особистості студента під оцінювання його рухових 

можливостей усередненими нормативами, що явно суперечить ідеї свободи 

особистості і зовсім не сприяє залученню студентів до активних занять різними 

формами фізичної культури [6]. Виходячи із зазначеного, метою діяльності 

викладачів фізичного виховання повинно стати створення умов і формування у 

студентів навичок самовдосконалення, що базується на основі виховання 

особистісної мотивації, інтересу до фізичного виховання і стану власного 
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здоров’я. Між тим, принципово важливо емоційно-ціннісне відношення до 

фізкультурно-спортивної діяльності у студентів, яке не формується спонтанно і 

не успадковується. Воно отримується особистістю в процесі самої діяльності і 

ефективно розвивається при освоєнні знань і накопиченні рухового творчого 

досвіду, пов’язаного з проявом ініціативи і активності в навчально-

педагогічному процесі [1]. 

Вченими встановлено, що технологія управління формуванням 

спрямованості прагнення та інтересу особистості студента до занять фізичною 

культурою представляє собою систему спільної діяльності студентів і викладача, 

що базується на діагностуванні, проектуванні, організації і контролі та корекції 

освітнього процесу з метою досягнення конкретного результату в поліпшенні 

рівня рухової підготовленості при забезпеченні комфортних умов [7].  

Заслуговує на увагу і той факт, що впровадження інноваційних технологій 

фізичного виховання досі не набули поширення. Особистісно-орієнтоване 

навчання у фізичному вихованні передбачає особисту орієнтацію студентів у 

виборі засобів, методів, тобто створення для кожного студента оптимальних 

умов для гармонійного розвитку, інтелектуальної, духовної і рухової сфер 

діяльності [8]. 

Отже, інноваційні впровадження в навчальний процес у особистісно-

орієнтованому навчанні з фізичного виховання мають свою технологію, що 

передбачає встановлення мотивів, а також усвідомлення цілей і завдань 

навчання; знання студентами способів досягнення поставлених цілей; 

опанування базової освіти, систематичне обґрунтоване виявлення динаміки 

процесу навчання і рівня засвоєних знань, умінь і навичок. Характер яких 

визначається багатьма чинниками: етнічними і культурними традиціями, 

природною ємністю території, специфічною спільною діяльністю, тому 

модернізація фізичного виховання з використання інноваційних технологій для 

зміцнення здоров’я студентів повинна здійснюватися на основі інтегрального 

підходу, який обумовлює реалізацію студента у навчальній, соціальній, 

професійній та суспільній діяльності. 
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Вивчено та проаналізовано спеціальні літературні джерела з питання 

перспектив застосування аквафітнесу у системі фізичного виховання 

студентів. 

Ключові слова: аквафітнес, студенти, фізичний стан, фізичне виховання 

Прискорення темпів соціальних, економічних, технологічних, екологічних 

і кліматичних змін у світі призвело до низки проблем, пов'язаних зі зміною 

стану здоров'я людства, в тому числі студентської молоді [1]. Останнім часом 

зростає кількість студентів з недостатнім рівнем функціональних можливостей. 

Таке явище спостерігається на тлі гіпокінезії та гіподинамії молоді [5, 8]. 

Процес фізичного виховання студентської молоді відіграє важливу роль у 

формуванні гармонійно розвиненої  та конкурентоспроможної особистості. 

Рівень підготовленості випускників вищих навчальних закладів  до майбутньої 

професійної діяльності залежить від багатьох чинників, таких як спрямованість 

навчального процесу, його зміст та структура, методи та засоби. Система 

засобів, які використовуються для корекції фізичної підготовленості студентів, 

часто не приваблює молодь, носить характер обов'язкових заходів, а не цікавих 

занять, які забезпечували б не лише фізичний розвиток, але й емоційне 

розслаблення [1]. Запорукою високих показників у майбутній виробничій 

діяльності має стати спеціалізована фізична підготовка, що забезпечує 

формування і вдосконалення тих якостей особистості, які мають суттєве 

значення для визначеної професії [4].  

Аналіз даних спеціальної літератури дозволяє стверджувати, що думки 

фахівців щодо основних аспектів побудови програм занять з фізичного 

виховання у ВНЗ вкрай суперечливі. Перспективою вирішення цієї проблеми є 
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використання у системі фізичного виховання студентів вищих навчальних 

закладів інноваційних  видів рухової активності.  

Одним із популярних видів новітніх технологій та програм серед 

студентської молоді є заняття у водному середовищі. Аквафітнес слід 

розглядати як застосування фізичних вправ у воді, що виконуються переважно 

в аеробному режимі енергозабезпечення під музичний супровід особами 

різного віку, статі, рівня фізичної та функціональної підготовленості з метою 

покращення їх фізичного стану. Тому застосування аквафітнесу в системі 

фізичного виховання студентів є обґрунтованим і актуальним 

Провести аналіз наукових літературних джерел з питань щодо вивчення 

можливостей застосування аквафітнесу в процесі фізичного виховання 

студентів з метою удосконалення їх фізичного стану. 

За даними ряду науковців виконання фізичних вправ у воді позитивно 

впливає на різні функціональні системи організму [1, 6, 7]. Оздоровча дія 

фізичних вправ у воді обумовлена високою енергетичною вартістю роботи, 

феноменом гравітаційного розвантаження опорно-рухового апарату, 

позитивною дією на серцево-судинну та дихальну системи, наявністю стійкого 

ефекту загартування [1, 2, 6].  

Термін "аквафітнес" походить від латинського слова "аqua" – вода та 

англійського "fitness" – загальна фізична підготовленість організму людини. 

Аквафітнес слід розглядати як інноваційне застосування фізичних вправ у воді, 

які виконуються переважно в аеробному режимі енергозабезпечення під 

музичний супровід особами різного віку, статі, рівня фізичної та 

функціональної підготовленості з метою покращення їх фізичного стану 

[1, 2, 6]. 

Перші згадки про застосування фізичних вправ у воді з метою підвищення 

сили м’язів зустрічаються в роботах зарубіжних авторів Hamilton [12] 

K. Schmidt [13]. Шляхом об'єднання таких вправ  було створено комплекси так 

званої водної гімнастики [11, 12]. У 1989 році у своїй роботі доктор 

Б. Хаммерер [10] презентує програму «акватренінг» як таку систему занять, що 
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включає плавання, плавальні вправи і повне розслаблення у воді. Фізіологами 

П. Марчбэнксом та К. Ламбертом [11] розроблено програму «Аквамоушн», яка 

включає виконання вправ на розвиток та зміцнення тих груп м'язів та зв'язок, 

які не задіяні при заняттях у залах сухого плавання.  

Серед вітчизняних фахівців питанням застосування аквафітнесу у 

фізичному вихованні займалась Г.А. Жук [3], якою розроблено програму занять 

аквафітнесом для дітей молодшого шкільного віку з урахуванням рівня їх 

фізичного здоров'я. О. Ю. Фанигіна [9] обґрунтувала зміст програм 

фізкультурно-оздоровчих занять аквааеробікою, спрямованих на корекцію 

фізичної підготовленості та фізичного здоров'я студенток вищих навчальних 

закладів. В. П. Семененко [7] обґрунтовано застосування занять аквааеробікою, 

як одного із засобів загартування дітей молодшого шкільного віку, а 

Н.О. Гоглюватою [2] розроблені програми занять аквафітнесом для жінок 21-35 

років з різним рівнем фізичного стану. Т.А. Базилюк було обґрунтовано та 

розроблено програму застосування інноваційної технології аквафітнесу 

ігрового спрямування з елементами баскетболу для інтегрального впливу на 

розвиток функціональних і психофізіологічних можливостей, а також 

підвищення фізичної підготовленості студенток [1]. Результати досліджень 

Петренко Н.В. [4] довели ефективність оздоровчо-тренувальних занять з 

диференційованим використанням засобів аквафітнесу та можливість 

використання авторської програми у системі фізичного виховання студентів 

ВНЗ економічного профілю. Крім того, аналіз отриманих результатів 

застосування програми Петренко Н.В. свідчить, що така програма може 

використовуватись як підґрунтя для підвищення ефективності фізичної 

підготовки студентської молоді. У роботах О. А. Томенка виділено функції 

неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді, умови і форми її 

реалізації; обґрунтовано специфічні принципи (пріоритету ціннісного 

ставлення молоді до фізичної культури); виявлено пролонгований вплив 

малорухомого способу життя у підлітковому віці на режим рухової активності у 

студентські роки (18–20 років); розроблено та обґрунтовано алгоритм кількісної 

оцінки неспеціальної фізкультурної освіченості учнівської молоді [1].  
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Науковці сходяться на думці, що головною перевагою занять аквафітнесом 

з різним контингентом населення є можливість диференційованого впливу на 

морфофункціональні показники організму шляхом використання рухів в різних 

режимах роботи [6, 8]. 

На нашу думку в системі фізичного виховання студентської молоді, 

доцільно було б використовувати заняття аквафітнесом, які проводяться в 

режимі рухових дій та характеризуються доланням опору з майже 

максимальною напругою м’язів при постійній швидкості рухів. 

У системі фізичного виховання студентів, які займаються у секції 

спортивного плавання, ми рекомендуємо 2 рази на тиждень після основної 

частини заняття виконувати двадцятихвилинні комплекси вправ з аквафітнесу, 

які складаються із загальнорозвиваючих, основних (на розвиток силової та 

загальної витривалості) та вправ на розтягування. На початку кожного заняття 

аквафітнесом (близько 5 хвилин) рухи повинні виконуватись з великою 

амплітудою, в середньому темпі. В основній частині  (близько 12 хвилин) для 

послідовного вирішення завдання кожного заняття необхідно використовувати 

такі вправи, які складаються з ритмічних рухів і забезпечують поступове і 

рівномірне підвищення частоти серцевих скорочень, підтримку навантаження 

на визначеному рівні, а потім поступове його зниження. У заключній частині 

заняття необхідно застосовувати вправи на розтягування та розслаблення м'язів  

(близько 3 хвилин). 

Слід зауважити що заняття аквафітнесом для студентів мають як 

оздоровче, так і тренувальне значення, проводяться на "мілкій" та "глибокій" 

частині басейну, з використанням відповідних допоміжних засобів в залежності 

від виду заняття (аквапояси, плавальні дощечки, нудлси, акварукавички, гумові 

стрічки, аквачобітки, маленькі та великі гантелі). 

Отже, застосування занять аквафітнесом сприяє покращенню 

функціональних можливостей організму та посилює ефективність фізичних 

вправ, що свідчать про перспективність їх використання для удосконалення 

фізичного стану студентської молоді.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ 

У статті проаналізовано актуальні проблеми інтеграційної стратегії України 

в контексті основних аспектів сучасного розвитку Євросоюзу та його держав- 

членів, розглянуто не лише переваги євроїнтеграційних процесів для 

українського суспільства у політичній, економічній, соціальній сферах, а й 

можливі негативні економіко-політичні та соціальні наслідки.  Показано, що 

шлях України до ЄС пролягає через її внутрішні соціально-економічні 

трансформації. 

Ключові слова: євроінтеграція України, Європейський Союз, переваги та  

ризики євроінтеграції, політичні, економічні, соціальні чинники. 

Ми переживаємо досить відповідальний період у житті нашої держави, 

пов’язаний з її інтеграцією до ЄС. На початку незалежності України були 

визначені основні напрямки її зовнішньої політики, названі стратегічні 

партнери. Серед них, поряд із США, одне з ключових місць посів Європей-
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ський Союз (ЄС). Тому держава взяла курс на інтеграцію в Європу, вступ до 

Європейського Союзу. 

Курс на європейську інтеграцію є природним наслідком здобуття 

Україною незалежності. Його витоки – в історії нашого народу й усвідомленні 

права жити в демократичній, економічно розвинутій країні. Мета курсу полягає 

у створенні шляхом масштабних внутрішніх перетворень умов для входження 

до спільноти європейських розвинутих країн. Сьогодні цей курс є наріжним 

каменем внутрішньої та зовнішньої   політики Української держави і на цьому 

шляху вже чимало зроблено.   

 Проблеми інтеграції та співпраці України з ЄС знайшли своє 

відображення у наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних дослідників, 

як І. Бережнюк,   А. Гальчинський, О. Дугіна, О. Корнієвський, О. Лєдяєва,              

В. Опришко, Н. Осадча, П. Пашко, В. Посельський, В. Сіденко, М.Тонєв,                

Є. Холстініна, О. Мошес, Д. Ружмон, З. Бжезинський,   та ін.   

Варто зазначити, що інтеграційні процеси є самі по собі надзвичайно 

складними процесами, тому необхідно чітко з’ясувати, що потрібно для 

ефективної євроінтеграції, які дивіденди отримає Україна у разі її успішної 

реалізації, та з якими проблемами вона може стикнутись на цьому шляху. 

На сьогодні Європейський Союз (ЄС) – це організація, яка в процесі свого 

розвитку досягла високого рівня політичної інтеграції, уніфікації права, 

економічного співробітництва, соціального забезпечення та культурного 

розвитку. Сьогодні в об’єднання входять 28 європейських держав, а саме: 

Австрія, Бельгія,  Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, 

Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, 

Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, 

Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія і Швеція. 

Мета ЄС – створення економічного союзу з найвищим рівнем інтеграції 

економік держав (спільна зовнішня економічна політика, спільний ринок 

послуг, матеріальних благ, капіталу й праці, а також спільна валюта) і 

політичного (спільна зовнішня політика) союзу, а також запровадження 
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спільного громадянства. Тому зрозуміло, що Україна всіляко прагне потрапити 

до цієї потужної у всіх сферах життя міжнародної організації.  

Перш за все, наголосимо на вигодах для України в разі її вступу до ЄС:  

1. Політичні вигоди. Будучи членом ЄС, Україна буде залучена до 

Спільної європейської політики безпеки та оборони (СЄПБО), яка 

гарантуватиме Україні державний суверенітет та територіальну недоторканість. 

Крім того, членство в ЄС забезпечить ефективнішу координацію дій з 

європейськими державами у сфері контролю за експортом і нерозповсюдження зброї 

масового знищення, дозволить активізувати співробітництво у боротьбі з 

організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною міграцією, наркобізнесом 

тощо [1, с. 26]. 

2. Економічні вигоди. Серед них: 

- макроекономічна стабільність; 

- додаткові інвестиції в українську економіку; 

- надання субсидій сільському господарству; 

- отримання позитивного сальдо торговельного балансу; 

- спільні митні тарифи; 

- кількісні обмеження імпорту; 

- антидемпінгова політика; 

- протекціонізм і контроль експорту. 

Конкретизуючи, зазначимо, що ведучи мову про макроекономічну 

стабільність,  ми маємо  на увазі, що при вступі до ЄС Україна повинна 

підтягнути свої економічні показники до європейських стандартів, створити 

досить розвинений ринок, закріпити тенденції до економічного зростання.  Це 

саме по собі уже принесе Україні позитивні результати. Україна також отримає 

переваги від запровадження єдиної валюти при вступі в ЄС. 

Щодо додаткових інвестицій в економіку України, то варто зауважити, що 

європейський ринок є великим ринком збуту виробів та джерелом задоволення 

потреб [2, с. 64]. 

Слід зазначити, що станом на 31 грудня 2015 року обсяг прямих іноземних 

інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів)                 
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склав 43,371 мільярда доларів, що на 2,373 мільярда доларів, або на 5,19%   

нижче показника на початок року, який складав 45,745 мільярда доларів. 

Зниження обсягу інвестицій за рік обумовлено курсовою різницею, за рахунок 

чого акціонерний капітал знизився на 5,024 мільярда доларів, у той час як 

відплив акціонерного капіталу виявився незначним і становив 891,3 мільйона 

доларів, і при цьому надійшло 3,764 мільярда доларів нових інвестицій. 

  Інвестиції протягом 2015 року надходили з 134 країн світу. Зокрема, з 

країн ЄС із початку інвестування внесено 33,0 мільярда доларів інвестицій 

(76,2% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 10,3 

мільярда доларів (23,8%).  

Більша частина інвестицій в обсязі 13,280 мільярда доларів, або 30,6% від 

загального обсягу припадає на українську промисловість. 

Водночас обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в 

економіку країн світу на 31 грудня 2015 року склав 6,210 мільярда доларів,   у 

т.ч. у країни ЄС – 6 мільярдів 006,0 мільйонів доларів (96,7% загального 

обсягу), в інші країни світу – 204,0 млн дол. (3,3%).  Прямі інвестиції з України 

надходили в 47 країн світу, в тому числі найбільша частка припадає на Кіпр 

(93,7%) [3]. 

  Що стосується надання субсидій сільському господарству, то після 

вступу до ЄС Україна долучиться до ефективної спільної сільськогосподарської 

політики цієї організації. 

Отримання позитивного сальдо торгівельного балансу матиме місце за 

рахунок збуту українських товарів на ринках ЄС. Загальне зниження 

середньозваженого тарифу в результаті розширення ЄС відіграє позитивну роль 

для українських імпортерів. Окрім цього, ЄС максимально сприятиме інтеграції 

українських енергетичних, транспортних та телекомунікаційних мереж в 

європейську інфраструктуру. 

3. Соціальні вигоди: 

- Ефективний захист прав людини в інституціях ЄС; 

- відкриття кордонів для вільного пересування населення; 

  - забезпечення високого рівня життя населення.  
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Однак, як відомо, в будь-якої медалі існує дві сторони, тому крім переваг 

від інтеграції в ЄС, Україна має враховувати і певні недоліки.  та загрози від  

цього процесу. Недоліки: 

1. Політичні недоліки полягають у частковій втраті суверенітету та 

підпорядкуванні українських територій органам ЄС, невизначеності стратегії 

розвитку, що може погіршити економічний стан України. Оскільки між 

країнами ЄС існує досить висока конкуренція в деяких галузях, Україні 

потрібно буде переорієнтовуватись на менш конкурентні галузі. 

 Негативним чинником вже на сьогодні стало й  погіршення взаємин із 

країнами СНД, оскільки Україна відмовилась від приєднання до Митного  

Союзу Росії, Білорусії та Казахстану. 

2. Економічні недоліки – передбачають втрату конкурентоспроможності 

певних галузей, складність переходу на європейський рівень цін, дотримання 

квот на виробництво  певних видів товарів. 

3. Соціальні недоліки полягатимуть в  ускладненні візового режиму із 

східними сусідами. 

Загрози від вступу України до ЄС: 

1. Політичні загрози – це небезпека втягнення України в конфлікт 

цивілізацій між Заходом і мусульманськими країнами. 

2. Економічні загрози полягають у можливому переміщенні до України 

шкідливих виробництв, використання України як сировинного придатку та 

джерела дешевої робочої сили 

3. Соціальні загрози. Євроінтеграційні процеси можуть призвести до 

поглиблення демографічного спаду в Україні, посилення незаконної  міграції та 

відпливу висококваліфікованих  кадрів за кордон.  

  На жаль, за прогнозами економістів та політиків, наша країна до                 

2020 року не стане членом ЄС, оскільки на даний момент зазначена організація 

переживає кризу. Вступ України до цього інтеграційного об’єднання 

ускладнюється ще й тим, що до ЄС приєднається країна, яка потребуватиме 

дуже серйозних компенсацій від закриття цілих галузей промисловості. 
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Оскільки в ЄС функціонує строго квотована планова економіка, яка передбачає, 

що кожна держава, яка вступає в Європейський Союз, повинна включатись у 

спільний ринок і відповідно повинна запроваджувати квоти на виробництво тієї 

чи іншої продукції, для ЄС на даному етапі не вигідно приймати Україну до 

свого складу.  

Ще однією проблемою інтеграції України до ЄС є не гармонізоване до 

європейських стандартів українське законодавство. Потрібно здійснити 

адаптацію українського законодавства до європейського. Це має здійснюватись 

за рахунок реформування української правової системи та поступове 

приведення її у відповідність із європейськими стандартами. Адаптація 

повинна охопити майже усі сфери права: приватне, митне, трудове, фінансове, 

податкове законодавство, законодавство про інтелектуальну власність, охорону 

праці, життя та здоров’я, навколишнього середовища тощо [3]. Але на даному 

етапі в Україні здійснення таких заходів знаходиться  радше на стадії 

теоретичного осмислення, ніж практичного втілення.       

Узагальнюючи,  слід наголосити, що європейська інтеграція для України є 

безумовно шляхом покращення та модернізації економіки, залучення іноземних 

інвестицій і новітніх технологій, підвищення рівня конкурентоспроможності 

вітчизняного товаровиробника, вільний рух в середині інтеграційного 

об’єднання кваліфікованої робочої сили, товарів, послуг, факторів виробництва, 

і як результат – вихід на єдиний спільний ринок. Співробітництво України з ЄС 

сприятиме наближенню нашої держави до високих європейських стандартів, 

підвищенню рівня життя та добробуту українського населення. Разом з тим, 

останні події, зокрема, відкладення питання про надання українцям безвізового 

режиму в країнах ЄС, підсумки референдуму 6 квітня 2016 р в Голландії щодо 

асоціації з Україною, на якому 61.1% голландців проголосували проти Угоди 

про асоціацію, свідчить, що на шляху до участі нашої держави у 

Європейському Союзі є ще чимало перепон. Тим не менш, Україна має всі 

можливості подолати ці труднощі, продовжити процес подальшого зближення з 

ЄС, з тим, щоб згодом стати повноправним членом цього унікального 

міжнародного співтовариства. 
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МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

В статті розглядається процес формування нормативно-правової бази 

розвитку малого вітчизняного підприємництва, визначено основні інститути 

регулювання підприємництва в Україні.  

Ключові слова: мале підприємництво, мікропідприємництво, правове 

регулювання. 

Мале підприємництво є однією із рушійних сил соціально-економічного 

розвитку країни та важливим фактором забезпечення зайнятості населення 

завдяки можливості швидко реагувати на зміни економічних умов, законодавчі 

новації та зміни в кон’юнктурі ринку. Між тим, становлення, функціонування 

та розвиток малого підприємництва неможливі без відповідного правового 

забезпечення. 

Аналізуючи зарубіжний досвід, необхідно відмітити чіткість та 

послідовність державної підтримки малого та середнього підприємництва, 

різнобічне та детальне правове регулювання діяльності підприємств даного 

сектору. Один або декілька законів, що носять базовий характер, доповнюються 

та розвиваються в комплексі нормативно-правовими актами. 

На сьогоднішній день в Україні правове регулювання малого 

підприємництва здійснюється нормативно-правовими актами як загального, так 
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і спеціального характеру. Однак, уповільнення темпів зростання кількості 

суб'єктів малого підприємництва, зменшення кількості зайнятих на них, певною 

мірою, свідчить про недосконалість нормативно-правової бази для подальшого 

його активного розвитку.  

Метою дослідження є вивчення особливостей правового регулювання 

малого підприємництва в Україні з урахуванням специфіки сучасного розвитку 

країни та окреслення пріоритетних напрямів державної політики у сфері малого 

підприємництва. 

Окремі питання створення організаційно-правових умов для розвитку 

малого підприємництва розглядали О.М. Бандурка, З.С. Варналій,  

В.В. Галунько, В.І. Курило, Н.О. Саніахметова та ін.  

Відповідно до Господарського кодексу,  суб’єкти господарювання 

«залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік 

можуть належати до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до 

суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва» [1]. 

Необхідно зауважити, що до 2012 р. такої категорії як мікропідприємництво не 

існувало. Це стало можливим завдяки вступу у дію 22 березня 2012 р. Закону 

України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні», прийняття якого обумовило втрату чинності Закону 

України від 19 жовтня 2000 р. «Про державну підтримку малого 

підприємництва» та внесення змін до Господарського кодексу України від 16 

січня 2003 р.  

Отже, згідно з Господарським кодексом [1]: 

- суб’єктами мікропідприємництва є: "фізичні особи, зареєстровані в 

установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці та юридичні 

особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 

форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 

не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за 

середньорічним курсом Національного банку України";  
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- суб’єктами малого підприємництва є: "фізичні особи, зареєстровані в 

установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці, та юридичні 

особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 

форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 

не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за 

середньорічним курсом Національного банку України";  

На даний час в Україні існує значна кількість нормативно-правових 

документів, які регулюють підприємницьку діяльність.  

Формування національного законодавства щодо регламентації діяльності 

малого підприємництва в Україні розпочалось з 1991 року, з прийняття Закону 

України «Про підприємництво» та утворення Державного комітету України зі 

сприяння малим підприємствам і підприємництву. Закон України «Про 

підприємництво» визначив загальні правові, економічні та соціальні засади, 

умови здійснення підприємницької діяльності, а також визначив правові основи 

державного регулювання та підтримки підприємництва, відносин суб’єктів 

підприємницької діяльності та держави. З метою реалізації державної політики 

сприяння розвитку підприємництва, у тому числі малого бізнесу, у березні 1993 

року Кабінетом Міністрів України була схвалена перша Програма державної 

підтримки підприємництва в Україні [2]. 

Наступним важливим законодавчим документом, який визначав основні 

правові, економічні і соціальні засади та умови приватизації малих підприємств 

державної й комунальної власності, а отже, сприяв створенню та розвитку 

малих підприємств на основі об’єктів приватизації, був Закон України від 6 

березня 1992 р. «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 

приватизацію)» [3].  

Важливим кроком щодо формування правового поля для здійснення 

підприємницької діяльності 28 червня 1996 року стало прийняття Конституцї 

України, якою закріплено свободу підприємництва [4]. 
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З метою встановлення взаємодії у напрямку розвитку і підтримки суб’єктів 

малого підприємництва держав-учасниць СНД, Верховною Радою України була 

ратифікована Угода від 17 січня 1997 р. «Про підтримку і розвиток малого 

підприємництва в державах-учасницях СНД», яка стала важливим 

законодавчим документом, що мав сприяти співробітництву зазначених країн у 

сфері малого підприємництва, а відтак стимулювати його розвиток [5].  

Враховуючи необхідність формування та проведення державної політики 

щодо підтримки  малого підприємництва, було прийнято Закон України «Про 

Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»  

від 21 грудня 2000 р., дія якого спрямована на створення належних умов для 

реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, а також 

підвищення благополуччя громадян України шляхом залучення широких мас 

населення до такої діяльності [6].  

Виконання заходів у рамках реалізації Національної програми сприяння 

розвитку малого підприємництва в Україні на 2001 рік, стало основою 

прийняття 11 вересня 2003 р. Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики в сфері господарської діяльності», що визначив правові 

та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності. Закон конкретизував порядок дій органів влади під 

час прийняття рішень, перелік та зміст інформації, яка оприлюднюється. [7].  

Важливим кроком для подальшого розвитку малого підприємництва стало 

прийняття 15 травня 2003 р. Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців»,  який врегульовує відносини, що 

виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб 

– підприємців. Основою системи державної реєстрації є функціонування 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб і приватних підприємців, який 

повинен забезпечувати проведення реєстраційних процедур автоматизовано за 

допомогою новітніх інформаційних технологій, а також обліку та відкритого 

доступу до інформації про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в 

режимі он-лайн [8]. З 1 січня 2016 року набрала чинності нова редакція Закону 
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України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року №755-IV. Серед 

основних нововведень Закону: змінено перелік суб’єктів державної реєстрації 

(відтепер державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

може здійснюватись: виконавчими органами сільських, селищних та міських 

рад, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у 

містах Києві та Севастополі державними адміністраціями; нотаріусами; 

акредитованими суб’єктами); запроваджено портал електронних сервісів; діє 

процедура зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації 

на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх подання, змінено розмір 

адміністративного збору за проведення реєстраційних дій; запроваджено 

процедуру оскарження рішень,  дій або бездіяльності державного реєстратора, 

суб'єкта державної реєстрації до Міністерства юстиції України та його 

територіальних органів.  

Кодифікованим актом законодавства у сфері регулювання 

підприємницької діяльності є Господарський кодекс України, прийнятий         

16 січня 2003 р. Відповідно до норм Конституції України, Кодекс визначає 

правові основи господарської діяльності різноманітних суб’єктів 

господарювання різних форм власності [1].  

 Наступним нормативно-правовим документом, який стосується 

регулювання діяльності малого підприємництва, став Закон України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності», прийнятий 6 вересня 2005 

року та діє в редакції від 10.02.2016 року. Цей нормативно-правовий акт 

насамперед законодавчо закріпив «правові   та   організаційні   засади 

функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і 

встановлює порядок діяльності дозвільних органів,  уповноважених видавати 

документи дозвільного характеру, та адміністраторів»[9].  

«Основні принципи і порядок проведення державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності, а також повноваження органів державного 

нагляду (контролю), їхніх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність 
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суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю)» 

було закріплено Законом України від 5 квітня 2007 року «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [9].  

22 березня 2012 р. було прийнято Закон України «Про розвиток та 

державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», яким 

визначені основні напрями державної політики у сфері розвитку малого та 

середнього підприємництва, і який спрямований на: створення сприятливих 

умов формування конкурентного середовища в економіці України; підтримку 

підприємницької ініціативи громадян; стимулювання інвестиційної та 

інноваційної активності суб’єктів малого та середнього підприємництва та 

поліпшення їх фінансового стану. 

З 2 березня 2015 року було прийнято Закон України «Про ліцензування 

видів господарської діяльності», внаслідок чого втратив чинність  Закон 

України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Новий 

закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської 

діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, 

нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення 

законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності. [10].  

Важливим законодавчим актом, що стосується регулювання податкового 

законодавства, є Податковий кодекс України, який забезпечує систематизацію 

усіх нормативно-правових документів щодо функціонування податкової 

системи України. [11]. Даний документ є суттєвим кроком у напрямку 

вдосконалення законодавства у сфері оподаткування, незважаючи на деяку 

неузгодженість його положень. Залежно від кількості найманих працівників та 

суми доходу відповідно до норм Податкового кодексу суб’єктів 

господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, було 

поділено на 6 груп та встановлено чіткий перелік суб’єктів, що не мають права 

користуватися спрощеною системою оподаткування. Але система спрощеного 

оподаткування з 2015 р. зазнала суттєвих змін: об'єднано єдиний податок з 



425 

фіксованим сільськогосподарським податком, зменшена кількість груп 

спрощенців, знижені ставки податку для третьої групи, поступово вводяться 

касові апарати при готівкових розрахунках, збільшено річний оподатковуваний 

оборот. Положеннями Кодексу також передбачено: можливість використання 

так званої відпустки у підприємницькій діяльності, коли не потрібно 

сплачувати єдиний податок на протязі одного місяця, а також під час хвороб; 

скасування потреби щорічного оформлення свідоцтва платника єдиного 

податку; скасування 50%-ої надбавки, що застосовується до фіксованих ставок 

єдиного податку за кожного найманого працівника; закріплення річного 

звітного періоду для фізичних осіб – підприємців першої та другої груп [11]. 

Отже, дослідження вітчизняної нормативно-правової бази відображає 

значні позитивні зрушення щодо законодавчого забезпечення ефективного 

функціонування малого підприємництва. На законодавчому рівні за останній 

час прийнято вичерпний перелік документів дозвільного характеру, внесено 

зміни до законодавчих актів щодо посилення відповідальності посадових осіб 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення 

законодавства у сфері дозвільної системи. Забезпечено значне спрощення 

ліцензування шляхом скорочення переліку видів діяльності, що підлягають 

ліцензуванню та вжито заходів для поліпшення реєстраційної діяльності, 

зокрема спрощено процедури започаткування, ведення бізнесу та припинення 

діяльності суб’єктів господарювання.  

Однак, незважаючи на перелік заходів щодо поліпшення становища малого 

підприємництва, зміст положень деяких нормативних документів є 

розпорошеним, іноді розмитим,  що призводить до неоднозначного трактування 

окремих правових норм. Тому законодавча база регулювання діяльності малого 

підприємництва постійно розширюється і знаходиться на етапі подальшого 

формування та вдосконалення. 
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Стаття присвячена можливостям розвитку України в період євроінтеграції. 

Основні напрями трансформаційних перетворень пов’язані з удосконаленням 

етичного та морального клімату у суспільстві,  у подоланні правових, 

соціально-економічних проблем, розвитку малого та середнього 

підприємництва. Досліджено також проблеми бізнес-міграції населення та 

спроби їх вирішення в умовах суспільної трансформації на прикладі регіону. 

Ключові слова: економічна трансформація, мале та середнє підприємництво,  

корупція, бізнес-мігранти, регіон, зони конфлікту 

У даній статті визначаються основні засади щодо формування, розвитку та 

удосконалення підприємницької діяльності в Україні у форматі малого та 

середнього бізнесу в в процесі євроінтеграції. Приділено увагу дослідженню 

людської поведінки під час взаємодії у процесі підприємницької діяльності в 

умовах економічної трансформації, яка також пов’язана з особливостями 

міграційних процесів в країні.  

До останнього часу в умовах кризи, економічних негараздів в суспільстві, 

на наш погляд, приділено ще недостатньої уваги вирішенню проблем 

соціально-економічних змін в суспільстві та збереженню етичної та моральної 

змістовності суспільних бізнес-стосунків. У статті обговорюються існуючі 
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питання щодо недотримання встановлених законодавчих норм, боротьби з 

корупцією  в період економічної трансформації, а також стан міграційних 

процесів в Україні.  Йдеться і про державне сприяння у відтворенні (відкритті) 

власної справи в регіоні для бізнес-переселенців із зон конфлікту. 

Основною ціллю представленої статті є дослідження соціально-

економічних, правових змін в суспільстві з метою збереження моральних 

якостей людини  під  час удосконалення бізнес-стосунків у суспільстві. 

Проблеми розглядаються в ракурсі сучасної трансформації, що відбувається в 

Україні, під час  соціальної та економічної нестабільності. Визначення місця, 

існуючих та нових можливостей бізнесу в країні є  головним завданням даної 

роботи. 

Проблемам формування і удосконалення підприємницької діяльності в 

Україні та виховання її учасників, особливо молодого покоління (потенційних 

підприємців) присвячена праця авторів Мороз О.М., Репетацької В.В., 

Назаренко Н.С. До наукових робіт, в яких розкриваються питання з теми, що 

розглядається, можна також віднести сучасні дослідження Ткачук О.М., Турчак 

В.В. Останні зосереджені на проблемах формування і розвитку бізнес-культури 

підприємницької діяльності в малому та середньому бізнесі України. Авторами 

також досліджувались етичні питання у бізнес-відносинах та розвиток сучасних 

тенденцій світового господарства. 

Ми живемо в період правової, соціально-економічної трансформації, 

головною особливістю якої є свідомий вибір українського суспільства щодо 

розвитку держави в європейському напрямку. Сучасний світ за своєю 

природою та сутністю є глобалізованим, технічним,  мегаінформаційним. Він 

робить нам повсякденний виклик щодо можливостей, відчуттів, здібностей в 

умовах суспільних змін.  

Останнім часом більш помітними стали питання етичного розвитку 

людини, пов’язані з євроінтеграційними процесами в країні. Поряд з 

модернізацією та трансформацією, що постійно відбуваються в суспільстві, 

вивчаються проблеми багатостороннього його розвитку, а саме: розкриття 
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глибинного творчого потенціалу особистості, естетичного, бережливого 

відношення до навколишнього світу. Оточення людини розглядається як 

невід’ємна частина її гармонічного удосконалення, здатності розуміти сучасні 

реалії, бажання самостійно приймати участь у відтворенні навколишнього 

світу.  

Зазначені перманентні зміни в суспільстві потребують нового погляду  на 

економічний і гуманітарний розвиток України та вимагають трансформаційних 

перетворень у процесі реалізації підприємницької діяльності відповідно 

існуючим європейським правовим орієнтирам. Підприємництво завжди є 

стимулом суспільного розвитку, фактором, що сприяє та забезпечує 

процвітання будь-якої держави.  Позитивним змінам у даному напрямку 

заважає соціально-політична та економічна нестабільність в Україні.  

Загальні трансформаційні перетворення відбуваються з урахуванням 

історичної та духовної спадщини народу, що, в цілому, характерно для кожної з 

країн світу. На першому місці у розвинутих державах, як правило, знаходиться 

людина: молодь, що починає дорослий життєвий шлях; підприємець, який 

створює робочі місця, отримує прибуток та сплачує податки; соціально 

незахищені люди – пенсіонери, люди з обмеженими можливостями, безробітні 

тощо. Змінюються законодавство, матеріальна база країни, з`являються нові 

технічні можливості, але важливими залишаються людські цінності в області  

міжособистісного спілкування,  будь-то виховання молоді, формування бізнес-

стосунків чи інша сфера соціальної, гуманітарної діяльності.  

Говорячи про ведення бізнесу в період економічної трансформації України 

в напрямку до європейської інтеграції, слід підкреслити важливе місце малого і 

середнього підприємництва. Відомо, що позитивною ознакою  цивілізованих 

країн є сприятливе ставлення держави щодо розвитку малого та середнього 

бізнесу. Людина постійно проявляє моральне зростання, удосконалення і 

власну креативність в процесі ділового спілкування. Останнє відбувається саме 

в зручному середовищі, про що яскраво свідчить досвід розвинутих країн, в 

яких свого часу також відбувалась соціально-політична, економічна та 
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гуманітарна трансформація. Дієвим шляхом творчого вирішення питань 

розвитку малого та середнього бізнесу в Україні є формування мобільної 

координуючої організації на національному рівні, що покликана захищати 

інтереси підприємців. Одночасно, асоціації, створені на місцевих рівнях, 

входять до її складу. На сьогоднішній день членами таких бізнес-асоціацій в 

Україні є лише 0,02 % підприємців, в той час, як у Німеччині, США та Канаді 

цей показник сягає 80 % у загальному обсязі підприємницької діяльності.  

На сучасному етапі євроінтеграційного розвитку України підприємці 

знаходяться у постійній конкурентній боротьбі, працюючи у трансформаційних 

умовах, що безперервно супроводжує бізнес-діяльність. Аналізуючи 

сьогоднішній соціально-економічний стан України, зазначимо, що суттєво 

змінилися політичні, економічні, гуманітарні та правові орієнтири держави,  але 

сподівання щодо покращення життя людей поки що не реалізовані. Так, 

наприклад, корупція не зникла, а інколи стала ще помітнішою. Отже, існуюча 

система складалася роками і виправити ситуацію так швидко неможливо. Для 

отримання позитивних результатів всім нам необхідно фундаментально 

консолідуватись – на рівні влади, підприємців, молоді, суспільства, в цілому. 

Наголосимо, що корупція – це далеко не єдина перешкода, яку необхідно 

подолати. Серед інших проблемних питань – зарегульованість та недостатня 

прозорість підприємницької діяльності,  низький рівень розвитку соціальної та 

гуманітарної сфер, а також медицини, охорони здоров`я тощо.  

В Україні спостерігається початкова тенденція щодо створення 

сприятливих умов функціонування малого та середнього бізнесу. Діяльність 

національної фіскальної служби орієнтується на удосконалення ведення обліку 

і звітності підприємств, забезпечення рівних прав суб’єктів господарської 

діяльності під час здійснення державного догляду щодо спрощення процедур 

закриття бізнесу та скорочення термінів їх проведення. За сприяння 

Європейського союзу у деяких регіонах країни створено центри підтримки 

малого та середнього бізнесу, що сформувалися на підставі переселення 

підприємців із зон конфлікту в Україні. І в даному випадку слід зауважити 
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морально-етичну складову розвитку суспільства в умовах соціально-

економічної трансформації. Це відноситься, наприклад, і до підписання у 

березні 2015 року грантової угоди між Представництвом ЄС та Департаментом 

регіонального економічного розвитку Вінницької обласної адміністрації. Така 

угода з’явилася  в рамках форуму Міжрегіонального співробітництва та 

інвестицій зі створення центру підтримки малого та середнього бізнесу, що 

постраждав у Донецькій, Луганській областях, на території Криму. Вона є 

свідченням економічної трансформації на регіональному рівні. Проект було 

розроблено з ініціативи асоціації «Приватні інвестори України» у 

співробітництві з Вінницькою торгово-промисловою палатою та 

Департаментом економічного розвитку місцевої обласної адміністрації. 

Останній націлено на оптимізацію взаємовідносин у підприємницькій 

діяльності. 

Отже, у результаті конфлікту на південному сході України приватні 

інвестори і економіка взагалі зазнали колосальних збитків, постраждала велика 

кількість людей. І саме тут актуальними є питання допомоги, небайдужого 

ставлення до іншої людини, турбота про неї, співчуття. Зазначені події 

спричинили появу центрів реабілітації бізнесу в окремих регіонах держави з 

метою вирішення проблем мігрантів-переселенців із зон конфлікту. Новітні 

проекти підтримки запропонували комплексні заходи допомоги бізнес-

переселенцям. Передбачені можливості одержання пільгових кредитів, 

налагодження контактів з місцевим підприємництвом, інвесторами, владою, 

отримання консультацій щодо створення та реалізації бізнес-планів 

інвестиційних проектів. Що стосується питання кредитування малого і 

середнього бізнесу в Україні, у результаті кризи 2008-2009 років воно значно 

скоротилося (через фінансові труднощі підприємств, різке зростання 

проблемних активів у банківській системі, встановлення банками жорсткіших 

вимог до потенційних позичальників). Таке падіння, на жаль, повною мірою так 

і не було відновлене протягом 2010-2015 років.  
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Зазначені вище проекти для переселенців спрямовані на пошук ділових 
партнерів, забезпечення збуту на внутрішньому і зовнішньому ринках, 
залучення інвестицій та надання пільгових кредитів.  

В сучасних умовах господарювання в період євроінтеграції України, під 
час, коли відбувається трансформація соціально-економічних, політичних, 
правових відносин в суспільстві, необхідним є приділення уваги розвитку 
малого та середнього бізнесу, формування доброзичливих ділових людських 
стосунків. Пдприємництво є основою будь-якої економічної системи. Малий та 
середній бізнес представляє саме той формат економічних відносин, в якому 
відбувається постійний мобільний вплив середовища на поведінку людини, 
організації, підприємства в умовах суспільної трансформації. 
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Перетворення в країні змінили соціокультурну ситуацію в різних сферах 

життєдіяльності. У конкурентній боротьбі, що загострилася, на ринку 

освітніх послуг, коли головним критерієм виступає якість освіти, істотно 

зросли вимоги до професійної підготовки, а опосередковано - до фізичного 

виховання майбутніх фахівців. Система фізичного виховання, що традиційно 

склалася у ВНЗ нефізкультурного профілю, не відповідає сучасним ринковим 

вимогам. 

Ключові слова: спортивно-оздоровчі технології, варіативність учбового 

процесу, орієнтований зміст моделі фізкультурно-спортивної діяльності. 

Система вищої освіти  в державі набула значних змін щодо побудови 

навчального процесу з фізичного виховання у вищих закладах освіти. У 

конкурентній боротьбі, що загострилася, на ринку освітніх послуг, коли 

головним критерієм виступає якість освіти, істотно зросли вимоги до 

професійної підготовки, а опосередковано - і до фізичного стану майбутніх 

фахівців. Система фізичного виховання, що традиційно склалася, у ВНЗ 

нефізкультурного профілю не відповідає сучасним ринковим вимогам та 

підготовці фахівця з належним станом фізичного здоров’я. 

Лібералізація соціокультурних процесів в суспільстві привела до 

заперечення сталих фізкультурно-спортивних традицій у ВНЗ і до формування 

нових напрямів рухової активності, які оптимально відповідають стилю життя 

студентської молоді, соціально-психологічному і морфо-функциональному 

статусу, особливостям її ментальності. Це вимагає націлення на особистість 

студента, його інтереси і потреби у фізкультурно-спортивній діяльності [5]. 

Гуманізація і демократизація системи фізичного виховання у ВНЗ 

дозволили висунути в якості базової нове цільове завдання - формування 
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фізичної культури особи. Для її успішної реалізації необхідно звільнити 

фізкультурно-спортивну діяльність від тотальної уніфікації і стандартизації, 

використовувати варіативну систему учбового процесу на основі застосування 

сучасних педагогічних фізкультурно-освітніх технологій [2,4]. 

Регламентуючий характер учбових занять з фізичного виховання 

(орієнтація на загальнофізичну підготовку), що не дозволяє враховувати 

фізкультурно-спортивні інтереси і потреби студентів, привів до зниження 

рухової активності студентів. Як наслідок близько 40% студентів, опитаних в 

2015 - 2016 рр., визначили своє відношення до занять фізичними вправами як 

негативне. Крім того, за цей період кількісний показник студентів-

першокурсників, віднесених до спеціальної медичної групи (що мають хронічні 

захворювання), за даними медичних обстежень, значно зріс (з 21 до 36%) в 

порівнянні з попередніми роками [1]. 

Метою дослідження стало вивчення і аналіз стану підготовленості 

студентів з фізичного виховання та апробація модельних розробок організації 

навчального процесу. Тестування рівня загальної фізичної підготовленості 

першокурсників показало, що результати контрольних випробувань, які 

характеризують розвиток основних рухово-м’язових якостей, по усіх тестах 

істотно нижче за нормативи програми по дисципліні. На оцінку "відмінно" 

нормативи виконали лише 9% першокурсників, 26% взагалі не впоралися з 

ними. 

На думку експертів (тренери, викладачі) і відповідно до рекомендацій 

учбової програми ВНЗ (розділ «Контрольні нормативи») рівень розвитку 

швидкісно-силових якостей, гнучкості і сили оцінювався як середній, 

швидкості - нижче за середній, а витривалості - як низький. Відвідуваність 

академічних занять з фізичного виховання до 2012 р. відзначалася на рівні 71 і 

79% у юнаків та дівчат відповідно. У спеціальній медичній групі цей показник 

був ще нижчий і складав в середньому близько 63% у юнаків і 67% у дівчат.  

Нами розроблена учбова програма на основі використання технологічних 

інновацій. На мал.1 представлена трикомпонентна технологічна модель 
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фізичного вдосконалення, побудована на принципах особистісно-орієнтованого 

змісту фізкультурно-спортивної діяльності. Введене робоче поняття 

«Особистісно-орієнтований зміст» означає цілі, завдання, форми і методи 

фізкультурно-спортивної діяльності, максимально орієнтовані на інтереси і 

потреби студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема моделі особистісно орієнтованої технології формування 

фізичної культури студентів. 
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Завданнями дослідження стали аналіз та практичне впровадження моделі 

особистісно орієнтованої технології формування фізичної культури студентів. 

Засадничим принципом методологічного забезпечення фізкультурно-освітнього 

процесу є принцип спортизації (процес інтеграції технологій, правил, 

принципів спортивного тренування, спрямований на рішення завдань фізичного 

виховання незалежно від рівня фізичної підготовленості і стану здоров’я 

студентів). 

Навчальні програми, розроблені на основі технологічної моделі, 

припускають відносно вільний вибір виду рухової активності і забезпечують 

реалізацію диференційованого і індивідуалізованого підходів до студентів з 

урахуванням фізкультурно-спортивних інтересів, стану здоров’я, рівнів 

загальної і спеціальної фізичної підготовленості, мотиваційних спрямувань до 

рухової активності і відсутності таких. На наш погляд, це один з реальних 

механізмів вирішення проблеми оптимізації рухової активності студентів, який 

охоплює фізкультурно-спортивною діяльністю практично увесь контингент 

студентської молоді. 

Орієнтовний зміст запропонованої педагогічної системи фізичного 

виховання студентів, що характеризує її інноваційну суть і соціокультурну 

значущість, розкривається в наступних принципах реалізації освітньої 

технології, що визначають спрямованість фізкультурно-спортивної діяльності:   

вільний вибір виду рухової активності; організація тренуючих дій; 

оптимальність фізичних навантажень; формування учбово-тренувальних груп з 

урахуванням особових характеристик, фізичної підготовленості, мотивацій і 

інтересів кожного студента; інтегративність змісту (динамічне поєднання 

теорії, методики і практики) фізкультурно-спортивної діяльності; 

спадкоємність регламентованих і самостійних форм занять; діагностика 

фізкультурно-освітнього процесу і його корекція за результатами моніторингу; 

відмова від нормативного підходу; вибір об’єму і інтенсивності рухової 

активності в якості нового критерію ефективності педагогічного процесу; успіх 

як стимул формування мотивів пізнавальної і рухової діяльності студентів.  
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Перший компонент запропонованої моделі організації учбового процесу з 

фізичного виховання включає 6 варіантів спортивно-видових технологій 

(баскетбол, футбол, волейбол, атлетизм, аеробіка, н.теніс). Перераховані види 

включені в учбовий процес за результатами соціологічних досліджень як 

найбільш популярні в студентському середовищі. Основа для зарахування в 

групи фізичного вдосконалення по вказаних спеціалізаціях - приналежність до 

основної медичної групи і відповідний рівень загальної фізичної і спортивно-

технічної підготовленості. Основна мета цього напряму учбового процесу - 

вдосконалення в обраному виді спорту і фізичної культури, виконання 

спортивних розрядів. 

Другий компонент моделі припускає використання технологій загально-

розвиваючої спрямованості (система фізичного виховання, що традиційно 

склалася, у ВНЗ). У учбові групи зараховуються студенти підготовчої медичної 

групи, студенти, що не пройшли конкурсного відбору на фізкультурні 

спеціалізації, а також студенти, що мають в якості основного мотиву отримання 

заліку по фізичному вихованню. Основна мета цього напряму - застосування 

різноманітних засобів і методів фізичного виховання для оптимального 

розвитку основних фізичних якостей і формування мотиваційно-ціннісних 

установок на регулярні заняття фізичною культурою. 

Третій компонент педагогічної моделі - оздоровчі технології, що 

передбачають 5 напрямів рухової активності рекреаційного і реабілітаційного 

змісту, захворювання [серцево-судинні (1-а підгрупа), що враховують характер, 

органів дихання (2-а підгрупа), внутрішніх органів (3-а підгрупа), 

функціональні порушення осанки (4-а підгрупа), міопію (5-а підгрупа)] і рівень 

фізичної підготовленості. Основна мета напряму - застосування адекватної 

психофізичним можливостям студентів рухово-м’язового навантаження для 

підвищення фізичної підготовленості, стабілізації функціональних параметрів 

організму, уповільнення прогресу основного захворювання, формування 

позитивних мотивацій до рухової діяльності [3]. 
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Близько 65% аудиторного часу приділяється фізичним вправам за 

програмами фізкультурних спеціалізацій, 35% часу - заняттям легкою 

атлетикою і ЗФП. Засвоєння теоретичного розділу програми здійснюється в 

процесі практичних занять (від 2 до 10 хв. в підготовчій або заключній 

частинах заняття). У кінці кожного навчального заняття студенти 

представляють реферати на одну з тем, що відбивають обсяг знань з обраного 

виду фізкультурно-спортивної діяльності. 

До основних рис практичного розділу описуваної програми можна 

віднести наступні: 

- щорічні соціологічні обстеження першокурсників (виявлення 

фізкультурно-спортивних інтересів, соматотипічних і фізіологічних 

особливостей, демографічних і соціально-психологічних характеристик і так 

далі); 

- тестування рівня загальної фізичної підготовленості за основними 

руховими якостями (швидкісно-силові, гнучкість, сила, швидкість і 

витривалість), яке здійснюється щорічно впродовж 3 років обов’язкового курсу 

фізичного виховання у вересні і в травні; ефективність учбово-тренувального 

процесу визначається за величиною зрушення показників в розвитку кожної з 

перерахованих рухових якостей; 

- тестування рівня спеціальної фізичної підготовленості (3 тести, що 

відбивають динаміку підготовленості студентів в обраних фізкультурних 

спеціалізаціях) щорічно в грудні і квітні; 

- тестування функціонального стану (1 раз на рік) для визначення впливу 

запропонованого фізичного навантаження на стан вегетативної, рухово-

м’язової і сенсомоторної функцій студентів. 

Інформація, отримана в результаті тестувань, переводиться в електронний 

формат і обробляється методами варіаційної статистики з використанням 

пакетів прикладних програм. Головним технологічним компонентом побудови 

учбового процесу за всіма напрямами рухової активності є сувора 

послідовність (етапи) засвоєння навчального матеріалу.  
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Мотиваційні переваги студентів в області занять фізичною культурою 

складали найважливіший критерій при розробці нової учбової програми. 

Аналізуючи їх, ми з’ясували, що 32,8% опитаних дівчат хотіли б за допомогою 

занять з атлетизму зменшити кількість жирових відкладень, мати красиву 

жіночну фігуру, 31,8% - збільшити м’язову масу і мати красиву спортивну 

фігуру, 10,1 % - підвищити функціональні можливості організму. Лише 25,3% з 

числа опитаних відвідували заняття з метою отримання заліку по фізичному 

вихованню. 

Завдяки використанню експериментальних технологій показник 

відвідуваності академічних занять по усіх напрямах рухової активності 

збільшився з 75 до 91%. Стійкість сформованих мотиваційних спрямувань до 

занять фізичною культурою після закінчення обов’язкового курсу фізичного 

виховання характеризується мірою залучення студентів до фізкультурно-

спортивної діяльності на 3-4-му курсах навчання (342% студентів на 3-му курсі, 

близько 21% - на 4-му). 

Таким чином, структура мотиваційних спрямувань є важливим 

компонентом фізичної культури людини і багато в чому визначає міру його 

бажання займатись фізичними вправами. 

Результати досліджень свідчать, що програма дозволяє здійснювати 

корекцію мотиваційної сфери. В цілому у студентів, що займалися за новою 

учбовою програмою, окрім позитивних зрушень в показниках фізичного 

розвитку відзначається позитивна динаміка рівня здоров’я і функціональних 

характеристик організму (передусім серцево-судинної системи). Ця динаміка, 

зрозуміло, не виглядає приголомшливо, але іншого ми і не чекали, оскільки до 

навчання за програмою фізкультурних спеціалізацій допускаються студенти 

основної медичної групи. 

Список використаних джерел:  

1. Гігієнічні основи фізичного виховання студентів / Р.Р. Сіренко, А.Г. 

Киселевич, В.М. Стельникович, М.О. Сапронов: Навч. посіб. – Л.: Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 144 с. 
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методика, практика: Методичні рекомендації для завідувачів та викладачів 

кафедр фізичного виховання ВНЗ України / Козіброцький С.П., Іванова Г.Є.  – 

Луцьк: ЛДТУ, 2002. – 122 с. 

4. Левків Л.В. Актуальні питання до формування фізкультурної освіти 

студентів / Левків Л.В., Осінчук В.В., Осінчук В.Г. // Актуальні проблеми 

організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини: 

Матер. ІІ регіон. наук.-практ. конф. – Львів: ЛДФЕІ, 2003. – С.85–86. 

5. Порада А.М. Основи фізичної реабілітації: [для студ. вищ. медичних навч. 
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Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного 

співробітництва України та Республіки Польща у світлі процесів європейської 

інтеграції. Окрім здобутків, що їх вдалося досягти двом державам у розбудові 

прикордонних регіонів, означено перешкоди, які стоять на заваді її успіхам, 

з’ясовано можливості їх подолання. 
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єврорегіони, Європейський Союз, інтеграція.  
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Постановка проблеми. Високий рівень динамічності міжнародних відносин 

та кардинальні, часто непрогнозовані геополітичні трансформації визначають 

необхідність пошуку якісно нових форм міждержавної взаємодії. Ефективним 

інструментом міжнародної співпраці є транскордонне співробітництво. 

Покликане активізувати взаємини сусідніх держав, налагодити співпрацю задля 

спільного вирішення проблем прикордонних регіонів, воно, разом з тим, 

спроможне прискорити участь країн-учасниць у глобальних інтеграційних 

процесах. 

Європейські традиції транскордонної взаємодії сягають 1950-х рр. 

Рухаючись шляхом відбудови зруйнованого війною національного 

господарства, держави Європи застосували практику утворення на суміжних 

територіях т. з. єврорегіонів. Відповідне нормативно-правове забезпечення й 

адекватна налаштованість спричинили до поглиблення міждержавних 

торговельно-економічних, коопераційно-виробничих, науково-технічних 

зв’язків й уможливили, таким чином, подолання традиційної депресивності 

територій держав-сусідів, розміщених по обидві сторони кордонів між ними. 

Показовим у світлі зазначеного, на нашу думку, є факт існування на внутрішніх 

та зовнішніх кордонах ЄС понад 120 (за іншими підрахунками, 183) 

єврорегіонів. 

Метою даної публікації є аналіз транскордонного співробітництва України 

та Польщі в контексті їхньої участі в інтеграційних процесах на Європейському 

континенті, в тому числі з’ясування сучасного його стану й перспектив 

розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історіографічний аналіз 

проблеми засвідчує, що перші розвідки за тематикою були опубліковані в 

останній декаді ХХ ст. (М. Лендьел, П. Луцишин, І. Студенніков, ін.), а з 

початком нового століття наукові пошуки відчутно активізувалися 

(І. Артьомов, В. Борщевський, Н. Буглай, К. Васьківська, Є. Кіш, Г. Кушнірук,  

О. Обухова, Н. Роїк, Є. Рябінін, О. Харчинська, ін.). Свідченням актуальності 

теми є численні міжнародні наукові семінари, симпозіуми, конференції, круглі 
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столи, організовані та проведені за участю представників держав-сусідів. 

Своєчасність дискурсу, окрім того, підтверджується сформованістю при 

наукових та навчальних установах України та Польщі осередків вивчення 

питань регіоналістики та транскордонної співпраці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Успіхи транскордонного 

співробітництва в Європі, поряд з іншим, зумовили зростання інтересу до 

такого роду співпраці з боку України. Залучена до розбудови семи єврорегіонів, 

у межах двох із них («Карпатський», «Буг») вона співпрацює з Польщею. 

Транскордонна взаємодія, зауважимо, є важливою складовою стратегічного 

партнерства двох держав, ефективним засобом європейської їх інтеграції та 

практичним механізмом застосування стандартів ЄС на регіональному рівні. 

Започаткована у період приналежності України та Польщі до 

«соціалістичного табору», з розпадом СРСР транскордонна співпраця між 

двома державами відчутно активізувалася, а державний кордон із гальмівного 

чинника розвитку прикордонних регіонів перетворився на фактор соціально-

економічного їх зростання. Із підписанням у м. Томатів-Любельський угоди про 

співробітництво (1991), яка дала поштовх утворенню Урядової комісії з питань 

українсько-польської транскордонної співпраці та заклала підвалини для 

формування єврорегіонів, у взаєминах двох держав відбулося оформлення 

співпраці по розбудові єврорегіонів. Поєднавши зусилля у розбудові 

«Карпатського» (спільно з Угорщиною, Словаччиною та Румунією) та «Бугу» 

(спільно з Білоруссю), Україна та Польща засвідчили взаємну налаштованість 

сприяти економічному, культурному, науковому та освітньому співробітництву 

між суміжними територіями, розвивати інфраструктуру та муніципальний 

туризм, економічну діяльність місцевих компаній, збереження пам’яток 

культури та історії. 

Заснування «Карпатського» (14.02.1993), що ознаменувало долучення 

України до європейської практики творення єврорегіонів, стало «історичною 

віхою на шляху розбудови нової архітектури безпеки і співробітництва в 

Центральній і Східній Європі» [1]. Аналіз інституційної та організаційної 
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структури єврорегіону, пріоритетних напрямків його діяльності, здобутків та 

перспектив розвитку, разом з тим, засвідчив неможливість однозначної їх 

оцінки. Роль єврорегіону в розвитку між задіяними сторонами транскордонних 

зв’язків, безперечно, не викликає сумніву. На користь його розбудові, зокрема, 

позначається спільне історичне минуле, позначене тривалим перебуванням 

об’єднаних у ньому територій у складі імперії Габсбургів, та спричинена, таким 

чином, усталеність взаємозв’язків. Водночас, з огляду на різний рівень 

економічного розвитку, різнорідну етнічну, релігійну та культурну структуру 

п’яти постсоціалістичних держав, прикордонні території яких виявилися 

об’єднаними в рамках єврорегіону, характерною йому є складність формування 

системи спільних інтересів та співробітництва [2, с. 35−36]. 

Упродовж періоду, що передував розширенню на Схід кордонів 

Європейського Союзу, у тому на числі за рахунок вступу до нього держав-

членів «Карпатського», функціонування єврорегіону було позначене успіхами 

реалізації проектів спільного вирішення екологічних, соціальних та 

інфраструктурних проблем, налагодженням контактів між підприємствами та 

бізнес-колами регіону, а також розвитком туризму, охорони здоров’я, освіти та 

культури, наукової діяльності, проведенням різноманітних міжрегіональних 

ярмарків. З огляду на потенціал, характерний єврорегіону, наявні здобутки, на 

загальне переконання, виглядають украй скромно. Причини такої ситуації, з-

поміж іншого, криються у неконструктивній діяльності економічних служб 

органів державного управління та місцевої влади українського прикордоння, 

які «дуже мало перейняли в реформі господарства у своїх польських колег» [3, 

с. 52]. Окрім того, давалися взнаки відсутність відповідного досвіду та брак 

фінансового забезпечення. На рахунок останнього, зауважимо: зважаючи на те, 

що на момент утворення єврорегіону його учасники не належали до Євросоюзу, 

«Карпатський» не міг скористатися фінансовою допомогою із союзних фондів 

[4, с. 688−689]. Не найкращим чином на функціонуванні єврорегіону, разом з 

тим, позначалася недостатня зацікавленість у взаємодії задіяних сторін, 

України зокрема. 
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Зі вступом країн-сусідів України до ЄС через територію єврорегіону 

пройшла межа, яка розділила його на дві частини. Одну з них склали регіони, 

що належать державам-членам Євросоюзу, іншу − області України, яка має 

статус держави-сусіда ЄС. Геополітичні трансформації, як наслідок, 

спричинили до деякої зміни завдань, вирішувати які покликаний 

«Карпатський». До питань економічної та гуманітарної взаємодії, які були 

ключовими упродовж всього періоду його функціонування, додалися проблеми 

регіональної безпеки та стабільності. І, що показово, всупереч передбаченням, 

зі вступом держав-партнерів до ЄС співробітництво у рамках єврорегіону 

суттєво сповільнилося. Причиною тому, на загальне переконання, виявилося 

ущільнення кордону та зміщення пріоритетів щойно приєднаних до 

Євроспільноти держав на користь співробітництва у її межах. Попри зазначене, 

«Карпатський» залишається одним із найбільш успішних серед тих, що 

функціонують за участю держав-членів Вишеграду. Найактивнішим його 

членом є Польща, особливо плідною співпраця якої є з Львівщиною. Серед 

основних напрямів взаємодії − діяльність спільних підприємств, торговельне та 

інвестиційне співробітництво, співпраця в сфері культури [6, с. 84].  

Ідея створення другого за участю України й Польщі єврорегіону 

предметом обговорення стала на міждержавній конференції, що в травні 1992 р. 

відбулася у м. Казимєж-Дольний. Із підписанням 29 вересня 1995 р. відповідної 

угоди, «Буг» розпочав свою діяльність, а зі вступом у січні 1997 р. до 

Об'єднання регіонів Європи, покликаного «підтягувати» відсталі регіони до 

рівня розвинутих, у його функціонуванні розпочався відлік нового етапу. 

«Створення «Бугу», − йдеться у розвідці  О. Харчинської, − виявилося 

позитивним фактором як із точки зору національних інтересів України у плані 

зміцнення стосунків із сусідніми державами і розширення мережі зв’язків у 

Центрально-Східній Європі, так і з точки зору загальноєвропейських інтересів 

− у плані сприяння стабільності у регіоні» [6, с. 243]. Чинником, який 

позначається однозначно на користь «Бугу», видається глибока переконаність у 

доцільності його функціонування місцевої влади та громад. На відміну від 
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«Карпатського», що був започаткований за ініціативою центрального 

керівництва держав-сусідів і відображав політичні розрахунки високих 

представників задіяних сторін, відкриття «Бугу» було ініційоване місцевими 

органами влади, виходячи з усвідомлення того, що лише спільні дії спроможні 

забезпечити вирішення проблем, існуючих у прикордонних регіонах України і 

Польщі, та гарантувати гармонійний їх розвиток [7, с. 215]. Зважаючи, 

насамперед, на виключно сприятливе географічне розташування, двигуном 

українсько-польського співробітництва в рамках єврорегіону є Волинь.  

У світлі вступу Польської держави до ЄС та проголошення Україною 

європейського вибору зовнішньої політики, у реалізації якого офіційна 

Варшава вкрай зацікавлена, транскордонне співробітництво з Польщею, таким 

чином, перетворилося для нашої держави на ефективний засіб, а водночас,  

невід’ємну складову європейської її інтеграції. З огляду на неспроможність 

(упродовж тривалого часу) України у взаєминах з ЄС досягти бажаних успіхів, 

активізація та поглиблення транскордонної співпраці з Польщею 

небезпідставно розглядається одним із найпотужніших каталізаторів зближення 

по лінії Київ − Брюссель. 

Зі вступом до ЄС польське керівництво отримало спеціальні повноваження 

щодо здійснення «східної політики» спільноти. Передбачалося, що Польща, як 

безпосередній сусід України, буде опікуватися виконанням окремого завдання, 

яке полягає у «підтримці європейського курсу в українській політиці». 

25 червня 2004 р. сторони підписали Стратегію українсько-польського 

міжрегіонального та прикордонного співробітництва, метою якого, зокрема,  

визначалася «…підтримка сталого розвитку, який включає територію України 

та Польщі в головну течію інтеграційних процесів в Європі». Відтоді, а також з 

ухваленням Спільної польсько-української стратегії транскордонного 

співробітництва на 2005−2015 рр. (2005) взаємини двох держав на рівні 

інтеграційних об’єднань, нарешті, зазнали відповідного нормативного 

забезпечення. 
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Піклуючись про нові східні кордони Європейського Союзу, якими з 

1 травня 2004 р. стали східні кордони Польщі, Словаччини та Угорщини, 

керівництво ЄС ще напередодні запланованого розширення взялося 

реалізовувати низку програм розвитку прикордонних регіонів. У 2004 р. 

Брюссель започаткував виконання Програм сусідства, один із напрямків яких 

стосувався транскордонної взаємодії Польщі та України (протягом 2004 − 

2006 р. на реалізацію «Програми сусідства Польща − Україна − Білорусь. 

INTERREG III / TACIS CBС» передбачалося виділення 8 млн. євро) [8, с. 32]. 

Поглиблення співробітництва з країнами-сусідами розширеного ЄС, таким 

чином, визначалося одним із головних пріоритетів політики Брюсселя. 

На бюджетний період 2007−2013 рр. Євросоюзом було розроблено ряд нових 

Програм сусідства, одна з яких – «Польща − Білорусь – Україна» − вдруге охопила 

українсько-польське партнерство [9, с. 117]. Звернення до неї засвідчило 

розширення пріоритетів та збільшення фінансування. Проте, з огляду на 

неготовність українських регіонів абсорбувати адресовані їм великі фінансові 

вливання, відсутність цілісної багаторівневої системи управління співробітництвом 

та належного досвіду розробки і просування Україною у структури ЄС конкретних 

проектів транскордонного співробітництва, програма виявилася приреченою на 

неуспіх. До негативних наслідків, окрім того, спричинила неспроможність 

українських регіонів здійснювати ефективну політику на місцевому, 

регіональному та міжрегіональному рівнях, недостатня їх підготовленість до 

нових можливостей і викликів співпраці [10, с. 15].  

Попри соціально-економічні зрушення, включення малих міст і селищ 

локального рівня в систему єврорегіональної співпраці, а також оздоровлення 

сприйняття українським та польським народом один одного та подолання 

негативних історичних стереотипів, «Карпатському» і «Бугу», на загальне 

переконання, досі не вдалося досягти європейського рівня. Серед чинників, що 

гальмують їхній розвиток, найбільш вагомими, на наше переконання, є 

суперечливість та невідповідність законодавства держав-сусідів; високий, а 

подекуди визначальний рівень централізованого впливу на всі його параметри 
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та елементи; відсутність необхідних повноважень у місцевої влади; великий 

розмір територій; відмінні темпи, напрями та характер трансформації 

українського і польського суспільств; брак фінансових можливостей, 

оборотних капіталів та банківської інфраструктури; недостатнє інвестиційне 

забезпечення проектів; низький рівень зацікавленості широкого загалу в 

результатах прикордонного та міждержавного співробітництва тощо. 

Висновки. Попри низку проблем, що утруднюють розвиток між Україною 

та Польщею транскордонного співробітництва, зважаючи на потенціал, що 

воно у собі приховує, у тому числі в аспекті реалізації нашою державою 

стратегії європейської інтеграції, швидке й ефективне включення України у 

систему транскордонної взаємодії, безперечно, є на часі. Активізація 

транскордонної співпраці спроможна, зокрема, закріпити успіхи діалогу, що 

наразі триває між Україною та ЄС, та забезпечити їх примноження на 

перспективу. 
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КОНФЛІКТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ 

В статті розглядається методологічна і процедурна сфера дослідження 

конфліктологічних протистоянь; доводиться необхідність використання 

системного аналізу об’єкта дослідження; обґрунтовується доцільність 

складання стратегічного плану та вибір тактики реагування у конфлікті з 

урахуванням специфіки професійної діяльності менеджерів. 

Ключові слова: конфлікт, програма дослідження конфлікту, стратегії 
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На сучасному етапі розвитку суспільних наук загалом і психології зокрема 

існує суперечність між усвідомлюваною необхідністю наукового осмислення 

конфліктних протистоянь та організаційно – процедурною не готовністю до 

подібних викликів практики. У багатьох теоретичних підходах психологічні 

конфлікти, їхній характер та зміст стають основою пояснювальних моделей 

становлення особистості. Суперечності, конфлікти, кризи, які переживає 

людина, є джерелом розвитку особистості. Вони визначають конструктивний 

або деструктивний життєвий сценарій, що у підсумку позначається на 

професійній діяльності, в тому числі і менеджерів. 

Не менш важливу роль відіграють конфлікти і у соціальному житті 

людини: і в інтерперсональних стосунках, і у міжгруповій взаємодії. Таким 

чином, можна стверджувати, що проблема конфлікту проходить через різні 

галузі психологічного знання (Ващенко І. В., Долинська Л. В., Матяш-Заяц Л. 

П., Гірник А. Н., Саламатов В. А.).  Конфлікти є невід’ємною складовою 

людського життя, вони відіграють значну роль як у розвитку окремої 

особистості, так і у розвитку суспільства, а тому потребують належного 

наукового переосмислення та особливо рекомендацій щодо практичного 

врегулювання з урахуванням специфіки різних галузей професійної діяльності. 

Конструктивне урегулювання конфліктів передбачає розробку практичних 

рекомендацій на основі отримання нових суттєвих і вірогідних знань про 

конфліктну взаємодію, якість вивчення якої визначається мірою розробки 

програми дослідження, оскільки включає  досить детальне, всебічне і заверше-

не теоретичне обґрунтування методологічних підходів і методичних прийомів 

аналізу конкретного явища. Програма, як зазначає В. Ядов, – це стратегічний 

документ вивчення, його обов’язковий початковий етап, вона відіграє 

вирішальну роль у досягненні визначених цілей. Отже, програма є викладом 

основних завдань, методологічних передумов і гіпотез, аналізу конкретних 

процесів конфліктної взаємодії із зазначенням правил, процедури і логічної 

послідовності операцій з метою перевірки гіпотез. Програма вивчення будь – 

яких явищ найбільш фундаментально розроблена у соціології і містить дві 

частини: методологічну і процедурну [1, с.144-145]. 
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Методологічна частина програми вивчення конфліктної взаємодії включає 

обґрунтування і формулювання конфліктологічної проблеми, що має 

відображати реальне протиріччя, яке її викликало. Важливим є усвідомлення 

точок зіткнення учасників конфлікту, бо у більшості випадків розбіжності між 

ними не усвідомлюються, а співпадання є невідомим.  

Конфліктологічна проблема не існує відособлено, вона передбачає 

наявність свого носія – особистість, соціальні групи, їх діяльність, з якими 

нерозривно пов’язана. Зазвичай об’єктом дослідження постають окремі 

особистості і групи різного рівня. Чітке визначення об’єкту гарантує точне 

визначення предмету аналізу. При цьому слід враховувати той факт, що 

предмет конфлікту може бути деталізований такими особливостями: завжди 

досить значимий для учасників протидії, хоча ця значимість може бути 

ситуативною; у підсумку дозволяє спрогнозувати поведінку протилежної 

сторони [2]. 

Отже, предмет конфлікту містить у собі ті сторони та властивості об’єкту, 

які у повному обсязі відображають проблему, що вивчається, тобто те основне 

протиріччя, заради вирішення якого суб’єкти вступили у протиборство. 

Наприклад, вивчення конфліктних взаємовідносин у діаді «тимчасовий 

начальник – підлеглий» передбачає визначення менеджером того, які саме 

взаємовідносини вважаються конфліктними та які їх межі, яка структура 

конфліктних взаємовідносин, які основні чинники, що впливають на наявність і 

характер конфліктних відносин. 

Використання системного аналізу об’єкта на етапі розробки програми 

дослідження конфліктних протистоянь передбачає розгляд: елементів і 

підструктур, що становлять будову конфлікту; просторових і змістових меж 

конфлікту; усіх основних зв’язків і стосунків між елементами і конфліктом у 

цілому; зовнішніх проявів його властивостей у системі стосунків того соціуму, 

в якому конфлікт розвивається; характеру і способів впливу одних елементів і 

підструктур конфлікту на інші; рушійних сил еволюції, генезису і динаміки  

когнітивних процесів учасників конфлікту; висунення робочих гіпотез. 
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Особливо значущим у діяльності менеджера є попереднє висунення гіпотез, 

оскільки може визначити внутрішню логіку всього процесу вивчення. Точно 

сформульована гіпотеза впливає на  вибір об’єкта аналізу, підвищує його 

оперативність, визначає загальні методики, які доцільно використовувати. Але 

слід пам’ятати, що гіпотеза дає змогу виявити важливі зв’язки і стосунки тоді, 

коли вона сформульована однозначно, не містить розпливчатих понять, 

передчасно не визначає кінцеві результати  роботи.  

Процедурна частина програми вивчення конфліктної взаємодії включає 

складання стратегічного плану дослідження. У процесі планування з’являється 

можливість передбачити наслідки конфлікту, проаналізувати засоби 

врегулювання його, здійснити порівняльний аналіз витрат, визначити 

ефективність впливу різних засобів. У плані слід вказати: прогнозовану зміну 

або збереження яких чинників має забезпечити успіх майбутньої стратегії; які 

стратегії можна використовувати в очікуваній ситуації; яка із вибраних 

стратегій  гарантує максимальне наближення до ефективного управління [3]. У 

зв’язку із цим слушною є думка І.В. Ващенко про те, що розвиток конфліктної 

компетентності особистості передбачає певний рівень розвитку обізнаності про 

діапазон можливих стратегій поведінки у конфлікті та включає сформовані 

навички реалізації цих стратегій у конкретній життєвій ситуації. Автор вважає, 

що конфліктна компетентність відіграє значну роль у розвитку уміння 

прогнозувати можливий розвиток конфліктної взаємодії.  

Вибір стратегії залежить від того, на якій стадії перебуває конфлікт 

(потенційний конфлікт; конфлікт, що набуває розвитку; відкритий конфлікт), 

від важливості конкретного рішення, від оцінки потреб і бажань інших людей, а 

також від характеру емоцій, що проявляються в процесі конфліктних 

протистоянь. 

До стратегій, які менеджери можуть застосувати у процесі розв’язання 

конфлікту, належать: техніка послаблення емоцій конфліктуючих сторін 

(співчутливе слухання; надання можливості виходу гніву; подолання недовіри,  

відкрите і продуктивне обговорення; зменшення страху; самозаспокоєння і 
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заспокоєння інших); техніка розгляду реальних потреб і бажань; техніка 

подолання непорозуміння засобом покращення спілкування; техніка 

визначення відповідальної сторони і вироблення угоди про прийняття 

відповідальності;  продукування власних ідей або спонукання інших до 

висунення пропозицій; техніка творчої візуалізації з метою генерування ідей; 

техніка визначення пріоритетів серед різних можливостей. 

Наступним кроком менеджера повинен бути детальний опис тактики дій та 

організаційних заходів для реалізації обраної стратегії. Тактики дій досить 

різноманітні:  

1) демонстрування сили власних ресурсів. Сутність цієї тактики полягає в 

тому, що один із учасників конфлікту інформує іншого про реальну можливість 

збільшення власних ресурсів, що значно посилить його можливості; 

2) очікування, утримання попереднього стану. Цей вид тактики досить 

часто використовується з метою отримання додаткової інформації про іншого 

учасника конфлікту. Очікування, відсутність дій з боку одного із учасників 

конфліктної взаємодії створює ситуацію невизначеності. У цьому випадку 

сторона, яка очікує, розраховує на те, що інший учасник конфліктної взаємодії 

при додатковій напрузі, що викликана невизначеністю, скоїть певну дію. Ця дія 

і стане джерелом мінімальної інформації про реальний стан іншої сторони; 

3) ризик передбачає серію швидких, послідовних максимально ефективних 

дій саме в той час, який необхідний іншому учаснику конфліктної взаємодії для 

переосмислення ситуації і вироблення власного рішення; 

4) примус базується на припущенні, що сильніший учасник конфліктної 

взаємодії ставить свого опонента в умови дефіциту часу, диктує йому 

прийняття рішення. За таких умов позиційна перевага сильнішого учасника 

конфліктної взаємодії створює умови, в яких зменшується і можливість 

протистояння іншого учасника конфліктної взаємодії, і стає меншим коло його 

потенційних і реальних дій; 

5) дезінформація передбачає, що для досягнення мети кожен учасник 

конфліктної взаємодії прагне приховати свої слабкі сторони. Створюючи 
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брехливе уявлення про себе в іншого учасника конфліктної взаємодії, 

приховуючи свої слабкі сторони, демонструючи перевагу, якої в реальності не 

існує, «виказуючи» тактику, яка фактично застосовуватися не буде, відповідна 

сторона сподівається на те, що інший учасник конфліктної взаємодії почне 

будувати свою поведінку на основі отриманої дезінформації, чим і послабить 

свої позиції. 

Узагалі застосування кожної тактики здатне забезпечити учасників 

конфліктної взаємодії певними перевагами. У плані також повинна бути 

передбачена як нормативна процедура його удосконалення, так і процедура 

виявлення помилок і їх корекції. Ідеальне рішення, до якого схиляється 

менеджер, – це коли управлінські впливи мінімальні, ресурси не витрачаються 

або майже не витрачаються, а результат отримуємо той, що вимагався. Чітке 

уявлення про ідеальний кінцевий результат дає змогу виявити основне 

протиріччя, яке пов’язане з оперативною зоною (зоною у якій виник конфлікт), 

що полегшує знаходження стратегії, близької до оптимальної. 

Процедура виявлення помилок і корекції плану передбачає такі два 

моменти: внесення уточнень до фактологічної частини у зв’язку з отриманням 

нових даних; доповнення плану в процесі його реалізації у зв’язку зі змінами 

реакції діючих осіб. При цьому можна використовувати так зване «управління 

методом виключення», тобто заздалегідь визначається мінімальний допустимий 

рівень ефективності впливів на ситуацію і якщо реальні результати управління 

його перевищують, то ніякі заходи коригуючого впливу не приймаються. 

«Управління методом виключення» є тією формою управління, яка зберігає час 

і зусилля менеджерів, оскільки дозволяє їм сконцентруватися на «виняткових» 

ситуаціях. У плані повинен бути докладний опис оцінки досягнутих 

результатів. Він дозволяє внести у процедуру планування ті зміни, які 

покращать його ефективність. 

Як бачимо, структурних елементів програми вивчення конфліктної 

взаємодії чимало і складання її – це важка і відповідальна справа. Практичний 

досвід свідчить, що на розробку програми менеджерами витрачається значно 
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більше часу, ніж на її реалізацію. Але шкодувати сил на це не слід, оскільки 

ретельно продумана програма – обов’язкова умова здійснення його на високому 

науково - практичному рівні. Лише після розробки програми вивчення 

конфліктної взаємодії та визначення емпіричних об’єктів фахівець починає 

підбирати методики конкретного впливу, що ґрунтується на знанні та вмінні 

застосовувати на практиці надбання конфліктології. 

Отже, вибір адекватних методик врегулювання конкретного конфлікту 

залежить від наявності у менеджерів конфліктологічних знань та уміння їх 

застосовувати у процесі реалізації функціональних обов’язків. Найважливішим 

є розуміння того, що конфлікт можна розв’язати. Для цього необхідно точно 

визначити причину конфлікту та застосувати відповідну техніку вирішення 

конфліктних проблем. Кожному фахівцю, особливо тим, які безпосередньо 

працюють з підлеглими, необхідно мати добре розвинуті комунікативні 

здібності. Вони дозволяють краще розуміти людину, ефективно вести 

співбесіду, досягати позитивних наслідків.  

Попередження та вирішення конфліктів – це справжнє мистецтво. Воно не 

тільки вимагає від менеджера таких здібностей, як вміння слухати, аналізувати, 

розуміти людину, співчувати їй, але й потребує певної підготовки щодо 

оволодіння технікою ефективної конфліктної взаємодії. Однак видається 

очевидним, що все розмаїття теоретичних та практичних методів дослідження 

конфлікту мусить ставити собі за мету не лише всебічне пізнання цього 

складного соціально-психологічного феномену, а й виявлення шляхів 

нівелювання негативних наслідків конфлікту та як найповнішого використання 

його позитивних можливостей. Тобто існує потреба у керуванні, управлінні 

конфліктним процесом, чим повною мірою мають володіти фахівці у галузі 

менеджменту. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  

В статті розкрито основні категорії, що характеризують ефективність 

функціонування ринку праці. Розглянуто критерії оцінки ефективності 

функціонування ринку праці та фактори, що на неї впливають. Визначено 

ключові тенденції, що притаманні ринку праці в умовах євроінтеграції та його 

інституційному забезпеченню. 

Ключові слова: ринок праці, інституційне забезпечення ринку праці, 

зайнятість, безробіття, ефективність, конкурентоспроможність 

національної економіки. 

Основним елементом економіки України вчені вважають національний 

ринок робочої сили, який формує її людський потенціал та соціальний капітал. 

Необхідність відновлення економічного зростання України в сучасних умовах, 

актуалізує потребу в різнобічній оцінці ефективності ринку праці та визначенні 

основних тенденцій його розвитку. Сучасну ситуацію на ринку праці вчені та 

дослідники вважають кризовою і такою, що продукує трудову бідність, 

зниження економічної активності працездатного населення, розширення 

вимушеної праці, розшарування населення на соціально-вразливі групи, 

неузгодженість із ринком освітніх послуг, і, відповідно, зниження якості 

трудового потенціалу та мотивації до продуктивної діяльності. Відтак, 
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виявлення взаємозв’язку функціонування ринку праці та його інституційного 

забезпечення, яке значною мірою детермінує ситуацію на ньому, сприятиме  

ефективнішій взаємодії як працівника, так і роботодавця, зниженню їх 

трансакційних витрат і створенню передумов для сучасної інноваційної моделі 

розвитку економіки України.  

Особливості функціонування ринку праці, як на національному, так і на 

регіональному рівнях, привертають увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, результати їх досліджень здобули визнання не лише в Україні, а й 

за її межами. Так, значний внесок щодо обґрунтування основних тенденцій 

розвитку ринку праці в умовах трансформації національної економіки 

внесли вітчизняні вчені: О.Ю. Гуревич,  Л.М. Ємельяненко [1], Л.Б. Круп’як 

[2], В.В. Онікієнко, А.В. Остафійчук, Л.Г. Ткаченко, К.А. Устинова [3],  

В.Г. Федоренко; у вирішення проблем зайнятості С.І. Бандур, Н.П. Борецька, 

В.С. Васильченко, Н.О. Гаркавенко, Н.В. Волкова, В.В. Євдокимова;  

інституційного забезпечення ринку праці - Д. Богиня, В. Геєць, С. Гончарова, 

С. Злупко, А. Колот, Л. Лісогор, Е. Лібанова, П. Мазурок, Ю. Маршавін,  

В. Нижник. 

Проте дослідження взаємодії ефективності національного ринку праці та 

його інституційного забезпечення в контексті євроінтеграції залишаються 

актуальними. 

Основна мета статті полягає у дослідженні ефективності ринку праці в 

Україні та визначенні ключових тенденцій, що притаманні ринку та його 

інституційному забезпеченню в умовах євроінтеграції. 

Ефективно функціонуючий національний ринок праці – один з важливих 

елементів ринкової економіки. В економічній науці застосовують різні підходи 

до оцінки «ефективності» ринку праці. В одних випадках використовуються 

всесвітньовідомі індекси, в інших окремі коефіцієнти та показники. Так, 

вітчизняні вчені з метою комплексної оцінки ефективності функціонування 

ринку праці України використовують метод ієрархії, який дозволяє виділити 

рівні ієрархії: з позицій держави, з позицій роботодавця та з позицій найманого 

працівника [4, с. 164].  
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Для оцінки ефективності функціонування ринку праці з позицій держави, 

перш за все, важливо проаналізувати конкурентоспроможність ринкового 

середовища з використанням окремих відомих світових рейтингів, якими  

вважають індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global 

Competitiveness Index), щорічний рейтинг конкурентоспроможності країн світу 

(IMD World Competitiveness Yearbook), індекс розвитку людського потенціалу 

(Human Development Index, HDI), індекси глобалізації (KOF Index of 

Globalization), індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom), індекс 

легкості ведення бізнесу (Ease of doing business Index) тощо. Загальновідомо, 

що конкурентоспроможність країни означає певний рівень її продуктивності, 

який визначає відповідний рівень добробуту населення, прибутків від 

інвестицій, характеризує потенціал зростання економіки у довгостроковій 

перспективі. Якщо звернутися до  класифікації країн за стадіями розвитку, то 

Україна знаходиться на другій стадії − „орієнтування на ефективність”, де 

важливішими є базові вимоги та посилювачі ефективності. Зростання 

важливості інноваційних факторів, які б впливали на конкурентоспроможність 

національної економіки, ще не відчувається.  

Всесвітній економічний форум визначає національну 

конкурентоспроможність як здатність країни та її інститутів забезпечувати 

стабільні темпи економічного зростання, які б відзначалися певною стійкістю у  

середньостроковій перспективі [5]. Згідно даних рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності ВЕФ 2014-2015 рр. Україна посіла – 76 місце, тим 

самим, опинившись серед країн, які характеризуються високою політичною і 

економічною нестабільністю, інвестиційною непривабливістю, високими 

ризиками у господарській діяльності, пов’язаними передусім з неефективністю 

ринків та інституцій, незахищеністю прав власності, високим рівнем  

корупції [6].  

Найбільш проблемними залишаються: якість інституцій (130 місце), 

макроекономічна стабільність (105 місце), ефективність ринку товарів і послуг 

(112 місце), розвиток фінансового ринку (107 місце). Низькими також є 
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показники ефективності ринку праці (80 місце), легкості ведення бізнесу (99 

місце), впровадження інновацій (81 місце) та технологічного рівня (85 місце), 

які негативно впливають на рівень економічної активності та її якість. 

Детальніший аналіз рівня ефективності ринку праці в Україні за період 2014-

2015 рр. забезпечують не найкращі місця таких його складових як: а) гнучкість 

ринку праці (89 місце); вплив оподаткування на стимули до роботи (135 місце); 

гнучкість визначення зарплати (77 місце); використання талантів (70 місце); 

здатність країни утримувати таланти (132 місце); здатність країни залучати 

таланти (130 місце). Однак, аналіз факторів інноваційного розвитку України дає 

підстави стверджувати  про: високу здатність до інновацій (37 місце), якість 

науково-дослідних установ (68 місце), наявність вчених та інженерів (53 місце). 

Сильними сторонами сучасної конкурентоспроможності України, на 

думку зарубіжних експертів, є: сфера здоров’я і початкової освіти (43 місце), 

вища освіта та професійна підготовка (40 місце), ємність внутрішнього ринку 

(38 місце); високий загальноосвітній рівень населення (якість початкової освіти 

– 49 місце), гнучкість та ефективність ринку праці (за співвідношенням 

зарплата-продуктивність – 26 місце; невисока затратність ринку праці – 21 

місце; простота процедур найму та звільнення – 18 місце; участь жінок у 

трудовій діяльності – 32 місце). 

Слід зауважити, що на результати рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності 2014 -2015, як стверджують експерти [5], поки що не 

вплинули наслідки військового конфлікту на сході країни та анексії Криму. 

Однак, враховуючи втрату Україною внаслідок цих подій до 20% економічного 

потенціалу, значне посилення макроекономічної нестабільності, зокрема 

пов’язане з різким обвалом гривні, зниженням ліквідності у банківському 

секторі, розвитком інфляції та зростанням рівня безробіття, очевидно, що у 

майбутньому рейтингові показники країни можуть суттєво погіршитись.  

Фахівці вважають, що Україні вкрай необхідно підвищити 

продуктивність та покращити ситуацію на ринку праці. Український бізнес 

поки не пройшов основну реструктуризацію, яка б вирішила проблеми з 
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капіталом, технологіями та практиками управління; й надалі продовжує 

працювати у застарілому, зрегульованому та корумпованому соціо-

політичному середовищі.  

Отже, оцінка міжнародними організаціями економічного розвитку 

України та функціонування національного ринку праці є низькою, що 

становить потенційну  загрозу економічній безпеці держави.  

На ефективність функціонування ринку праці впливає сфера інвестування 

української економіки. Так, обсяг залучених з початку інвестування прямих 

іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 31 грудня 

2015р. становив 43371,4 млн.дол. США., для порівняння, 31 грудня 2014 р. їх 

обсяг становив 45916,0 млн.дол. США, що на 2544,6 млн.дол. США менше.  

Інвестиції надійшли зі 134 країн світу. Із країн ЄС із початку інвестування 

внесено 33042,3 млн.дол. інвестицій (76,2% загального обсягу акціонерного 

капіталу), з інших країн світу – 10329,1 млн.дол. (23,8%). 

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 83,0% загального 

обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 11744,9 млн.дол., Нідерланди – 

5610,7 млн.дол., Німеччина – 5414,3 млн.дол., Російська Федерація – 

3392,1 млн.дол., Австрія – 2402,4 млн.дол., Велика Британія – 1852,5 млн.дол., 

Вірґінські Острови (Брит.) – 1798,9 млн.дол., Франція – 1528,1 млн.дол., 

Швейцарія – 1364,2 млн.дол. та Італія – 972,4 млн.дол. [7].  

Отже, протягом 2015 року спостерігалося зниження в сфері інвестування 

української економіки, що негативно вплинуло на створення нових робочих 

місць на регіональних ринках праці. 

Основними категоріями, що характеризують ефективність 

функціонування ринку праці є: економічно активне населення; економічно 

неактивне населення; безробітні та зайняті.  

У 2015 році кількість економічно активного населення України віком 15-

70 років й надалі продовжила зменшуватися. За результатами вибіркового 

обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності 

кількість зайнятого населення віком 15–70 років у ІV кварталі 2015р. становила 
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16,2 млн. осіб, а кількість безробітних (за методологією МОП) – 1,7 млн. осіб.  

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років складав 55,9%, а серед 

населення працездатного віку – 64,0% відповідно. 

Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного 

населення віком 15–70 років у IV кварталі 2015р. становив 9,5%. Цей показник 

серед осіб працездатного віку в 4 рази перевищував рівень зареєстрованого 

безробіття, розрахований по відношенню до економічно активного населення 

працездатного віку (9,9% проти 2,5%) [7].  

За результами оцінки функціонування ринку праці за його сучасного 

інституційного забезпечення (таблиця 1), встановлено, що протягом періоду 

2012-2015 рр., що аналізується, згідно даних [7], величина економічно 

активного населення України зменшилася для осіб у віці 15-70 років на 4,5 %. 

Рівень зайнятості знизився з 92% до 90%, а рівень безробіття зріс з 8 до 9% у 

2015 році [7]. Основними факторами, які вплинули на даний процес можна 

вважати міграційні процеси, несприятливу демографічну ситуацію.  

Оцінка ефективності функціонування ринку праці в Україні проводилася 

згідно даних таблиці 1. [7]. 

Таблиця 1. 

Оцінка ефективності функціонування ринку праці 
Роки Чисельні-

сть 
населення 
(постійно-

го) 

Економічно 
активне 
населення  
у віці 15-70 

років,  

 
в тому числі 
зайняте 
населення 

 
в тому числі 
безробітне 
населення 
(за методо-
логією 
МОП) 

Кіль-
кість 
зайня-
того 
насе-
лення, 

% 

Кількість 
безро-
бітних,  

% 

Коефіцієнт 
ефективності
функціону-
вання ринку 

праці 

тис.осіб тис. осіб 
 

∆, % тис. осіб
 

∆, % тис. осіб
 

∆, %    

2012 45453,3 20851,2 - 19261,4 - 1 589,8 - 92 8 0,42 

2013 45372,7 20824,6 1,3 19314,2 +2,7 1510,4 -5 92 8 0,43 

2014 45245,9 19920,9 -4,3 18073,3 -6,4 1847,6 22 91 9 0,4 

2015 42759,7 18097,9 -9 16443,2 -9 1654,7 10,4 91 9 0,38 
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Аналіз статистичних даних в таблиці 1. підтверджує, що коефіцієнт 

ефективності функціонування ринку праці (коефіцієнт зайнятості) за період 

2012-2015 рр. має тенденцію до зниження (з 0,42 до 0,38). Наслідком зміни 

даного показника можна вважати неефективність використання робочої сили та 

слабкість інституційного  забезпечення ринку праці.  

Безробіття спричиняє зменшення продуктивності праці, збільшення 

податкового тягаря для платників податків і витрат на соціальне страхування. У 

багатьох країнах Європейського Союзу більше половини безробітних 

перебувають без роботи щонайменше 6 місяців, а одна третина – рік і більше. У 

США – близько 20% не мають роботи більше 6 місяців, а 10% – більше року. 

Така тривалість безробіття свідчить про те, що рівень професіоналізму серед 

робітників має тенденцію до зниження [8].  

Крім того, демографічна ситуація в Україні за період 2010-2015 рр. мала 

стійку тенденцію до загострення. Якщо чисельність постійного населення на 

початок 2010 року становила – 45782,6 тис. осіб, то на початок 2015 року  

даний показник зменшився на 3022,9 тис. осіб і становив 42759,7 тис.осіб. За 

оцінкою Державної служби статистики на 1 січня 2016р. чисельність наявного 

населення України становила – 42760,5 тис. осіб [ 7].  

На думку фахівців Світового банку, Україна стикається з особливими 

проблемами, які пов’язані з її демографічною структурою, поточними 

структурними  перетвореннями та основними економічними проблемами. Так, 

експерти вважають, що Україна є однією з країн в Європі, що найбільш швидко 

старіє і втрачає населення. Якщо показники робочої сили у розрізі віку та статі 

залишаться як у квітні 2015 року, тоді робоча сила в Україні до 2035 року, за 

прогнозами, скоротиться більш ніж на 15%. Скорочення робочої сили і старіння 

населення становить серйозну загрозу для майбутнього розвитку країни [5].  

Внаслідок постійного зниження народжуваності, збільшення тривалості 

життя і зниження смертності, з одного боку, та поступового зменшення 

працездатного населення, з другого боку, спостерігається поступове 
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підвищення рівня демографічного навантаження, що по-різному впливає на 

ефективність функціонування ринку праці.  

Оцінка ефективності функціонування національного ринку праці за 

останні роки показала, що основні тенденції його розвитку не відповідають 

загальносвітовим, а до ключових тенденцій, що притаманні ринку та його 

інституційному забезпеченню, слід віднести: старіння та зменшення 

чисельності людських ресурсів; зменшення рівня економічної активності та 

рівня зайнятості населення; збільшення рівня безробіття, особливо серед жінок 

та молоді; поширення неформальної зайнятості; зниження економічної 

активності підприємств в Україні, яке спричинене спадом виробництва та їх 

руйнуванням на сході України, що негативно вплинуло на скорочення штатних 

працівників та зниження ефективної зайнятості населення; неефективне 

використання робочого часу;  несприятливі умови для самостійної зайнятості 

населення і розвитку підприємницької ініціативи; збільшення навантаження 

зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче  місце; зниження реальної 

заробітної плати; збільшення суми заборгованості з виплати заробітної плати; 

порушення соціальних прав та гарантій населення, особливо за умов 

нестандартної зайнятості; зниження кількості якісних робочих місць з гідними 

умовами та оплатою праці; зниження інноваційної активності як роботодавців, 

так і працівників; міждержавна трудова міграція громадян України. 
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PRACTICE 

The article analyzes the phenomenon of authors’ literary bilingualism. The scientific 

research of individual (literary) bilingualism and self-translation practice as rare 

and understudied phenomenon seems to be important and relevant. The peculiarities 

of bilingual texts and the author's reasons to perform the self-translation are 

discussed here. The article defines future trends in scientific development of this 

problem. 

Key words: bilingual text, self-translation, bilingualism, biculturalism.  

Introduction. The language world picture of the bilingual identity is complex 

phenomenon. The use of different languages by the same person is related to different 

conceptual spheres. The phenomenon of self-translation has become the special 

subject, the unique trend in recent translation studies. Frequently it is discussed as the 

marker of culture hybridization and intercultural transfers. Bibliography on self-

translation peculiarities is long, but the problem still has more questions than 

answers, especially when we investigate a particular author's works and his/her 

manner of translation. 

The topicality of the article. The traditional definition of an “ideal” bilingual 

person underlines that he or she switches from one language to another when the 

speech situation changes, but does not appeal to it permanently in particular, within 

the limits of one sentence.  

Many writers and poets, using two or more languages in varying degrees, deny 

self-translation for various reasons. The most common reason for that is the meaning 
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that translating your own work you are making a copy, repeating, replicating 

yourself. Therefore authors prefer to create something new, unique, and their 

masterpieces are translated by professional translators. Another question is 

interrelation between self-translation and bilingualism. By its definition self-

translation is synonymous to bilingual and bicultural translation. Scholars see the 

phenomenon more closely connected with bilingualism than to translation per se. In 

Carolyn Shread's opinion, "one consequence of the marginalization of self-translation 

as a practice is that it reinforces western models in which monolingualism, rather 

than multilingualism, is the norm" [quoted in 5, p. 66]. Self-translators have been 

neglected in literary history and translation theory, and it is still often assumed that 

they are just rather idiosyncratic anomalies, mostly preening polyglots or maladaptive 

immigrants. 

The works of self-translators and the works of bilingual authors are usually 

studied in only one of the two languages, in only one of the two cultures. As a result, 

an important dimension of these works remains unexplored without taking into 

account that the auto-translation represents the mediation between two cultures. 

Today, however, scholars in translation studies seem to make a greater interest in 

communication and culture than linguistic issues as such: translation is seen rather as 

action between cultures than between languages [4, p. 279]. So, the major emphasis 

should be put not only on translation of one text into another, of one language into 

another, but on translation of one culture into another. It is well-known that there is a 

close connection between the identity and culture: the identity lives by culture; 

culture is realized by the identity. The identity struggles with culture and defends 

him- or herself in it as an aim. Nowadays nobody argues that the identity is a focus of 

the interconnection of culture and language, the dialectics of their development. That 

is why one can speak of the identity only as of the language and identity, as of the 

identity incarnated in language.  

The previous studies. The problem of language and identity is actively discussed 

by modem linguistics. This problem is very difficult and many-sided, but at the same 

time it is interesting and absorbing. Attention of the scientists is mainly attracted by 
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the national monolingual personality, on the basis of the language world picture of 

which lies some definite national invariant, though and such a personality has its 

unique peculiarities (conditioned by education, upbringing, interests and etc.) which 

are represented in speech. However, the block of questions about the structure of the 

bilingual identity is not enough investigated, that is that identity which holds different 

linguistic systems, codas, instead of using a chaotic alloy of two languages. The 

question how many language world pictures are held by the bilingual identity and 

how many language world pictures do texts generated by her represent is a matter of 

current interest for deeper understanding of the essence of the spiritual world of the 

personality, complex interconnection of thinking and speaking processes. So, 

bilingualism is a psychical, mental mechanism owning to which a person can 

reproduce and generate the linguistic utterances which successively belong to two 

language systems, and the notion "bilingual" defines a person able to use two 

language systems in the process of communication.  

They consider that literary bilingualism of any writer positively influences his 

creative work. As a phenomenon self-translation has a long and reach history dating 

for more than two thousand years and continues to be widespread in different 

cultures. The tradition of the bilingual writer creating a single text in two languages, 

smoothly spanning different audiences, is a rich and venerable one, arising in Greco-

Roman antiquity and thriving in the European Middle Ages and Renaissance. Self-

translation was a common practice in the ambient translingual world of early modern 

Europe, when bilingualism was the norm, and writers increasingly translated between 

Latin and vernaculars. For centuries it has been practiced by many men of letters such 

as Leonardo Bruni, Etienne Dolet, Thomas More, James Joyce, Samuel Beckett, 

Vladimir Nabokov, Chyngyz Aitmatov, Elsa Triolet, Andrei Makine and others. 

J. Hokenson and M. Munson in their work "History and Theory of Literary Self-

Translation" point out that monolingual literary critics extol the writers’ texts in one 

language while neglecting their work in the other, even as theorists in linguistics and 

translation studies tend to ignore self-translators altogether, in their consensual focus 

on cultural and linguistic difference. As several scholars have shown apropos of 
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single writers, it has been difficult even to classify self-translation as a literary and 

cultural endeavor: Are the two texts both original creations? Is either text complete? 

Is self-translation a separate genre? Can either version belong within a single 

language or literary tradition? How can two linguistic versions of a text be 

commensurable [3, p. 2]? 

The act of self-translation or auto-translation was defined by the Slovak 

scientists Anton Popovič as "the translation of an original work into another language 

by the author himself" [quoted in 5, p. 66]. Many scholars studied the phenomenon of 

self-translation concentrating on the problem of identities, author's subjectivity and 

equivalence, the bilingual text, history and theory of literary self-translation 

(A. Berlina, R. Federman, V. Feschenko, J. Hokenson, A. Klimkiewicz, 

M. Oustinoff). The problem of self-translation makes it possible to study the theory 

of translation from a new point of view. The traditional approach is based on the 

concept of equivalence when comparing the source text and the target one. And it 

underlines the asymmetric positions in artistic freedom and creative independence of 

an author and a professional translator. As a rule, a translator excludes his/her own 

subjectivity and tends to explicit the author's subjectivity. R. Federman brightly 

illustrates this thesis : We always admire the faithfulness of a translation in relation to 

the original, and quickly deplore and criticize the liberties a translator takes with the 

original work of a writer [2]. So, the remark made by V. Feschenko is very 

significant: Translating from one language to another the author continues to express 

himself/herself by the means of the second language [6, p. 202].   

Self-translators do not only master but choose to create in more than one 

language. They try to produce a new text on the basis of the written one but involved 

into another cultural environment. Understanding this intention many linguists 

occupied in translation theory investigate self-translation not only as bilingual 

manifestation but also as bicultural phenomenon (G. Râbacov, E. Dzaparova, 

K. Baleyevskikh and others).   

The aim of the article is to describe the uniquely bilingual text as the 

phenomenon of both linguistic and cultural fields, to study the peculiarities of 
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author’s bilingualism and biculturalism, to determine the author's reasons to perform 

the self-translation. 

Discussion. Many studies try to answer the question: What is the bilingual text? 

The most common answer is: "the bilingual text is a self-translation, authored by a 

writer who can compose in different languages and who translates his or her texts 

from one language into another" [3, p. 1]. There is no doubt that literary bilingualism 

of any writer positively influences his or her creative work. The situation of 

bilingualism gives the possibility to see an ambivalent role of the language in the 

literary creation. But it is still the question, sounded by R. Federman, the French-

American writer: I have often wondered, as a bilingual writer and a self-translator, 

whether I am blessed because of this phenomenon or cursed because of it [2]?  

There are many reasons for the author to make the self-translation of his or her 

work. E. Khovanskaya and O. Pratchenko distinguish among them the political 

situation, the author's desire to combine two different cultures, educational status and 

others [7]. As for individual factors encouraging the practice of self-translations we 

can mention the perfect or almost perfect bilingualism of the author-translator, the 

distrust or the dissatisfaction with existing translations. And this point is supposed to 

be the first and the most important factor which describes the history of the formation 

of V. Nabokov as the self-translator. 

Why could Nabokov be such an exceptional translator? He read and wrote 

Russian, English and French by the time he was seven, as he said he had “a perfectly 

normal trilingual childhood”. Growing up trilingual in Saint Petersburg, with Russian 

parents and French and English governesses, Vladimir Nabokov seems to have 

learned to read English poetry before he could read Russian, his native language, 

though he soon spoke all three languages. At age eleven, Nabokov translated Mayne 

Reid’s "The Headless Horseman" from English to French. As a writer, he wrote 

almost exclusively in Russian until 1938.  

B. Boyd underlines that translation helped turn V. Nabokov from a Russian 

writer into an English one [1, p. 7]. Living in the Russian emigration in Germany in 

the 1930s, V. Nabokov found the first English translation of one of his novels so bad 
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that he translated a second himself, then rewrote from scratch in English the first 

novel translated, then another novel directly in English, although he was still also 

writing in Russian. When he moved to the US in 1940, he decided to renounce 

writing in Russian prose, to force himself to write English, but the best way for him 

to earn money as a writer was to translate from Russian. V. Nabokov translated 

poems by Pushkin, Lermontov, Tyutchev, and Fet, the greatest nineteenth-century 

Russian poets, and by his friend Vladislav Hodasevich, whom he thought the greatest 

of twentieth-century Russian poets. He found jobs in American universities teaching 

Russian, and translated more Russian poetry for his students. As the Professor of 

Russian Literature at Cornell, Nabokov translated found most English translations to 

be “the wild asses of ignorance” [quoted in 3, p. 178] (in contrast to Pushkin's words 

"translators are the post-horses of civilization").  

V. Nabokov didn't trust translations and he was the strict judge for his own self-

translated works. At the end of the English version of "Lolita", Nabokov had written 

an afterword, which concludes: None of my American friends has read my Russian 

books and thus every appraisal on the strength of my English ones is bound to be out 

of focus. My private tragedy, which cannot, and indeed should not, be anybody’s 

concern, is that I had to abandon my natural idiom, my untrammelled, rich, and 

infinitely docile Russian tongue for a second-rate brand of English, devoid of any of 

those apparatuses—the baffling mirror, the black velvet backdrop, the implied 

associations and traditions—which the native illusionist, frac-tails flying, can 

magically use to transcend the heritage in his own way [quoted in 1, p. 7]. 

Interestingly, though, when he translated "Lolita" back into Russian, he found his 

remembered Russian not quite as magical as he had thought. In a new Postscript to 

the Russian translation, he wrote: I so fervently stress to my American readers the 

superiority of my Russian style to my English that some Slavists might really think 

that my translation of Lolita is a hundred times better than the original, but the rattle 

of my rusty Russian strings only nauseates me now. The history of this translation is 

a history of disillusionment. Alas, that “wondrous Russian tongue” that, it seemed to 

me, was waiting for me somewhere, was flowering like a faithful springtime behind a 
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tightly locked gate, whose key I had held in safekeeping for so many years, proved to 

be nonexistent, and there is nothing behind the gate but charred stumps and a 

hopeless autumnal distance [quoted in 1, p. 8]. 

Here we'd like to stress one more problem connected with the phenomenon of 

self-translation. The self-translation is not very much different from translation 

proper. The author-translator has to mediate between the two texts so as to maintain 

the purpose of the translation action, he must master not only the two languages but 

also their cultures. It is generally accepted that literary bilingualism of any writer 

positively influences his/her creative work. The situation of bilingualism gives the 

possibility to see an ambivalent role of the language in the literary creation, here the 

language shows, depicts, but here it is also shown and depicted. Besides in the 

situation of bilingualism it is depicted with the rare plenitude from the interjection, 

from the separate sound, from the phonetic peculiarities characteristic of him to the 

specific idioms, lexemes, in which the word appears to be the work of high artistic 

creation. 

The traditional analysis of bilingual texts are concentrated on "gaps" between 

texts, languages, and cultures. One must start from a point closer to the common core 

of the bilingual text, that is, within the textual intersections and overlaps of versions. 

Real translators live and work not in a hypothetical gap between languages, between 

source and target cultures, but in the midst of them; they combine several languages 

and cultural competencies at once, and constitute a mid-zone of overlaps and 

intersections, being actively engaged in several cultures simultaneously. Hence every 

translator is “a minimal interculture”. In R. Federman's opinion the bilingual writer 

allows his readers (if he has any) to listen to the dialogue which he entertains within 

himself in two languages, even though in most cases the readers (who are usually not 

bilingual) only hear half of this internal (one should almost says infernal) dialogue 

[2]. Claiming that “literature” was his passport, Nabokov lamented that “Nobody can 

decide if I’m a middle-aged American writer or an old Russian writer – or an ageless 

international freak” [quoted in 3, p. 161].  

Explaining his practice of self-translation R. Federman notes: Usually when I 

finish a novel <...>, I am immediately tempted to write (rewrite, adapt, transform, 
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transact, transcreate — I am not sure what term I should use here, but certainly not 

translate) the original into the other language. Even though finished, the book feels 

unfinished if it does not exist in the other language [2]. In our opinion these words 

could be applied to Nabokov's approach to the translation.  For the major period of 

self-translation, after 1960, he developed a method of using “subtranslators” (often 

his wife or son) who submitted a literal translation from which he prepared the final 

text for publishers: nine novels, four volumes of stories, one play, one volume of his 

poetry. He also checked translations of his work into French and German, and his 

wife learnt Italian in her sixties to check the translations of his poetry into Italian. 

It should be added that the translation, or rather the self-translation often 

augments, enriches, and even embellishes the original text — enriches it, not only in 

terms of meaning, but in its music, its rhythm, its metaphoric thickness, and even in 

its syntactical complexity.  This is so because the self-translator can take liberties 

with his own work since it belongs to him [2]. 

Conclusion. The creation of a foreign variant - is an interesting inner work of a 

writer, which results in the improvement of their style and enrichment of the 

vividness of their language. Nabokov's language is unique and original, native and at 

the same time alien for either of the readers since it made of two language world 

pictures that interact and enrich each other. A bilingual author is not merely a sum of 

two complete or incomplete monolinguals but rather a unique and specific linguistic 

and cultural configuration. This question still remains opened and new categories of 

analysis of the bilingual texts of self-translators must be developed. 

References: 

1. Boyd B. Nabokov as Translator: Passion and Precision / Brian Boyd. - 

[Internet resource]. Access mode : http://www.usp.br/rus/images/edicoes/Rus_n01/04

_BOYD_Brian_Nabokov_as_Translator_-_Passion_and_Precision.pdf, visited on 

20.03.2016. 

2. Federman R. A Voice within a Voice: Federman Translating / Translating 

Federman / Raymond Federman. - [Internet resource]. - Access mode : http:// 

www.federman.com/rfsrcr2.htm, visited on 25.12.2015. 



472 

3. Hokenson J. W. The Bilingual Text. History and Theory of Literary Self-

Translation / Jan Walsh Hokenson, Marcella Munson. - Manchester; N. Y. : St. 

Jerome Publishing, 2007. - 236 p. 

4. Pascua I. Translation and Intercultural Education / Isabel Pascua // Meta. - 2003. - 

XLVIII, # 1-2. - pp. 276-284. 

5. Râbacov G. Self-Translation as Mediation between Cultures / Ghenadie Râbacov // 

International Journal of Communication Research. - volume 3. - issue 1 January / 

March 2013. - pp. 66-69. 

6. Фещенко В. В. Автоперевод поэтического текста как разновидность 

автокоммуникации / В. В. Фещенко // Критика и семиотика. - 2015. - № 1. -  

С. 199-218. 

7. Хованская Е. С. Авторский перевод. Причины обращения / Е. С. Хованская, 

О. В. Праченко // Научный журнал КубГАУ. - 2014. - № 99 (05). - С. 1-13.  

 

УДК 378.147:811 

S.V. Gladio, PhD, S.D. Chugu, PhD 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE 

TEACHING CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBAL EDUCATION 

The article discusses the perspectives on global education and presents an overview 

of approaches and key theories as well as addresses alternative theories about 

interpreting education and its impact on educational standards in the global world. 

Global education is considered a broad contested concept imbued with varied values, 

understandings and practices. The authors connect the constructs of global education 

and global frameworks that are used in a number of international sites. In addition, it 

is claimed that the problems raised are related directly to teaching culture in the 

EFL/ESP classroom in accordance with the emerging practices as at present 

recognition of the need to incorporate sociocultural factors into the language 

classrooms. 
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Introduction.  The term ‘Global Education’ that has been coined recently to 

ascribe a multiplicity of definitions that largely depend on the education (academic) 

context. The aim of the discussion is to analyze constructed concepts of global 

education while using international perspectives and a number of views, definitions, 

and approaches so that to put the spotlight on the general idea of globalization in 

education.  

In the framework of global education the highlights deal with a variety of issues, 

studied so that to research problematic areas ranging from global citizenship to key 

tensions and challenges for global education in the future in different academic 

contexts including tertiary education, teacher education, various pedagogies, digital 

pedagogies among them, and curriculum development at school, tertiary and 

community levels to provide critical, descriptive and values-laden interpretations. 

The critical view on trends in the academic context offers perspectives on the 

importance of overall global values that imbue education. When global education is 

perceived as a matter of connectivity it leads to the understanding that information 

and communication technology (ICT) can help build both global and local 

connections in the diverse national contexts. 

In this respect it is important to fulfill the tasks of presenting an overview of the 

research on teaching culture and describing effective pedagogical practices that can 

be integrated into the ESP/EFL classroom. It is believed that the approach known as 

the 3Ps that stands for Products, Practices, Perspectives, can be combined with an 

critical-thiuinking regarded similar to inquiry-based teaching approach that is based 

on instructional technology in addition to more traditional methods of teaching 

culture that is gaining more popularity at present due to the fact that it aims at 

promoting students’ motivation and active engagement in the language learning 

process that, in its turn, can help overcome stereotyping and lack of intercultural 

awareness [1].  

Moreover, according to the reknown methodologist F. Stoller, language teachers 

may successfully integrate digital media together with critical thinking and learner-

autonomy into language instruction to create a rich and meaningful environment in 

which students interact with authentic data and build their own understanding of a 
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foreign culture’s products, practices, and perspectives [14].  

Discussion. Being a relatively new concept global education as G. Gay states, 

calls for clear definitions as there is still a wide range of ideas stating either that 

global education is about ‘preparing students for the increasing interconnectedness  

among people and nation’ [6, p. 106], or the one offered by the language instructors 

who rely heavily on the exponential technological and societal change that has made 

people increasingly interdependent and has flattened and converged global 

boundaries creating a need for global education and learning about all dimensions of 

humanity [2, 3, 8].  

Undoubtedly, global education is a complex multifaceted notion that comprises 

knowledge, consciousness, intercultural awareness, transnational efficacy and 

informed advocacy [13], so it is the task of educationalists to focus on the aspects of 

global education that are more essential for the education purposes in every concrete 

case in a certain teaching context.  

According to N.Dower and G. Pike, on the whole, global knowledge is meant to 

inform students about structural and social inequalities and dominant discourses as it 

frames global awareness, citizenship and consciousness [5, 10]. Still, it can be argued 

that as global education is closely connected with global consciousness regarded as 

an informed view of rights and responsibilities in the global community it should 

comprise an understanding of the interrelationships between different kinds of 

responsibility, namely, collective and individual. Moreover, it is to recognize the 

importance of human rights issues, environmental sustainability and intercultural 

understanding.  

Engagement with the challenges and opportunities identified by globalization 

enables language learners to respond to contemporary social, political, economic and 

cultural issues, as well as address environmental concerns that need alternative 

solutions at the local and global level. All these challenges lead to the realization of 

the necessity of ongoing discussions abound the role of global education and its 

implementation in different venues and communities while incorporating Information 

Communication Technologies (ICT) into the language classroom.  
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Numerous researches provide important perspectives for the discussion by 

including the development of human capability rather than corporate gain as a crucial 

element of global citizenship and a guiding framework [8, 9, 11, 12]. The studies in 

the field should provide positive examples of how global education and global 

citizenship can be achieved within a national context. Additionally, there needs to be 

a critical approach to the power and political aspects of global citizenship in 

education as opposed to human rights and social justice as personal and 

individualized concerns rather than structural issues at cultural, economic and 

political aspects.  

F. Jerrold claims that, while the idea of teaching culture in the EFL classroom is 

not new, teachers need to go beyond introducing traditional holidays, food, and folk 

songs of the target culture and incorporate a framework that enables students to 

understand the social aspects of the culture as well [7, p.2]. In other words, culture 

studies must be fully integrated into the classroom. Opportunities are to be created for 

teachers and students to examine and reflect on the target culture and that of their 

own country. Apart from these statements, it should be remembered that the concepts 

discussed can be generalized to all cultures – opportunities for students to speak 

English may come not only with native speakers of the language but with non-native 

speakers of English from a variety of cultural backgrounds. 

One of the popular approaches emphasizes the need to collaboratively bring 

together families, teachers, administrators, and students in schools, because they 

possess complementary information that can be used to solve educational problems. 

Often non-formal knowledge such as social and emotional issues, neighborhood 

issues, and family status builds more open school communities and such participation 

is the process by which public concerns, needs, and values are incorporated into 

governmental and corporate decision-making processes. Enacting global values is 

essential for the better world and any action that helps to link the local experience 

with the global one will assist with global ways and techniques. 

Undoubtedly, technology has changed the very nature of both language 

instruction and learning as more teachers are exploring digital technologies to make 
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learning more effective and engage students in the conscientious participation in the 

learning process. Furthemore, technology reinforces socially active language in 

different authentic contexts due to its accessibility, convenience, user-friendliness and 

speed. Application of modern technological devices and the Internet access result in 

numerous innovative activities that language teachers use to teach not only the 

language structure, but also the target culture. Besides they are able to create more 

effective instructional materials. 

Another important dimension offered by the technology in teaching is learning 

in formal and informal settings through interactive social spaces. Technological 

devices such as smart phones, laptops and computers, as well as Web technologies 

are widely used to support students’ learning in a classroom setting via new vistas for 

language learning and teaching. The use of interactive media helps students become 

less dependent on the printed materials and be more engaged with authentic cultural 

situations and social-cultural content that can be accessed and explored freely due to 

the fact that language learners can have more control of the selection of materials and 

resources.  

As to language teachers, numerous culturally informative resources and 

materials allow them to tailor digital media to make culture learning more relevant 

and accessible to the students in the ESP/EFL classroom. In other words, ICT creates 

a new learning environment in which the results are not predetermined. More 

importantly still, with interactive web resources that provide the benefits of 

networking and real time communication, students can continue to learn the target 

language and enhance their cultural understanding outside the classroom while doing 

different projects, presentations, reports, and webquests. 

While furthering the theme of pursuing a stronger sense of agency for global 

education, states that critical literacy, critical inquiry and critical understanding are 

needed for a global context and engagement. The impact of contemporary digital and 

social media practices on global citizenship and suggests a framework for a critical 

approach to global literacy in schools should be reinforced with transforming 

curricula within the framework of the global education perspective that can help 
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concentrate on critically focused strategies and pedagogies for the promotion of 

global education and address initiatives in curriculum development to provide a 

reflexive approach to education in general in addition to raising awareness of global 

issues and promoting campaigns appropriate in some local contexts.   

Although there has been an extensive discussion on how to teach culture in a 

foreign language classroom, educators are still looking for effective techniques and 

approaches that allow language teachers in the 21st century to teach culture in ways 

that promote authentic communication. Research on teaching culture has shown that 

language and culture are best acquired together as they are closely related [1, 3, 4, 5, 

6, 8]. H. D. Brown describes the interrelatedness of language and culture stating “that 

one cannot separate the two without losing the significance of either language or 

culture [1].  

Traditionally language teachers spend much time and effort on teaching 

grammatical and lexical components of the language, culture being an additional 

component often ignored because of lack of time in the classroom. Despite the fact 

that at present teachers incorporate more culture in the EFL lessons, the major 

concern is finding effective ways for integrating culture and language that prepare the 

language learners to communicate and collaborate effectively in the times of 

technological and information breakthroughs with the help of ICT. 

A number of definitions of culture have emerged over the past years in different 

fields. Social scientists used to view culture as closely related to human learning, but 

still there has been an ongoing discussion on the notion of culture, because it is a very 

broad concept embracing all aspects of human life in different spheres and activities. 

Absence of aclear definition of culture causes a huge challenge of determining which 

components and aspects of target culture should be taught in the EFL classroom. As a 

result, culture is often regarded as composed of many different parts, some of which 

are emphasized in the classroom, while others are often ignored completely. 

Moreover, this lack of a common definition leads to the perception of culture in terms 

of the fine arts, history, and geography that does not cover a range of features 

involved in any culture. R.A.Schulz states that “in categorizing culture for practical 
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purposes, teachers should be cautious not to lose sight of the inherently holistic 

nature of this concept” [13, p.12].  

At present the EFL/ESP methodology emphasizes the necessity of innovative 

approaches to teaching a foreign language. But culture is still often taught separately 

and not integrated in the process of foreign language learning, though there is a clear 

understanding that the true content of the foreign language course is not the grammar 

and the vocabulary of the language, but the cultures expressed through that language.  

Studies in the field have proved that classroom activities that are not 

contextualized and attached to real life issues, activities, and concerns, do not help 

students learn to use a foreign or second language [4, 6, 11, 13, 14]. Moreover, 

language learning has been reconceptualized over the last decade as a participatory 

process, in which a learner is not only a learner of new ways of expressing ideas but 

rather the learner becomes a learner of new ways of thinking, behaving, and living in 

a new linguistic community [8, 14].  

Since language emerges from societal interactions, language learners cannot 

learn the language without acquiring knowledge about its culture, history, political, 

economic and other aspects. In terms of culture interpretation authentic materials are 

rich sources for a wide range of assignments and activities that heighten awareness of 

the target culture.  

Students can research the target culture and report to the class on specific 

elements or characteristics. They can ask questions and compare insights to identify 

cultural patterns and expand the entire class’s general understanding of the English-

speaking culture. For a descriptive writing assignment, students can describe items 

from the collection. They can also classify items by use, function, or criteria of their 

own choosing. To encourage higher-order thinking, teachers can ask students how the 

artifacts fit into the levels of the “cultural iceberg” described. Meanwhile, teachers 

can raise students’ awareness of their own culture by asking them to bring authentic 

materials to class, and then, using English, describe the items and explain how they 

“represent” the students’ culture. It is important to remember, however, that teachers 

need to identify specific goals they hope to achieve when incorporating culture into 
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their lessons and use artifacts from their “collections” to create specific lesson plans 

to achieve their objectives.  

The global world calls for radical changes in language learning that is to aim at 

learning another culture. This objective is becoming one of the key tasks in the EFL 

and ESP classrooms as secondary and high education curricula include sections on 

both cultural competence and linguistic performance and delineate how well students 

should perform in the target language linguistic and cultural domains as a result of 

foreign language instruction, organized around five main goals, namely 

communication, cultures, connections, comparisons, and communities so that to 

articulate the essential skills and knowledge a student needs in order to achieve 

language proficiency.  

According to J.J. Cogan and D.L.Grossman, defining culture in terms of the 3Ps 

avoids “the common, overworked conflict between C and c by interweaving the 

formal and informal aspects of daily life, as one normally lives it in any culture” (p. 

60). Regarding materials and resources for teaching culture, the 3P approach “permits 

the use of any document – be it an advertisement, newspaper article, or literature 

text – for cultural learning where appropriate” [3, p. 246].  

Such a re-conceptualized approach to culture shifted the focus of teaching 

culture to a study of underlying values, attitudes, and beliefs, rather than simply 

learning about cultural products and practices as language learners experience little 

difficulty with understanding cultural products and practices, however, they have 

trouble identifying and understanding cultural perspectives.  

The challenge with cultural perspectives lies in the fact that values, beliefs, and 

attitudes are intangible, and therefore cannot be easily introduced by a teacher. 

Moreover, textbooks seldom contain enough information on values, attitudes, and 

beliefs in the foreign culture, making the teacher’s task even more challenging. 

The findings indicate that language teachers tend to resort to sources like 

textbooks and lectures to teach basic facts about the foreign culture that do not 

engage students in the process of deeper understanding of the target culture. As a 

result of the shift from teaching to learning, the acquisition of culture, much like that 
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of language, should be changing from teacher lectures about culture to students 

discovering culture first hand through different projects and activities, placing the 

learner at the center of the learning process. 

Such an approach changes the nature of a classroom from a place where 

language is taught, to one where opportunities for learning of various kinds are 

provided through the interactions that take place between and among the participants. 

A better understanding of daily life culture and patterns of behavior can be achieved 

through the integration of the theoretical model of the practices, perspectives, and 

products by using digital media.  

Practical methods and popular approaches to teaching culture, such as movies 

and video, can be enhanced through the integration of digital media. Feature films 

have become available and have been included in numerous textbooks and designed 

to actively involve language learners. Media literacy promotes cross-cultural 

competence and comprehension focused on meaning which leads to less stereotyping 

and a realization that customs, values, and language vary by regions, country, or 

culture. It might help promote cultural dialogue in which language learners gain 

respect for differences between their native culture and the foreign culture, as well as 

acknowledge the similarities in both cultures. 

The approach described when used on a regular basis helps broaden the ideas 

from which learners expand their problem-solving and decision-making skills. 

Moreover, students can work either independently or in a team, and completed 

projects can be shared with peers and even with a global audience. Learning activities 

offered foster interpretation of the cultural information the students learned, promotes 

creative writing, and contextualized language learning.  

Another effective way to incorporate art that can be used to teach culture is 

visiting museums in the target language country via Google Art Project. It allows 

language learners to virtually tour museums and explore artwork.  Students can 

analyze common topics, write stories inspired by the art pieces, research the artists’ 

lives, and their works, find out the sources of inspiration to create masterpieces. Their 

own reports and projects can then be shared using Prezi, which is a free Web 2.0 

presentation tool. 
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Conclusion. The article summarized the results of studies that aim at the issues 

of education in the global context and encompasses a number of political, social, 

cultural, economic concerns that require further investigation. The ideas outlined 

provide evidence that these might lead to the improvement of standards in the 

ESP/EFL field; give arguments to support the need to apply critical scrutiny to 

discourses of globalization in terms of common international imperatives. 

From a curriculum perspective educationalists should reach consensus as to how 

different courses can be used in the connected world and what the implications might 

be in the global academic context. The definition of global education in a wide 

context can serve a starting point for a stronger international conception of 

educational aspects in different parts of the world and prove a way to build a 

conversation for the future of global education in the nearest future that requires 

systematic introduction of cultural elements into the lessons as well as incorporation 

of sociocultural factors into the language classrooms. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНТРАСТИВНА ЛІНГВІСТИКА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

У статті проаналізовано еволюцію утвердження контрастивістики як 

окремої галузі лінгвістичної компаративістики. З’ясовано вирізнювальні ознаки 

сучасного зіставного мовознавства, обґрунтовано перспективність 

крослінгвальних досліджень у контексті підготовки перекладачів. Доведено 

пріоритетність зіставлення властивостей та закономірностей структурної 
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організації мовних систем у динаміці їхнього синхронного стану. Акцентовано 

на важливості теоретичного осмислення подібностей і відмінностей 

різноструктурних мов із метою поглибленого пізнання мовних 

закономірностей та подальшим прикладним застосуванням результатів 

зіставлення як у теорії мовної типології, так і в лінгводидактиці та 

міжмовній комунікації. 

Ключові слова: зіставне мовознавство, контрастивістика, лінгвістична 

компаративістика, зіставний метод. 

Постановка проблеми. Сьогоденне мовознавство беззаперечно визнає 

фіксацію номінативними знаками етнічної своєрідності мовного членування 

світу, специфіки внутрішнього рефлексивного сприйняття довкілля, досвіду й 

культури народу. Отримані за допомогою лінгвістичних засобів знання про 

мовну картину світу в її сталих формах і просторово-часовій динаміці дають 

змогу впритул підійти до таємниць формування етносоціальної свідомості. 

Пояснювальну спроможність лінгвістичних праць такого спрямування, як і 

їхню практичну цінність, значно підсилює зіставний аспект, здатний виявити 

ізоморфні та аломорфні риси етнічної свідомості народів, що, у свою чергу, 

закладає теоретичні підвалини ідеї спільного розвитку країн з одночасним 

збереженням національної самобутності в контексті світових інтеграційних 

культурних процесів. 

У цьому контексті актуальним постає формування теоретико-

методологічних засад контрастивної лінгвістики, яке впевнено набуває 

автономного статусу в межах лінгвістичної компаративістики, утвореної 

різними напрямами (порівняльно-історичним, типологічним, універсологічним, 

характерологічним). Праці зіставного характеру є безсумнівним поступом у 

глибшому пізнанні як універсальних, так і специфічних, ідіоетнічних рис 

кожної конкретної мови на тлі встановлення загальних закономірностей 

концептуалізації, категоризації і вербалізації навколишнього світу.  

Мета пропонованої статті полягає у висвітленні еволюції лінгвістичної 

думки про вирізнювальні ознаки контрастивістики (зіставного мовознавства) та 
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обґрунтуванні перспективності інтермовних досліджень для розвитку сучасної 

мовознавчої парадигми, опанування яких видається важливим для формування 

перекладацької професійної компетенції. 

Порівняння, тобто зіставлення ознак, властивих двом чи декільком 

об’єктам, установлення відмінностей між ними або ж пошук загального, 

іншими словами, взаємне співвіднесення певних предметів чи явищ, виступає 

універсальною властивістю людського мислення, важливою й необхідною 

сходинкою на шляху пізнання закономірностей та законів. В афористичних на 

сьогодні виразах «Немає пізнання без порівняння», «Усе пізнається в 

порівнянні» прихована глибинна сутність одного із типів «логічної рефлексії» 

(І. Кант), що поряд із дедукцією, індукцією та аналогією виступає 

універсальним і вагомим дослідницьким інструментом. Лінгвістика в цьому 

відношенні не є винятком: після Вавилонського стовпотворіння вивчення 

іноземних (чужоземних) мов явно чи опосередковано здійснюють на основі їх 

зіставлення з рідною. 

Ідея порівняння пронизує всі внутрішні мовні механізми, тим самим 

розширюючи та поглиблюючи уявлення й знання про сутність, структуру та 

функціонування мови. Для міжмовних досліджень порівняння – основний 

продуктивний спосіб наукового пізнання. «Думка про порівняння мов для 

мовознавства – таке ж визначне відкриття, як ідея людства для історії», – писав 

свого часу О.О. Потебня [11, с. 48]. Цінність зіставного вивчення мов, на яку 

вказували В. фон Гумбольдт [5], Ш. Баллі [1, с. 38–40] та ін., і на сьогодні не 

втрачена, що відтворено численними контрастивними розвідками як у 

вітчизняному, так і в зарубіжному мовознавстві.  

Лінгвісти висловлюють думку про те, що зіставлення мов таке ж давнє, як 

сааме вивчення мови [2, с. 5; 4, с. 25; 16]. Це засвідчує досвід, набутий 

мовознавством у процесі створення перших граматик виучуваної мови (праці 

Паніні, М. Варрона, Макробіуса), укладання давніх глосаріїв та словників, 

написання пізніших зіставних із давньогрецькою та латинською мовами 

граматик часів Відродження [4, с. 5; 9, с. 25]. «Під vergleichende Grammatik  
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А. В. Шлегель мав на увазі фактично зіставне мовознавство», – зауважує  

І.П. Сусов [16]. 

Водночас ідентифікація зіставного мовознавства як окремої лінгвістичної 

науки, «що вивчає дві чи кілька мов незалежно від їхньої спорідненості з метою 

виявлення їхніх подібностей і відмінностей на всіх рівнях мовної структури»  

[9, с. 9], установлення «першості» між зіставним мовознавством і типологією в 

генезисі компаративістики [7, с. 3; 9, с. 24–26], як і визначення місця цього 

лінгвістичного напряму в системі наук, і донині не є однозначним. 

Суперечливими є, наприклад, міркування дослідників щодо векторів 

розщеплення від зіставного мовознавства до типології, універсології та 

характерології чи від типології до зіставного мовознавства. Поширеним є 

погляд, згідно з яким зіставне мовознавство виникло на основі типології: «На 

базі типології в середині 20 ст. склалася контрастивна лінгвістика» [3, с. 513]; 

«Що ж до співвідношення між лінгвістичною типологією та зіставним 

мовознавством, то це питання можна вважати розв’язаним, якщо розглядати 

останню складником першої» [14, с. 34]; «Багато чого в методах роботи 

пов’язує контарстивну лінгвістику з лінгвістичною типологією, із якої вона 

вичленувалася» [16] та ін. Натомість М.П. Кочерган припускає, що «у процесі 

розвитку зіставного мовознавства від нього поступово відокремилися інші 

різновиди міжмовних досліджень– типологія, характерологія й універсологія. 

Типологія є значно вищим і складнішим рівнем дослідження мов порівняно із 

зіставним мовознавством і виникнути вона могла на базі зіставного 

мовознавства» [9, с. 40]. Така думка видається прийнятною через застосування 

в усіх цих напрямках одного і того самого методу аналізу та водночас через 

диференціацію цільових настанов.  

Аналітичний огляд останніх методологічних праць із компаративістики дає 

змогу констатувати, що більшість науковців є одностайними щодо визнання 

факту набуття зіставним мовознавством самостійності, окремішності у сфері 

лінгвістичної компаративістики (порівняльного мовознавства). При цьому 

останню на сьогодні схильні трактувати як мультилінгвальну дисципліну, 
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сформовану різними напрямами, виокремлення яких спирається на 

пріоритетність тієї чи іншої визначальної ознаки міжмовного порівняння. 

Такими ознаками вважають характер об’єкта порівняння (споріднені, 

неспоріднені, близькоспоріднені, неблизькоспоріднені мови, національні 

варіанти, діалекти тощо), мету дослідження (аналіз ступеня спорідненості, 

пошук універсалій, установлення еквівалентності та міжмовних 

відповідностей), напрямок порівняння (синхронія vs. діахронія), теорію як 

систему науково обґрунтованих характеристик об’єкта порівняння та метод як 

систему прийомів порівняльного аналізу [8, с. 6–7]. Домінування тієї чи іншої 

ознаки або ж точка перетину кількох із них визначає параметри міжмовного 

дослідження, установлюючи релевантні вектори лінгвістичного аналізу та 

створюючи шляхи до розуміння поставленої проблеми. 

Із-поміж різноманіття компаративістських напрямів, у яких валідність 

характерних для порівняння ознак значною мірою різниться, найбільш 

ґрунтовними на сьогодні вважають історично-генетичний (порівняльно-

історичне мовознавство, або компартивістика у вузькому значенні), що 

обов’язково враховує фактор часу та простору, та типологічний, для якого 

такий фактор є несуттєвим. При цьому в процесі лінгвістичних пошуків 

акцентування одних дослідників лише на порівнянні заради встановлення 

загальних та відмінних ознак мов та спрямованість інших на пошук шляхів 

мовного походження й розвитку нерідко перетинаються. Незаперечним є те, що 

з відкриттям порівняльно-історичного методу лінгвістична наука здобула 

багатий досвід у встановленні «еволюційних змін і закономірностей 

розщеплення прамов, генетичної близькості мов» [13, с. 16]. Безсумнівно, що 

праці представників генетичної лінгвістичної парадигми (вичерпну 

характеристику таких учень знаходимо в [17, с. 22–27 та ін.]), домінування якої 

припадає на ХІХ ст., важко переоцінити як для мовознавства взагалі, так і для 

еволюції компаративістики зокрема. 

Виразно відмежованими від порівняльно-історичних досліджень уважають 

зіставлення мов на синхронному рівні, з яким передусім пов’язують 
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лінгвістичну типологію як науку, що ставить за мету порівняльне вивчення 

структурних і функціональних властивостей мов, незалежно від  

характеру генетичних відношень між ними (Ф. Шлегель, А. Шлегель, 

В. фон Гумбольдт, Г. Штентайль, Ф. Містелі, Е. Сепір, Р. Якобсон, 

Вл. Скалічка, Дж. Грінберг, П.Ф. Фортунатов, І.І. Мєщанинов, Г.А. Климов, 

Г.П. Мельников, А.Е. Кібрик та ін.). 

Дослідницьке поле типології на сьогодні диференційоване низкою 

різновидів, виділення яких спирається на той чи інший класифікаційний 

принцип (докладніше про це [9; 14, с. 23–36, 58–64]. Відкритість списку 

критеріїв, які можуть бути покладені в основу формальної / структурної / 

семасіологічної або змістової / контенсивної / ономасіологічної [6, с. 151–152] 

типології, створює унікальні можливості для встановлення мовного 

ізоморфізму і зрештою проведення типологічних класифікацій з урахуванням 

релевантних ознак, виявлених на таких структурних рівнях, як фонологія 

(О.В. Ісаченко, В.Б. Касевич, М.С. Трубецькой, Р. Якобсон), морфологія (Ф. 

Бопп, П.Ф. Фортунатов, Ф. Шлегель), синтаксис (І.І. Мещанинов, Т. 

Мілевський, Т Givуn), словотвір (Ш.Р. Басиров, В.Д. Каліущенко), останнім 

часом лексична семантика (В.Г. Гак, А.А. Залізняк, В.В. Левицький, 

В.О. Плунгян, С.Г. Шафиков, R. Bother, B. Berlin, Ch. Fillmore, C. Goddard, 

P. Kay, P. Koch, C. Lehmann, J. Newnan, L. Talmy, E. Viberg, A. Wierzbicka). 

Для типологічних студій характерним є надання статусу класифікаційної 

ознаки різнорідним мовним явищам та процесам. Найбільш релевантними для 

типологічних класифікацій виступають заперечення (А.Й. Паславська, 

В.М. Ярцева, Ц. Dahl, M. Dryer, P. Kahrel, S. Thompson); процеси 

граматикалізації(Т.А. Майсак, J. Newman); відмінки та предикація (W. Croft, 

C. Fillmore, T. Givуn, J. Lyons, L. Stassen); посесивність (В. Іванов, В.М. Ярцева, 

W. Allen, J. Anderson, E. Clark, R. Langacker, J. Lyons); локативність (J. 

Anderson, P. Bloom, E. Clark, M. Jessen); порядок слів (P. Andersen, M. Blake, 

W. Croft, J. Hawkins, C. Lied, D. Payne, R. Ultan) та інші граматичні категорії та 

процеси (В.П. Недялков, В.О. Плунгян, О.О. Холодович, В.С. Храковский, 

J. Bybee, W.Croft, Ц. Dahl). 



488 

Природно, що в процесі різноаспектного обстеження значного мовного 

матеріалу на предмет установлення різного роду подібностей і відмінностей 

було помічено універсальні та унікальні риси, властиві мовам, що знайшло 

відбиття у двох дослідницьких напрямах: характерологічному (В. Матезіус, 

В. Скалічка) та універсологічному (С.Д. Кацнельсон, В.З. Панфілов, 

Ю.В. Рождественський, Б.О. Серебренников, Б.А. Успенський, Р. Якобсон, 

В.М. Ярцева, W. Abraham, M. Amberber, B. Berlin, B. Comrie, C. Coddard, 

W. Croft, J. Greenberg, A. Wierzbicka та ін.). 

На сьогодні поширеним є погляд на контрастивістику як відносно новий 

(за влучним твердженням М.П. Кочергана, «новою є не сама ідея зіставлення 

мов, а системність цього зіставлення» [9, с. 38]), потужний і перспективний 

напрям лінгвістичної компаративістики із чітко окресленою сферою інтересів, 

визначеним предметом та сформованною методологією дослідження. 

Незважаючи на значні позитивні поступи в розв’язанні низки полемічних 

питань контрастивістики, усуненні вказаної свого часу диспропорції між 

«бурхливим розвитком цієї науки та процесом становлення і вироблення 

системи відповідних робочих термінів і понять» [7, с. 5], стійку тенденцію до 

окремішності зіставного мовознавства [20; 18], поступову відмову від 

закладеного західноєвропейською та американською мовознавчими традиціями 

(К. Джеймс, Г. Хельбіг, Г. Нікель, У. Немзер) розмежування конфронтативної 

(теорично спрямованої) та контрастивної (прикладної, покликаної 

обслуговувати переважно запити лінгводидактики та словникарства) 

лінгвістики, усе ж досить очевидним і на сьогодні залишається деяка 

методологічна плутанина, змішування понять і термінів, що «вносить відчутне 

сум’яття в наукові праці» [17, с. 5]. 

Водночас тенденцію до надання зіставному мовознавству статусу 

прикладної спостерігаємо і в деяких сучасних розвідках лінгвославістів. 

Зокрема, І.А. Стернін, термінологічно виокремлюючи контрастивну 

лінгвістику, відмежовує її від зіставної. Специфіку контрастивної лінгвістики 

він убачає в її орієнтованості на практику викладання мов. «Тоді як зіставна 
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лінгвістика вивчає одноіменні явища або підсистеми в різних мовах, 

контрастивна лінгвістика вивчає окремі явища та одиниці рідної мови в 

зіставленні зі всіма можливими засобами передавання їх у виучуваній мові», – 

зазначає дослідник [15, с. 13]. 

Імовірно, більш прийнятним є розуміння зіставної лінгвістики як однієї із 

ефектних форм зв’язку між фундаментальною теоретичною лінгвістикою та 

прикладними аспектами мовознавства, своєрідної зони, де, за словами 

Д. Болінджера, перетинаються шляхи теорії і практики. Більше того, на 

сьогодні зіставні дослідження значною мірою не лише констатують, але й 

виявляють причини тих чи інших мовних явищ, набуваючи ознак 

пояснювальної дисципліни. 

Показовим виступає впевненість більшості дослідників у неактуальності 

висловленої свого часу В. Скалічкою тези про пошук зіставною лінгвістикою 

власного методу дослідження як необхідного елемента окремого лінгвістичного 

напряму [13]. У сучасних розвідках пріоритетною є думка про визнання таким 

методом зіставного (інші назви – контрастивний, зіставно-типолгічний, 

синхронно-порівняльний) методу, який традиційно протиставляють 

порівняльному [12, с. 40; 10]. У розв’язанні цього питання дискусійність 

виникає при спробах протиставити зіставний метод типологічному 

(К. Горалек), яку в одних випадках знімають на користь їхнього ототожнення за 

способом дослідження як сутності методу та наголошенні на різниці між метою 

та обсягом залучених до аналізу мов [9, с. 78], а в інших – за рахунок надання 

таким методам автономного статусу через неоднаковість цілей (вияв спільних і 

специфічних рис зіставлюваних мов на всіх рівнях і в мовленні, тексті за 

принципом синхронії, з одного боку, та диференціація мов світу залежно від 

їхніх структурних, граматичних і функціональних рис безвідносно до 

генетичної спорідненості, з іншого) [13, с. 60-61]. Крім того, у запропонованій 

О.І. Селівановою диференціації всіх лінгвістичних методів на парадигмальні, 

міжпарадигмальні, маргінальні й комплексні, зіставний, як і типологічний, 

метод отримує статус міжпарадигмального через перенесення процедур 
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порівняльно-історичного та структурного методів, які мають ознаки 

парадигмальності [12, с. 52]. 

Незлагодженість простежуємо в питаннях, пов’язаних із постулюванням 

ідеї про розмежування пошуку подібностей / відмінностей, що, на думку деяких 

лінгвістів, відбито термінологічними назвами, узагальнено представленими 

рядами: порівняльна /зіставна лінгвістика; контрастивна / конфронтативна / 

зіставна лінгвістика; зіставна / типологічна лінгвістика. За такого підходу 

момент схожості порівнюваних об’єктів домінує в порівняльно-типологічних та 

порівняльно-універсологічних дослідженнях, які ставлять за мету вияв 

найбільш важливих особливостей мовної діяльності (В. Матезіус, Б. Потьє), а 

момент відмінностей – у порівняльно-зіставних (контрастивних та 

конфронтативних) (Р. Штернеманн, Е. Косеріу), спрямованих на вияв найбільш 

суттєвих розбіжностей у мовних структурах загалом та на окремих мовних 

рівнях зокрема (В. Нерознак). Примітно, однак, що таке дещо штучне, за 

оцінкою багатьох мовознавців, розмежування в більшості випадків не 

знаходить підтримки, особливо у вітчизняних міжмовних розвідках, 

підтверджуючи тим самим думку про діалектичний взаємозв’язок контрасту та 

подібностей. Застосування зіставного методу пов’язано з констатацією 

подібності та розбіжності між інтуїтивно чимось знайомим та новим об’єктом 

або ж між свідомо вибраними об’єктами. «Будь-яке порівняння стає можливим 

через схожість», – зазначав свого часу Р. Якобсон [18]. 

На сьогодні металінгвістичний дефікон міжмовних зіставлень формують 

синонімічні терміни зіставна / контраcтивна (конфронтативна) лінгвістика, які є 

відносно визнаними вітчизняним мовознавством, а також представниками 

лінгвославістики. Показово, що в англомовній літературі для зіставного (у 

нашому розумінні) лінгвістичного напряму більшого поширення набуває назва 

контраcтивна лінгвістика (contrastive linguistis) (J. Fisiak, T. Krzeszowski, 

P. Wen’guo та ін.), хоча здійснені свого часуo: спроби зарубіжних (переважно 

чеських, німецьких, польських) лінгвістів розділити контрастивне та 

конфронтативне мовознавство, незважаючи на експансію в американських, а 
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згодом і в інших англомовних наукових виданнях терміна 

«контрастивналінгвістика», побутують і в сучасних зарубіжних 

компаративістських розвідках. 

Попри певні суперечності, що виникають у процесі пошуку теоретичного 

підґрунтя для проведення досліджень, побудованих на «аналітичному 

принципі» (термін В. Матезіуса), який протиставляють пояснювальному 

принципу порівняльно-історичного методу та формальному і змістовому 

принципу лінгвістичної типології, зіставне мовознавство впевнено набуває 

методологічної оформленості. Завдяки зусиллям вітчизняних (А.Й. Багмут, 

Ш.Р. Басиров, Ф.С. Бацевич, В.М. Брицин, Л.В. Бублейник, В.Н. Бублик, 

І.О. Голубовська, С.П. Денисова, Ю.О. Жлуктенко, А.П. Загнітко, Р.П. Зорівчак, 

В.Д. Каліущенко, В.І. Карабан, Д.І. Квеселевич, І.І. Ковалик, В.І. Кононенко, 

А.В. Корольова, І.В. Корунець, М.П. Кочерган, В.І. Кушнерик, А.Е. Левицький, 

В.М. Манакін, О.С. Мельничук, А.Й. Паславська, Г.Г. Почепцов, 

В.М. Русанівський, О.О. Селіванова, О.О. Тараненко, М.П. Фабіан, 

С.О. Швачко, Г.М. Яворська та ін.) і зарубіжних мовознавців (Ю.Д. Апресян, 

В.Д. Аракін, І.В. Арнольд, Л.К. Байрамова, С.Г. Бережан, В.О. Богородицький, 

О.В. Бондарко, В.Г. Гак, Н.Б. Гвішіані, А.І. Гудавічюс, М.М. Гухман, 

А.Л. Зеленецький, Є.С. Кубрякова, І.А. Стернін, Г.А. Уфімцева, У.К. Юсупов, 

Р.О. Якобсон, В.М. Ярцева, B. Comrie, W. Croft, C. Goddard, R. Hartmann, 

B. Hatim, P. Heltai, V. Ivir, T. Krzeszowski, C. Lehmann, V. Mathesius, W. Nemser, 

J. Newman, J. Nichols, G. Nickel, R. Di Pietro, L. Talmy, E. Viberg, A. Wierzbicka), 

які досліджували різні мовні паралелі, зіставне мовознавство сьогодні постає як 

самостійна, онтологічно та епістемологічно своєрідна лінгвістична галузь із 

власним методом дослідження та сформованою системою теоретично 

обґрунтованих принципів зіставлення. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, контрастивна 

лінгвістика в сучасній лінгвістичній компаративістиці небезпідставно набуває 

статусу окремого напряму із відносно сформованою методологією досліджень. 

Продуктивність та перспективність зіставних праць обґрунтовані: 

1) можливістю зіставлення мінімальної кількості мов (часто двох) з метою 
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співвіднесення їх за максимальною кількістю релевантних для синхронного 

стану досліджуваних мов ознак (структурних, значеннєвих та функціональних), 

на противагу прагненню типології охопити максимальну кількість мов, 

співвідносячи їх за мінімумом найбільш загальних, універсальних структурних 

ознак позачасового характеру; 2) теоретичним осмисленням виявлених 

подібностей і відмінностей із метою поглибленого пізнання мовних 

закономірностей та прикладним застосуванням результатів зіставлення як у 

теорії мовної типології, так і в лінгводидактиці та міжмовній комунікації в усіх 

їхніх виявах; 3) можливістю зіставлення одиниць будь-якого рівня мови та 

міжрівневих явищ у різних аспектах із застосуванням умотивованих підходів до 

контрастивного аналізу та методик дослідження на тлі сучасної лінгвістичної 

поліпарадигмальності; 4) пріоритетністю зіставлення властивостей та 

закономірностей структурної організації мовних систем у динаміці їхнього 

синхронного стану; 5) потенційністю виявлення тих особливостей 

співвідносних мов, які за інших підходів залишаються поза увагою і 

«просвічуються» за безпосереднього «накладання» мовних систем загалом або 

ж її окремих фрагментів на обрану основу зіставлення, що становить власне 

лінгвістичний мотив зіставно-лінгвістичного підходу. Безперечно, що 

сформовані зазначені вище аспекти мають безпосередній зв’язок із 

перекладознавством, адже можливість виявлення лексичних та інших 

відмінностей між оригінальним текстами і їх перекладами сприяє поглибленню 

вивчення індивідуальних стратегій та універсальних прийомів перекладу.  
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

В статті розглядаються умови формування професійно-комунікативної 

компетентності здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, 
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механізми реалізації спеціалістом усіх компонентів професійної діяльності 

завдяки своїм знанням, навичкам, умінням, здібностям і психічним 

властивостям. 

Ключові слова: засіб міжнародної комунікації, здобувач вищої освіти, 

професійна діяльність, професійно-комунікативна компетентність, 

іншомовна комунікація, комунікативні вміння та комунікативні знання 

В умовах інтеграції України у європейський економічний та культурно-

освітній простір суттєво зросло значення англійської мови як засобу 

міжнародної комунікації, ділового та культурного спілкування. Володіння 

іноземною мовою у наш час стає невід'ємною складовою професійної 

компетентності фахівців різного профілю. У зв`язку з цим особливого значення 

набуває проблема вдосконалення підготовки студентів до іншомовної 

комунікації. Її розв’язання потребує пошуку ефективних дидактичних підходів 

до організації навчання, серед яких, на наш погляд, може бути широке 

застосування сучасних інформаційних технологій, методик, спрямованих на 

активізацію пізнавальної діяльності та інтерактивної діяльності під час 

аудиторних занять, навчально-рольових ігр професійної спрямованості.  

Проблема професійних якостей є однією з найбільш актуальних у всі часи 

розвитку суспільства. Керівники малих та великих підприємств, більшості 

бізнесових структур постають перед питаннями підбору співробітників,  

які б не лише знали свою справу та мали глибокі професійні знання, а й 

ефективно працювали, та практикували  високу культури мовного спілкування 

та етикету.  

Вирішення питань підготовки та вивчення проблем формування 

професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців поставили за 

завдання в своїх працях  С. А. Арзуханова, Д. Н. Годлевська,О. Ю. Загородна,  

І. В. Калягіна, Е. П. Кобелєва, В. П. Черевко і, зокрема, щодо студентів 

економічних спеціальностей Л. А. Кочіна, І. В. Куламіхіна, Т. А. Кукарцева,  

О. Б. Шломенко,І. Д. Ярощук.  
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Аналіз ринку праці дає підстави стверджувати, що спеціальності 

економічного рівня є найбільш затребувані. Такі фахівці працюють у всіх 

сферах діяльності та жодне підприємство, фірма чи компанія, де необхідно 

планувати, розраховувати, аналізувати та контролювати господарчу діяльність 

підприємства, його прибутки та витрати, визначати перспективи на майбутнє,  

не зможе працювати без економістів. 

Значущими якостями для фахівця економічної спеціальності, безперечно, є 

здатність аналізувати та контролювати хід і результати функціонування 

економічних процесів певної установи чи підприємства, але успішність 

виконання завдань професійної діяльності економіста визначається значною 

мірою й умінням налагоджувати комунікативну взаємодію. Особливо зросла 

потреба у спілкуванні як необхідності обміну інформацією під час економічної 

кризи в Україні в останні роки, коли потреба зміни ринків та вектору 

міжнародної діяльності на західних та позаокеанських партнерів стала 

питанням не лише конкурентоспроможності підприємств, але й збереженням 

життєвих та функціональних позицій. Неможливо не враховувати, що нині 

фахівець економічного профілю витрачає на спілкування, переговори, наради, 

службові телефонні розмови тощо, більшу частину свого робочого часу. 

О. Бодальов, Л. Петровська, Є. Сидоренко трактують комунікативну 

компетентність як властивість особистості, що містить розвинуті комунікативні 

здібності та сформовані уміння і навички міжособистісного спілкування.   

Л.Петровська, зокрема, визначає комунікативну компетентність як сукупність 

навичок та умінь, які необхідні для ефективного спілкування. Є. Сидоренко 

стверджує, що складовими комунікативної компетентності є комунікативна 

здатність, комунікативні вміння та комунікативні знання, що адекватні 

комунікативним завданням та достатні для їх вирішення. Комунікативна 

компетентність економіста – це його здатністю здійснювати завдання 

професійно-комунікативної діяльності, орієнтиром у виборі тих засобів 

спілкування, які є найбільш ефективними для вирішення певної професійної 
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ситуації, та основою результативної комунікативної взаємодії. Отже, 

комунікативна компетентність сприяє успішному перебігу процесу спілкування 

суб’єктів навчального та виробничого процесу, оскільки є сукупністю 

здібностей, умінь і знань, що допомагають у досягненні поставленої 

комунікативної мети в контексті діалогічної взаємодії людей [ 6, c. 43]. 

Карпова О.О. визначає компетенцію як сукупність знань, умінь та навичок, 

необхідних для використання у життєвих або професійних ситуаціях з метою 

розв'язання теоретичних і практичних задач та зазначає, що на симпозіумі Ради 

Європи «Ключові компетенції для Європи» був визначений такий перелік 

ключових компетенцій: вивчати, шукати, думати, співпрацювати, братися за 

справу, адаптуватися. Вважаємо, що у процесі формування  іншомовної 

професійної комунікативної  компетенції у студенті в необхідно розвивати 

вміння  й навички самонавчання, пошуку необхідної інформації, критичного 

мислення, командної роботи та співпраці. В основі іншомовної професійної 

комунікативної компетенції лежить саме  комунікативна компетенція (від лат. 

сотреґелз – належний, відповідний) , що передбачає володіння мовленнєвими 

вміннями й навичками, необхідними для  спілкування, а також є сукупністю 

знань про норми й правила ведення природної комунікації, і яка складається з 

таких компонентів: лінгвістичної (мовної), соціолінгвістичної (мовленнєвої), 

прагматичної, соціокультурної і лінгвокраїнознавчої та дискурсивної 

компетенцій. [ 4, c. 4]. 

Комунікативну компетентність можна розглядати як складне утворення, в 

структуру якого входять:  

1) когнітивний компонент  знання вербальних і невербальних засобів 

спілкування, знання особливостей, структури, функцій професійного 

спілкування;  

2) мотиваційно-ціннісний компонент  це готовність до реалізації 

комунікативної компетенції в професійному спілкуванні;  

3) вольовий компонент, що забезпечує уміння впливати на слухачів, 

керувати їх увагою;  
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4) емоційний компонент – вміння керувати своїми емоціями в процесі 

спілкування; 

5) поведінковий компонент  вміння реалізовувати комунікативні 

компетенції безпосередньо в умовах професійного і ділового спілкування  

[2, c. 76]. 

Якщо говорити про професійну компетенцію як складову іншомовної 

комунікативної компетентності студентів ВНЗ,  то вона, на думку Н.І.Костенко, 

формується шляхом ознайомлення студентів із фаховими текстами,  

спілкування з носіями мови, ознайомлення з останніми науковими 

досягненнями у тій чи іншій галузі науки країни, мова якої вивчається, 

розширення загальної ерудиції, що вкрай важливо для педагога. Отже, 

результатом сформованості іншомовної компетентності виступає мовна 

особистість, що є універсальною, загально педагогічною категорією, яка 

характеризується такими якостями особистості індивіда як розкутість,  

творчість, самостійність, здатність будувати взаємодію й взаєморозуміння з 

партнерами спілкування, включатися в сучасні світові процеси розвитку 

цивілізації, вдосконалення людського суспільства. [5, c. 4]. 

Характеризуючи таке явище як комунікативність особистості,  

автори тренінгу "Розвиток комунікативності" тренінгового центру "Сінтон" 

відзначають, що це явище необхідно розглядати не тільки як сукупність  

деяких характерологічних властивостей і якостей, що дозволяють здійснювати 

процес спілкування, але і як компонент мотиваційно-потребової сфери.  

Це передбачає, що комунікативність вимагає наявності відповідної 

спрямованості особистості, певною соціально-професійною і моральною вагою 

особистості, її потреби, інтереси, переконання, ідеали і відповідних ціннісних 

орієнтацій, як правило, не мотивуючих безпосередньо поведінку, а виконують 

координуючу функцію, в тому числі і "фільтруючу". Комунікативність в цілому 

визначається такими компонентами, як комунікативна активність,  

емоційна реактивність у спілкуванні, комунікативна впевненість, 
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комунікативний об'єкт. При цьому розвиток комунікативності починається з 

формування у людини такої спрямованості особистості, при якій цінність 

людського спілкування знаходиться не на периферії, а в центрі системи 

ціннісних орієнтацій людини, що відповідає вимогам сучасної освітньої 

парадигми [3, c. 42]. 

Таким чином, економіст повинен вміти виражати власну думку  

різними способами, вловити основний аспект сказаного, переконати оточуючих 

у власній правоті та ін. Реалії нашого часу такі, що професійний економіст, 

який хоче отримати добре місце роботи і успішно просуватися кар’єрними 

сходами, повинен добре володіти ще й іноземними мовами, зокрема – 

англійською. Відомо, що грамотний спеціаліст повинен на постійній основі 

поліпшувати власну кваліфікацію, знайомитись зі спеціальною літературою та 

періодичною пресою економічного напрямку, яка найчастіше зустрічається 

саме англійською мовою. Не слід забувати й те, що сучасна молодь 

налаштована на роботу у сумісних підприємствах або і закордоном. 

Кваліфікованому спеціалісту необхідне вільне володіння англійською  

мовою, адже це безпосередньо впливає на кар’єрний зріст та рівень заробітної 

плати [1, c. 7].  

Отже, можна зробити висновок, що формування професійної 

компетентності є процесом, що потребує тривалого проміжку часу. Поняття 

«професійна компетентність» можна визначати як спроможність реалізації 

спеціалістом усіх компонентів професійної діяльності завдяки своїм знанням, 

навичкам, умінням, здібностям і психічним властивостям. Усвідомлення 

майбутнім фахівцем економічної сфери необхідності та нагальної потреби у 

вмінні вести професійний діалог на високому рівні, що входить в коло його 

безпосередніх обов'язків, використовувати у такому діалозі іноземну мову 

вільно та на професійному рівні, на нашу думку, є запорукою вдосконалення 

підготовки здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей та підвищення 

їх рівня володіння іноземними мовами. 
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РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Проаналізовано особливості розвитку персоналу, визначено його  

роль у забезпеченні конкурентоспроможності організації, розкрито  

складові та основні дії для забезпечення належного рівня 

конкурентоспроможності. 
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Ключові слова: людський потенціал, розвиток персоналу, професійний 

розвиток персоналу, навчання персоналу, управління розвитком персоналу, 

конкурентоспроможність, освіта, компетенція, управління 

конкурентоспроможністю.  

Постановка проблеми. Розбудова інтегральної національної системи 

управління конкурентоспроможністю людського потенціалу щільно пов’язана з 

формуванням концепції знаннєвої економіки, спрямованої на забезпечення 

досягнення та довгострокового утримання високого рівня національної 

соціально-економічної конкурентоспроможності країни у глобалізованому 

світі. Суттєве підвищення міжнародної конкуренції за людський потенціал як 

провідний ресурс розвитку обумовлює нові вимоги до нього на всіх рівнях 

управління та кваліфікації. Тому характерно, що успішним країнам притаманні 

високі фактичні темпи структурних змін, а для відсталих економік значно 

актуалізувалась необхідність активного проведення реформ. Структурні зміни 

позначились різким зростанням ролі секторів освіти, науки та інноваційно-

технологічного розвитку і невід’ємної наукомісткості конкурентоспроможних 

виробництв. В зв’язку з цим, конкурентоспроможність людського потенціалу 

національної економіки залежить від ряду чинників ендогенного та екзогенного 

характеру впливу. 

Оцінюючи сучасну ситуацію впливу даних чинників в Україні, можна 

спостерігати, що вони здійснюють як стимулюючу, так і дестимулюючу дію на 

розвиток людського потенціалу (рис. 1).  



502 

 
Рис. 1 Чинники впливу на конкурентоспроможність людського 

потенціалу України за сучасних умов розвитку 
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відсутність консолідуючих соціальних норм, зв’язку між інноваційною 

діяльністю та матеріальним добробутом, нерозвинутість інститутів 

громадянського суспільства, низькотехнологічну структуру національного 

виробництва, ряд позитивних чинників не задіяні у формуванні 

конкурентоспроможності людського потенціалу України, що має 

дестимулюючий вплив (рис. 1). Характерно, що цей вплив посилюється 

зростаючою демографічною кризою та невідповідністю рівня доходів високому 

освітньому рівню населення, що є також вагомим фактором наростання 

еміграційних потоків. 

Важливою передумовою забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств-виробників є впровадження нових концептуальних підходів до 

управління персоналом. Управління людським ресурсом повинне зводитись до 

забезпечення основної функції в організаційному процесі підприємства та до 

активного впливу на розвиток підприємства в майбутньому. В умовах 

нестабільної економіки недосконалість системи управління трудовим 

потенціалом на підприємствах негативно позначається на їх ефективності 

функціонування. У зв'язку з цим особливого значення набуває удосконалення 

системи управління і в першу чергу, управління персоналом. В умовах постійно 

зростаючої конкуренції перед підприємствами ставиться завдання завоювання й 

утримання стійкої конкурентної позиції на ринку, що вимагає формування і 

реалізації адекватної, гнучкої та науково обґрунтованої стратегії управління 

персоналом. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням питань формування 

механізму управління персоналом займалися відомі вітчизняні та зарубіжні 

вчені-економісти - І. Ансофф, Ф. Беккер, Д. Богиня, В. Вітвіцький, П. Друкер, 

П. Іванов, А. Кібанов, А. Колот, М. Малік, Р. Марра, М. Мескон, В. Нижник, М. 

Поліщук, С. Оддонел, Т. Пітере, Г. Саймон, Ф. Хедоурі, Є. Ходаківський, Ю. 

Цал-Цалко, Г. Шмідт. Однак, на сьогоднішній день недостатньо розробленим є 

прикладний методичний інструментарій управління персоналом, який надав би 

можливість використати наявні та розвинути потенційні конкурентні переваги 

кадрового складу підприємства. 
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Виклад основного матеріалу. Розвиток персоналу — це системно 

організований процес безперервного професійного навчання працівників для 

підготовки їх до виконання нових виробничих функцій, професійно-

кваліфікаційного просування, формування резерву керівників та вдосконалення 

соціальної структури персоналу. Розвиток персоналу забезпечується заходами, 

пов’язаними з оцінюванням кадрів з метою виробничої адаптації та атестації 

персоналу, плануванням трудової кар’єри робітників і фахівців, 

стимулюванням розвитку персоналу тощо. 

Складові процесу розвитку персоналу організації - професійне навчання 

персоналу, виробнича адаптація, оцінювання й атестація персоналу, планування 

трудової кар’єри персоналу. 

Характерно, що в Україні спостерігається невідповідність рівня 

професійної підготовки вимогам ринку праці. Трансформація освітніх послуг 

згідно до попиту на них відбулась як у напрямі економічних та правових наук, 

так і всезагального здобуття вищої освіти. В той же час, з огляду на відсутність 

вкрай необхідних економічних реформ і сучасних технологій, національна 

економіка потребує значно більше працівників із середньою професійною 

освітою зі знаннями та навичками у виробничій сфері, що призводить до 

посилення безробіття осіб з вищою освітою, їх некваліфікованої праці і 

отримання нижчих доходів. Результатом є деградація людського потенціалу, 

зниження його конкурентоспроможності [3]  

Підвищення трудового, освітньо-кваліфікаційного та інноваційного 

потенціалу працівників на сьогодні гальмується низьким рівнем зацікавленості 

роботодавців інвестувати в людський капітал, недостатньою мотивованістю 

самих працівників, відсутністю єдиної системи професійних кваліфікацій та 

стандартів із професійної підготовки, необхідних для забезпечення 

безперервної освіти, відсутністю механізму визнання результатів 

неформального навчання [3]. Використання досвіду соціального діалогу в 

країнах ЄС, тобто ефективної співпраці між фахівцями, роботодавцями, 

навчальними закладами, органами влади має надати можливість забезпечення 
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належних умов участі всіх категорій населення у навчанні впродовж життя. 

Соціальні партнери виконують важливу роль у забезпеченні подальшого 

професійного навчання і підготовки, на робочому місці зокрема. [3] 

Висновки. Спираючись на положення звітів з людського розвитку про те, 

що людська творчість, винахідливість, інновації та праця розширює вибір, 

підвищує добробут і забезпечує свободу для кожної людини справедливим і 

стійким чином [1, 2], слід виокремити базові принципи відбору показників 

конкурентоспроможності людського потенціалу:  

принцип розвитку освіти передбачає включення індикаторів, пов'язаних з 

різними вимірами освіти на початковому, середньому та вищому рівнях, а 

також освіти впродовж життя; 

принцип достатнього рівня охорони здоров’я та якості життя включає 

індикатори тривалості життя, матеріального благополуччя, соціальної і 

екологічної безпеки; 

принцип економічної участі передбачає реалізацію досвіду, знань, таланту 

та навиків населення на ринку праці або у підприємницькій діяльності; 

принцип створення сприятливого середовища формування і реалізації 

людського потенціалу охоплює розвиток правової, ресурсної та інституційної 

сфери формування людського потенціалу та підвищення його 

конкурентоспроможності. 

Основоположним чинником формування конкурентних переваг людського 

потенціалу вважаємо відтворення соціально-демографічного потенціалу. 

Демографічний розвиток є однією з найважливіших характеристик сучасних 

соціально-економічних змін і перетворень та визначається складною 

взаємодією комплексу факторів. З однієї сторони він є результатом, а з іншої – 

причиною політичних, економічних, соціальних, екологічних та багатьох інших 

чинників суспільного життя. Стан соціально-демографічного потенціалу 

закладає основу розвитку інших складових людського потенціалу: формування 

та реалізації освітньо-кваліфікаційного потенціалу, його перетворення на 

людський капітал, прогресу у життєвій, трудовій, соціальній компонентах. 
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УДК 81-26+347.78.034  

І.Б. Паславська 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ У 

КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ 

ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

У статті розкривається сутність поняття «переклад», який виступає 

посередником між комунікантами при здійсненні міжкультурної комунікації. 

Приділяється особливе питання проблемі перекладацької еквівалентності, яка 

полягає у спробі знайти в змісті оригіналу певну інваріативну частину, 

збереження якої є необхідним і достатнім для досягнення еквівалентності 

перекладу. Іншими словами, якщо переклад може виконати одну й ту ж саму 

функцію або описує ту ж саму реальність, то він є еквівалентним. Кінцева 

мета перекладу полягає у встановленні максимального ступеня 

еквівалентності. 

Ключові слова: міжкультурна комунікація, переклад,  еквівалентність, 

перекладацька еквівалентність, еквівалентні відносини. 

В умовах динамічного розвитку та за потреби зав’язання економічних, 

духовних і культурних стосунків, суспільство потребує спілкування з 
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іншомовними спільнотами. Головним суб’єктом комунікації є людина, яка для 

забезпечення своєї життєдіяльності вступає у взаємозв’язок з іншими людьми. 

70% свого часу людина витрачає саме на комунікацію.  Здійснення 

міжкультурної комунікації можливе, коли комуніканти розуміють один одного, 

і переклад у цьому процесі виступає посередником для досягнення 

взаєморозуміння.  

Лінгвістична наука про переклад є ще зовсім молодою. У різних джерелах 

можна знайти такі терміни як: “перекладознавство”, “транслатологія”, ”теорія 

перекладу” та ін. Лише з початку другої половини двадцятого століття 

дослідження особливого виду мовленнєвої діяльності, яку називають 

“перекладом”, почали формуватися в самостійну лінгвістичну дисципліну. 

Різними науковцями запропоновано широке коло дефініцій для поняття 

«переклад». Л.С. Бархударов дає визначення перекладу, як процесу 

перетворення мовленнєвого твору з однієї мови в мовленнєвий твір іншої мови, 

зберігаючи незмінний план змісту, тобто значення.[2] І.Р. Гальперіна визначає 

що переклад – це передача смислового змісту та стилістичних особливостей 

повідомлення однієї мови засобами іншої мови. Л.К. Латишев дає визначення 

перекладу, як виду мовленнєвого посередництва,  суспільне призначення якого 

полягає в тому, щоб в максимальний спосіб наблизити двомовну комунікацію 

по повноті, ефективності та природності до одномовної комунікації.[5] За В. Н. 

Коміссаровим, переклад – це вид мовного посередництва, який цілком 

орієнтований на оригінал. Переклад є іншомовна форма існування 

повідомлення, яке містить оригінал. Завдання перекладу - забезпечити такий 

рівень міжкультурної комунікації, при якому створюваний текст мовою 

рецепієнта міг би виступати в якості повноцінної комунікативної заміни 

оригіналу і ототожнюватися рецепієнтами перекладу з оригіналом у 

функціональному, структурному і змістовному відношеннях [4]. 

Історичні дослідження довели, що на початкових рівнях розвитку 

перекладацької діяльності з’явилися дві різні тенденції. Тенденція 

максимального буквалізму була зазначена найбільш в перекладах релігійних 
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текстів, в першу чергу Біблії. Для перекладачів таких текстів, оригінали були  

священними, кожне окреме слово, порядок слів, розділові знаки, а іноді окремі 

літери мали особливе значення і  тому надавалась перевага точному 

копіюванню оригіналу, що досить часто призводило до часткового або навіть 

повного нерозуміння тексту. Влаштовувало це як перекладачів, так і самих 

читачів, так як вважалося, що релігійний текст не може бути зрозумілий 

кожному.[8] 

Якщо в релігійних книгах переважала тенденція максимального 

буквалізму, то в інших видах перекладу, усних та письмових, переклад носив 

досить приблизний характер, перекладачі вільно поводились з оригіналом, 

часто допускали власні припущення, помилки. Частково такий вільний 

переклад був результатом низької кваліфікації перекладача, але інколи це було 

наслідком недостатньої уваги до тексту оригіналу та невибагливості до якості 

перекладу з боку перекладача та читачів. Повної тотожності перекладу 

оригіналові досягти дуже важко й перекладачеві слід постійно вирішувати, 

якими елементами змісту можна пожертвувати, щоб точніше відтворити інші 

важливі деталі.  

Однією з головних проблем теорії перекладу постає питання  

перекладацької еквівалентності. Відомо, що переклад існує для того, щоб у 

повній мірі замінити оригінал, але, так як повномірна тотожність неможлива, то 

можна говорити лише про еквівалентність, про деякий ступінь наближення 

перекладу до оригіналу У теорії перекладу еквівалентність визначається як 

збереження відносної рівності (балансу) змістовної, змістової, семантичної, 

стилістичної й функціонально-комунікативної інформації, що міститься в 

оригіналі й перекладі. Еквівалентність оригіналу і перекладу передбачає, 

насамперед, спільність розуміння інформації, що міститься в тексті, включаючи 

й ту, що впливає не тільки на розум, але і на почуття реципієнта; інформації, 

яка не лише експліцитно виражена в тексті, але й імпліцитно віднесена до 

підтексту. Еквівалентність перекладу залежить також від ситуації походження 

тексту оригіналу і його відтворення в мові перекладу [1].  



509 

Кожній мові притаманна певна мовна своєрідність тексту, зміст якого 

зорієнтований на відповідний мовний колектив, котрий володіє притаманними 

лише йому фоновими знаннями та культурно-історичними особливостями. 

Саме останні не дозволяють відтворити зміст оригіналу цілком [9]. З огляду на 

те, що не існує двох ідентичних мов, ні за значеннями, які виражають ті, чи 

інші символи, ні за правилами розташування цих символів у реченні, мовні 

одиниці чи явища не можуть чітко відповідати одне одного, що означає 

неможливість повністю адекватного перекладу. Загальне враження перекладу 

може виявитися дуже близьким до оригіналу, однак ідентичності у деталях 

бути не може [3, с.4]. Отже, під час перекладу необхідно шукати найбільш 

близькі еквіваленти.  

Термін «еквівалентність» трактується як відносна спорідненість перекладу 

та оригіналу за відсутністю їх тотожності [3, с. 79].  В.Н. Комісаров 

відокремлює теоретично можливу еквівалентність, що визначається шляхом 

співвідношення структур і правил функціонування двох мов, та оптимальну, 

суть якої полягає у відносній близькості перекладу та оригіналу, що досягається 

шляхом перекладу. В обох випадках еквівалентність не є фіксованою 

величиною: ступень близькості перекладу і оригіналу може бути різним.  

Проблема перекладацької еквівалентності полягає у спробі знайти в змісті 

оригіналу певну інваріативну частину, збереження якої є необхідним і 

достатнім для досягнення еквівалентності перекладу. Іншими словами, якщо 

переклад може виконати одну й ту ж саму функцію або описує ту ж саму 

реальність, то він є еквівалентним [3, с.74].  

У процесі перекладу встановлюються відносини еквівалентності між 

відповідними рівнями оригіналу та перекладу. Еквівалентні відносини не 

визначаються заздалегідь, а виявляється шляхом зіставлення текстів перекладу 

та оригіналу. Текст не тому є перекладом, що він є еквівалентом оригіналу, а 

навпаки, якщо це є переклад, то за визначенням він є еквівалентом вихідного 

тексту. Нееквівалентних перекладів не існує. Якщо текст визнається 

перекладом, тим самим затверджується , що його відносини з оригіналом, це 
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відносини еквівалентності.[7] Такі відносини можуть бути різного типу.  В.Н. 

Коміссаров виділяє наступні типи еквівілентних відносин між текстами 

оригіналу та перекладу: 1) еквівалентність на рівні цілей комунікації,  

характеристикою якої є найменша спільність змісту оригіналу та перекладу; 

2) еквівалентність на рівні опису ситуації, характеристикою якої є більша 

спільність змісту різномовних текстів, оскільки мова йде про одне й теж саме 

в обох текстах; 3) еквівалентність на рівні способу опису ситуації, при котрій 

крім спільності цілі комунікації та спільності ситуації зберігаються і поняття, 

за допомогою яких була описана ситуація в вихідному тексті; 4) 

еквівалентність на рівні структурної організації висловлювання, при якій до 

описаним вище загальним компонентам додається інваріантність 

синтаксичних структур оригіналу та перекладу; 5) еквівалентність на рівні 

семантики словесних знаків – найменший ступінь смислової спільності, 

існування якого взагалі неможливе між оригіналом та перекладом.[3] 

Одиниці оригіналу і перекладу можуть бути еквівалентні один одному на всіх 

існуючих рівнях або тільки на деяких з них. Кінцева мета перекладу полягає у 

встановленні максимального ступеня еквівалентності на кожному рівні. 
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У статті описано наукові підходи до визначення терміну «веб-квест» та 

проведено аналіз можливостей застосування цієї технології для забезпечення 

проблемного і творчого характеру навчальним завданням в процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін. 

Ключові слова: навчальні завдання, веб-квест, проблемний і творчий характер 

завдань, гуманітарні дисципліни, Інтернет-ресурси.  

Проблемний і творчий характер завдань з дисциплін гуманітарного циклу  

забезпечують для кожного студента наявність активної дослідницької позиції. 

Основні вимоги до проблемних завдань, як зазначає В. Вергасов [3], найбільш 

повно розроблені А. Матюшкіним [4] і М. Махмутовим [5]. До них належать: 

- суперечність, що криється в змісті інформації, адже шлях пізнання 

істини лежить через виявлення і розв’язання суперечностей, а не через 

догматичне стимулювання істини; 
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- орієнтація на максимальну самостійність і пізнавальну діяльність 

студента; 

- відповідність навчальної інформації вже наявним у студента 

знанням і способу діяльності; 

- створення складних ситуацій у вирішенні проблеми, яка водночас 

має бути доступною для вирішення; 

- максимальна зрозумілість і відсутність незрозумілих для студентів 

слів і виразів. 

Досить ефективним засобом забезпечення проблемного і творчого 

характеру навчальним завданням є використання веб-квестів.  

Метою статті є розгляд технології веб-квестів та аналіз можливостей її 

застосування для забезпечення проблемного і творчого характеру навчальним 

завданням на прикладі гуманітарних дисциплін. 

Концепція Веб-квестів (web-quest) була розроблена в США в Університеті 

Сан-Дієго в середині 90-х років ХХ століття професорами Б. Доджем та  

Т. Марчем.  

За визначенням Б. Доджа, «Веб-квест - це довідково-орієнтована 

діяльність, у якій вся або часткова інформація одержується із ресурсів 

Інтернету, при необхідності доповнюється відеоконференцією» [6]. Т. Марч 

зазначає, що «Веб-квест у педагогіці - проблемне завдання з елементами 

рольової гри, для виконання якої використовуються інформаційні ресурси 

Інтернету» [7].  

М. Кадемія наводить наступне визначення: «під квестом розуміють 

комп’ютерну гру, в якій гравець має добитися певної мети, використовуючи 

власні знання і досвід, а також спілкуючись з учасниками квесту [3, с. 172]. 

На думку М. Андрєєвої, «Веб-квест - це освітній сайт, присвячений 

самостійній дослідницькій роботі студентів (зазвичай у групах) за певною 

темою з гіперпосиланнями на різні Веб-сторінки» [1, с. 24]. 

Ми визначаємо Веб-квест як проектне моделювання цілісної структури 

діяльності майбутніх фахівців, для реалізації якого використовуються Інтернет-

ресурси. 
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Узагальнення розроблених підходів до організації та будови Веб-квестів 

дозволило нам визначити найбільш оптимальну структуру професійно 

орієнтованих Веб-квестів, які ми застосовували для забезпечення проблемного і 

творчого характеру навчальним завданням: 

1. Вступ. По-перше, необхідно визначити тему, тип, зорієнтувати студента 

відносно того, що йому потрібно буде робити. По-друге, зацікавити студента за 

допомогою різних засобів. Вступ дає базові орієнтири і забезпечує довідковою 

та організаційною інформацією.  

2. Завдання. Доцільно вибрати реальне та цікаве. На даному етапі 

визначається мета, умови, проблема та шляхи її оптимального розв’язання.  

Веб-квести, в основному, – це групова діяльність, хоча можуть бути і соло-

квести, які можуть застосовуватися, наприклад, в дистанційній освіті або у 

роботі з ресурсами бібліотеки. Веб-квест може бути підсилений за рахунок 

додаткових мотиваційних елементів, таких як виконання студентами ролей 

(наприклад, учений, детектив, менеджер, екскурсовод тощо), що стимулюють 

до взаємодії за допомогою комунікації.  

Веб-квести можуть бути розроблені в рамках однієї дисципліни або вони 

можуть бути міждисциплінарними. Розроблення ефективних 

міждисциплінарних квестів є більш складним завданням, ніж розроблення 

квесту для однієї дисципліни.  

3. Ресурси (посилання). Це перелік Інтернет-ресурсів (Веб-документи, 

думки експертів, доступні через електронну пошту або в режимі реального часу 

(конференція), пошукові бази даних, книги, інші документи, фізично доступні в 

налаштуваннях, рекомендації з використання електронних джерел, подання 

«заготівок» - шаблонів Веб-сторінок, для полегшення роботи під час створення 

студентами власних сторінок як результату пройденого матеріалу, тощо), які 

необхідні для виконання завдання.  

Мотивація студентів до неперервного навчання впродовж усього життя 

дуже важлива для освіти, тому викладачі повинні враховувати нові можливості 

пізнання світу. Веб-квест - це унікальна можливість використання всесвітньої 
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мережі для навчання; найцікавіші автентичні завдання і рольові ігри в один і 

той же час. Граючи роль, студенти навчаються розв’язувати проблему з різних 

точок зору. 

4. Процес виконання включає опис процесу який студенти повинні пройти 

під час виконання цього завдання. Цей процес повинен бути розбитий на чітко 

описані кроки. На початковому етапі ми розподіляли ролі, обов’язки кожного 

учасника; потім планували діяльність групи, надавали і створювали навчальний 

продукт; в кінці процесу формулювали висновки. Після закінчення студенти 

презентували результат спільної діяльності, а ми, в свою чергу, оцінювали 

вклад кожного учасника групи.  

5. Оцінювання може включати як шкалу для самооцінки й оцінки роботи 

студентів, так і опис критеріїв оцінки викладачем. 

Далі студенти аналізують ситуацію, вносять свої корективи, відповідають 

на запитання, вибирають найбільш доречні та ефективні прийоми роботи, 

оцінюють зіграну роль. Таким чином, формуються такі ключові професійні 

компетентності як здатність швидко і якісно орієнтуватися у професійній 

діяльності, вміння працювати у колективі, почуття впевненості у професійній 

діяльності, комунікабельність, уміння використовувати ІКТ, любов до 

дисципліни, володіння кон’юнктурою професійної діяльності, готовність до 

самовдосконалення. 

6. Висновок. Веде до завершення квесту і нагадує студентам про те, чому 

вони навчилися, і, можливо, закликає їх розширити свій досвід в інших галузях. 

7. Сторінка викладача - методичні рекомендації для викладачів, студентів, 

які будуть працювати у Веб-квесті. 

Наведемо приклад Веб-квесту з дисципліни «Історія України» на тему: 

«Запорізька Січ як центр консолідації національно-патріотичних сил, 

перехрестя багатьох культур та релігій». 

Мета – сформувати у студентів цілісне уявлення про історичний поступ 

українського народу, закласти підвалини історичної пам’яті, сформувати 

історичне мислення, вміння визначати, доводити та відстоювати власну точку 
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зору, виховати фахівців-патріотів, здатних використовувати історичний досвід 

у вирішенні сучасних проблем України. 

Після проходження веб-квесту студенти повинні знати: історію 

виникнення козацтва, визначення терміну «козак», козацьку символіку, побут, 

звичаї козацького товариства, політичний устрій Запорізької Січі, українських 

гетьманів та отаманів, роль, яку відіграла Запорізька Січ у розгортання 

визвольної війни українського народу.  

Хід веб-квесту. 

Організаційний момент – роз’яснення студентам правил роботи з 

технологією веб-квесту, визначення завдання, розподіл на групи. 

Для проходження веб-квесту групу необхідно розбити на три команди, 

кожна з яких отримує своє завдання і готує звіт про виконану роботу у 

вказаному в завданнях вигляді. Завдання веб-квесту є окремими блоками 

питань, в яких є інтернет-ресурси, де можна отримати необхідну інформацію. 

Після завершення роботи над веб-квестом проводиться захист робіт.  

Група 1. Історики-дослідники 

Група 2. Козаки 

Група 3. Гетьмани 

Кожен учасник веб-квесту отримує пам’ятку-алгоритм роботи у веб-квесті, 

яка допоможе йому організувати свою роботу. 

Пам’ятка для учасників веб-квесту 

1. Ознайомтеся з темою і проблемою веб-квесту. 

2. Оберіть групу. 

3. Ознайомтеся із завданнями своєї групи. 

4. Складіть план пошуку інформації. 

5. Оформіть звіт у вигляді презентації, веб-сторінки, веб-сайту. 

6. Ознайомтеся з критеріями оцінки веб-квесту. 

7. Підготуйтеся до захисту веб-квесту.  

Студенти 1 групи «Історики-дослідники» виконували такі завдання: 

описували політичний устрій Запорізької Січі; складали розповідь про корогви 
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(прапори) козаків та про зброю; розповідали про роль, яку відіграла Запорізька 

Січ у розгортанні визвольної війни українського народу. 

Завдання 2 групи «Козаки» включали такі: дати визначення терміну 

«козак» та розповісти історію виникнення козацтва; описати звичаї Запорізької 

Січі; скласти доповідь про козацьку символіку. 

Група «Гетьманів» працювала над описом усіх українських гетьманів, 

розробляючи презентації про кожного з них. 

Для пошуку інформації надається перелік Інтернет-джерел за даною 

темою. Для перевірки та закріплення знань учасникам веб-квесту пропонується 

дидактична гра «Знайди помилку». 

Прикладом веб-квесту, що використовувався з метою формування 

ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму в межах 

вивчення дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є веб-

квест на тему «Tourism and Travelling (Туризм та подорож)». 

Метою розробленого нами веб-квесту є забезпечення ефективного 

засвоєння користувачами базової термінології і понятійного апарату 

туристичної сфери, а також здійснити розвиток ключових компетентностей на 

його основі. Веб-квест дає можливість не тільки удосконалити навички 

володіння англійською мовою, але й підвищити рівень предметних знань 

студентів у галузі їхньої спеціалізації. 

Студентам було запропоновано попрацювати у віртуальній туристичній 

компанії (агенції) «Меридіан». Для цього ми розподілили їх на три групи: 

1 група – Менеджери з реклами (managers of advertising) 

2 група – Туристичні агенти (tourist agents) 

3 група – Екскурсоводи (tour leaders) 

Для кожної з груп ми запропонували завдання, а саме: 

1 група (менеджери з реклами) працювали над створенням презентації про 

загальну діяльність фірми. Завдання другої групи (туристичні агенти) включало 

відповіді на питання після перегляду презентації на тему «20 найцікавіших 
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місць планети» та розробку власних презентацій про одне з цікавих місць нашої 

планети. Третя група студентів (екскурсоводи) працювали над організацією 

подорожі, а саме: складали діалоги, в яких замовляли кімнати в готелях та 

необхідний транспорт, описуючи всі його переваги. Розробляли програму 

подорожі, описуючі маршрут та визначні місця. 

Також студенти можуть працювали над створенням Веб-квесту з 

дисципліни «Психологія» на тему: «Психологія спілкування». 

Мета – сформувати у студентів цілісне уявлення про психологію 

спілкування; визначити структуру спілкування та види комунікації; дослідити 

способи впливу у процесі спілкування; визначити бар’єри спілкування. 

Після проходження веб-квесту студенти повинні знати: особливості 

особистісної та групової комунікації; уміти застосовувати форми і методи 

психолого-педагогічного дослідження та впливу для підвищення ефективності 

професійної взаємодії та спільної діяльності.  

Підсумками веб-квестів є: презентації, відео-фрагменти, тести, діалоги, 

завдання практичного характеру та інша інформація, необхідна для повного 

розкриття теми веб-квесту. Студенти розміщували розроблені матеріали в 

блогах на сторінках-звітах або веб-сторінках в Інтернеті. Відвідувачі сайтів 

мають можливість переглянути розроблені веб-квести, залишити свої 

коментарі, відгуки, запитання, пропозиції та правки, тобто здійснювати 

зворотній зв’язок. 

Під час створення проектів із використанням веб-ресурсів студенти 

набували не готові знання, спрощені й калькульовані формули, а самі 

залучалися до пошукової діяльності.  

Отже, забезпечення проблемного і творчого характеру завданням шляхом 

використання веб-квестів сприяє розвиткові у майбутніх менеджерів сфери 

туризму здатності здобувати знання з різних джерел інформації, зокрема й 

пізнавальних; умінню оцінювати та пояснювати виникаючі проблемні ситуації; 

умінню користуватися рідною та іноземними мовами; здатності застосовувати 
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знання й інформаційну грамотність; володінню професійною термінологією та 

відповідними прийомами професійного спілкування та готовності до їх 

застосування на практиці; умінню орієнтуватися в інформаційному просторі; 

володінню інформаційними технологіями; здатності продуктивно 

співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й 

функції в колективі; наполегливості при виконанні різних видів діяльності й 

здатності до творчого мислення й креативності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ В КОНТЕКСТІ 

ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

У статті розглядаються особливості професійної підготовки молоді у 

Федеративній республіці Німеччина на різних освітніх рівнях та можливості 

реалізації її передових ідей у вітчизняній освітній системі в умовах інтеграції 

України в європейський освітній простір. 

Ключові слова: професійна освіта Німеччини, дуальна підготовка, освітні 

рівні, навчальні заклади Німеччини, вища школа прикладних наук, Болонський 

процес. 

Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток глобалізаційних процесів 

викликає революційні зміни не лише у світі економіки та фінансів, а й на ринку 

праці та в системі освіти. Як у вітчизняній, так і в зарубіжній теорії і практиці 

роблять спроби розв'язати проблеми підготовки молоді до вступу й адаптації у 

світі праці. Внаслідок таких пошуків в останні роки виросла зацікавленість 

німецькою системою професійної освіти, яка вважається найефективнішою в 

підготовці висококваліфікованих фахівців.  

Найбільший інтерес викликає дуальна система професійного навчання в 

Німеччині, адже Міністерством освіти і науки України здійснюються заходи, 

спрямовані на вдосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, фаховий рівень яких відповідав 

би вимогам роботодавців. 

Мета дослідження полягає у виявлені особливостей професійної 

підготовки молоді у Федеративній республіці Німеччини на різних освітніх 

рівнях та можливості реалізації її передових ідей у вітчизняній освітній системі 

в умовах інтеграції України в європейський освітній простір. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти професійної освіти 

розкрито в наукових дослідженнях Н. Абашкіної, А. Завальнюк, Н. Козак,  
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Н. Кравець, Л. Сакун, А. Турчин, В. Тягур, Н. Удовиченко. Теоретичні та 

науково-практичні розробки в сфері системної організації професійної освіти на 

основі методологічного принципу дуальності зустрічаються в працях таких 

німецьких вчених як: Г. Бауман, А. Ліпсмаєр, Г. Пецольд, А. Шелтен,  

К. Штратман, X. Штегман. 

Виклад основного матеріалу. Вища освіта України активно реформується в 

умовах євроінтеграційного функціонування. Саме цим визначається потреба 

вивчення передового досвіду з підвищення якості професійної підготовки 

студентів з метою екстраполяції кращих зразків на вітчизняну систему 

підготовки студентів із збереженням власних освітніх традицій. 

Загальновизнана якість німецької продукції, конкурентоспроможність 

промисловості, високий рівень професіоналізму робітників та службовців є 

результатами функціонування системи професійної освіти Німеччини, завдяки 

якій молоді люди мають можливість досягти професійної кваліфікації, трудової 

зайнятості, самовизначення в житті [2]. Політика Німеччини у сфері 

професійної освіти спрямована на одержання кожним громадянином професії 

(спеціальності) і підтримки високого професійного рівня протягом усього 

трудового життя. Вона характеризується зближенням двох структур - системи 

професійної освіти і системи зайнятості. Від того, наскільки точно знайдено 

баланс інтересів між потребами роботодавців в нових робітниках (фахівцях) і їх 

пропозицією залежить благополуччя всього суспільства [4]. 

Федеративна Республіка Німеччина – демократична держава з феративною 

формою правління, яка розділена на 16 федеральних земель, що мають свою 

конституцію та здійснюють управління освітою. В окремих землях система 

освіти має відмінності, але разом з тим існує багато й спільних ознак. Сьогодні 

на загальнодержавному рівні у Німеччині освітою опікується Федеральне 

міністерство освіти, науки, досліджень та технологій (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung), але регіональне управління в землях належить місцевим 

міністерствам. Зокрема, вони відповідають і за загальноосвітні школи та 

професійну освіту.  
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Німецька середня освіта відрізняється багатоманітністю. Після закінчення 

початкової школи (Grundschule) (навчання дітей починається з 5-6 річного віку 

і триває з 1 по 4 класи) учень отримує рекомендаційний лист щодо вибору 

наступного закладу середньої освіти. Саме з середньої школи розпочинається 

професійна освіта у Німеччині. 

Середні школи поділяються на такі типи: базова школа (Hauptschule); 

реальна школа (Realschule); гімназія (Gymnasium); загальна школа 

(Gesamtschule) [8]. 

У базових школах (Hauptschule) навчання підлітків проводиться протягом 

5-9 (10) класів та спрямоване на формування професійної зрілості, особливий 

акцент робиться на практичному спрямуванні (профорієнтація, практика на 

підприємствах). По завершенню навчання учні мають можливість продовжити 

навчання у старших класах гімназії або вступити у професійно-технічну школу 

(Berufsschule). 

У реальних школах (Realschule) навчання підлітків проводиться протягом 

5-10 класів. Учні отримують розширену базову освіту за науково-технічним, 

економічним або суспільствознавчим напрямами. Після успішного її 

завершення вони мають право навчатися на курсах професійної підготовки 

державних службовців середнього рівня або продовжити навчання у вищих 

професійних школах, середніх спеціальних навчальних закладах або старших 

класах гімназії. 

У гімназіях (Gymnasium) навчання проводиться залежно від профілю та 

місця розташування (приналежності до тієї чи іншої федеральної землі) 

протягом 5-12(13) класів. Учні разом із загальноосвітньою програмою 

поглиблено опановують ще 2-3 обрані ними дисципліни. По закінченню 

отримують атестат, який дає право навчатись у будь-якому вищому 

навчальному закладі країни, залежно від обраного освітнього напряму [7]. 

Якщо учень, навчаючись у одній із вищезгаданих шкіл, не справляється з 

навчанням, він має право перейти до загальної школи (Gesamtschule). По 

завершенню навчання учні мають можливість продовжити навчання на курсах 

професійної підготовки або старших класах гімназії. 
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Отже, після отримання свідоцтва про закінчення неповної середньої школи 

чи атестата про середню освіту (Sekundarstufe I), випускник має продовжити 

навчання у вищих професійних школах, середніх спеціальних навчальних 

закладах або старших класах гімназії, або ж отримати професію, закінчивши 

курси професійної підготовки (BVJ, BGJ) (Sekundarstufe II). По закінченню 

середньої освіти І та ІІ рівня випускник має право продовжити навчання у ВНЗ 

(Tertiärbereich). 

Сучасна система вищої освіти ФРН складається із 379 вищих навчальних 

закладів, які майже усі є у державному підпорядкуванні, та охоплює  

такі їх типи: університети (Universität) та прирівняні до них  

ВНЗ (Hochschule) (технічні вищі школи/технічні університети (Technische 

Univertsität/Hochschule), педагогічні вищі школи (Pädagogische Hochschule), 

теологічні вищі школи (Theologische Hochschule) та ін.); інститути прикладного 

мистецтва та музичні інститути (Kunsthochschule); вищі школи прикладних 

наук (Fachhochschule).  

Зазначимо, що у результаті приєднання Німеччини до Болонського 

процесу ВНЗ перейшли на двоступеневу систему освіти Bachelor – Master, яка 

передбачає отримання кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра [1]. Термін 

навчання за кваліфікаційним рівнем бакалавр (Bachelor) становить три–чотири 

роки, після чого випускники, зазвичай, приступають до професійної діяльності. 

Програма кваліфікаційного рівня магістр (Master) розрахована на один–два 

роки (60–120 кредитів ECTS). Курс навчання може бути орієнтований на 

отримання практичних професійних навичок або на дослідницьку діяльність. 

Для університетів Німеччини характерні такі фахові напрями, як 

мовознавство, культурологія, юриспруденція, економічні та суспільні науки, 

математика, медицина, спорт, природничі науки, лісництво, аграрні та 

інженерно-технічні науки. Ці групи спеціальностей пропонують загалом понад 

8000 різноманітних навчальних курсів [6]. 

Для нашого дослідження особливу цінність представляє професійна 

підготовка у вищих школах прикладних наук, адже цей тип навчальних 
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закладів вдало поєднує теоретичне та практичне навчання. Якщо порівнювати 

ці навчальні заклади з українською системою освіти, то Fachhochschulen (FH) 

здебільшого відповідають українським вищим професійним училищам, однак 

за якістю отриманих знань і професійних навичок студентів далеко 

випереджають українських. 

Вищі школи прикладних наук було введено в систему вищої освіти ФРН у 

1970 році як новий тип ВНЗ. Більш прикладна орієнтація навчання, коротші 

його терміни та триваліша виробнича практика в навчальний період 

відрізняють ці освітні заклади від університетів.  

Вищі школи прикладних наук, що по праву вважаються одними з дійсно 

успішних типів навчальних закладів в історії формування системи вищої освіти, 

на сьогоднішній день розвиваються на рівні з іншими ВНЗ Німеччини, які 

надають не лише теоретичні основи знань, але й забезпечують практично-

професійну орієнтацію студентів. Ці два поняття «теоретичний підхід» та 

«практичний підхід» використовуються для диференціації системи вищої 

освіти, зокрема практичний підхід є основною ознакою вищих навчальних 

закладів прикладних наук, теоретичний підхід, у свою чергу, охоплює весь 

процес здобуття освіти в університеті.  

Отже, вищі навчальні заклади прикладних наук зосереджені на дуальній 

системі підготовки майбутніх фахівців, яка розглядається як дихотомія 

практичної і теоретичної орієнтації академічного навчання. Переважна 

більшість молоді в Німеччині (близько 70 % всіх випускників) після закінчення 

середньої школи навчаються професії у рамках дуальної системи. Навчальні 

професії в рамках дуальної системи затверджуються в тісній співпраці між 

федерацією, землями та соціальними партнерами, орієнтуючись на вимоги 

ринку праці.  

У педагогіці поняття «дуальна система» вперше було використано в 

Німеччині в середині 1960-х рр. на позначення нової форми організації 

професійного навчання та в подальшому отримало поширення і в інших 

німецькомовних країн [6]. 
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Дуальна система професійного навчання – це взаємодія двох самостійних в 

організаційному і правовому відношенні носіїв освіти в офіційно визнаних 

рамках, тобто здійснюється відповідно до законодавства професійного 

навчання. Ця система включає два різні навчально-виробничі середовища – 

приватне підприємство та державну професійну школу, які діють разом для 

досягнення спільної мети – професійної підготовки майбутніх фахівців. 

У рамках дуальної системи майбутні фахівці проходять виробниче 

(практичне) навчання безпосередньо на виробництві 3-4 дні на тиждень, а 

теоретичне навчання - 1-2 дні у професійному навчальному закладі. Ця система 

має велику історію успішного розвитку, вона визнана на міжнародному рівні як 

передумова досягнення країною економічної продуктивності. Успішна 

професійна освіта приводить до збільшення шансів на майбутнє як для молоді, 

так і для економіки.  

Професійна підготовка у Німеччині чітко відповідає Переліку професій, 

які на сьогоднішній день скоротились до 350 базових професій (для порівняння 

в Україні перелік професій Національного класифікатора [4] містить понад 

2500 професійних назв робіт). Необхідно зазначити, що назва професії, 

освітньо-кваліфікаційна характеристика майбутнього фахівця, типові навчальні 

плани та підсумкові атестаційні вимоги розробляються та узгоджуються 

міністром освіти та науки Німеччини з міністром конкретної галузі 

промисловості. Розроблені документи є правовою основою та обов'язкові для 

виконання. Крім того, держава намагається компенсувати підприємству усі 

затрати на професійну підготовку майбутніх фахівців. Підприємство, в свою 

чергу, завдяки дуальній освітній системі забезпечує себе кваліфікованими 

кадрами, які відповідають конкретним вимогам роботодавця та дозволяє 

зекономити власні кошти на пошук, відбір та адаптацію необхідних 

співробітників. 

Для того, щоб вступити до ВНЗ прикладних наук, абітурієнт повинен мати 

один із таких документів: атестат зрілості після закінчення школи, атестат про 

завершення середнього навчального закладу, що пов’язаний із майбутньою 
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професією, або атестат професійної зрілості. З 2009 р. з’явилася додаткова 

умова вступу, а саме «іспит на професійну придатність». Крім того, залежно від 

спеціальності, часто вимагають свідоцтво про проходження відповідної 

практики [5]. 

Навчання у ВНЗ прикладних наук триває 8 семестрів. Як виняток, 

допускається навчання тривалістю і в 6, і 7 семестрів. Після закінчення 

навчання випускнику надається відповідний диплом із зазначенням 

спеціальності та на якому також є позначка FH, тобто Fachhochschule. Науковий 

ступінь може бути присвоєний за наявністю диплому про вищу освіту, і 

позначка FH є обов’язковою в цьому випадку. 

Слід зазначити, що в залежності від федеративної землі, тривалість 

практики може варіюватися. Навчання і практика на підприємстві можуть 

проходити одночасно, тобто 1–2 дні на тиждень – навчання у ВНЗ та 3–4 дні – 

виробниче навчання. Водночас можливий варіант поетапного навчання, що 

включає місяць навчання у ВНЗ – місяць навчання на виробництві [5].  

У Німеччині у 20015 році близко 65 % молодих людей після закінчення 

школи перебували в дуальній системі професійної підготовки. Потрібно 

зауважити, що в Німеччині, на відміну від України, не практикується 

короткотермінове навчання (до 6 - 8  місяців ) з метою здобуття професії 

(кваліфікації) [6]. Це свідчить про надзвичайно високі вимоги до рівня знань, 

вмінь і навичок фахівців, що завершили професійно-технічне навчання. 

Асоціації працедавців та промислові палати мають великий вплив на 

організацію та зміст освіти тих фахівців, базу для підготовки яких вони 

надають.  

Атестація знань, умінь та навичок випускників, що навчалися за дуальною 

схемою, здійснюється незалежною комісією Торгово-промислових (82) та 

Ремісничих (65) палат. Щорічно в один день по всій країні за єдиними 

вимогами складають іспити понад 65 тисяч осіб. У разі, якщо випускник не 

склав іспит, йому надається право зробити це тричі. Відсів учнів з різних 

причин становить 10 % від загальної їх кількості [3]. 
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Отримуючи професійну освіту на підприємствах, молодь на практиці 

набуває навички для їх подальшого застосування. Це сприяє професійній 

соціалізації молоді, яка навчається зміцнювати власні позиції у виробничих 

умовах. Підприємства виграють від системи дуальної підготовки ще й тим, що 

після закінчення навчання робітників можна відразу залучати до виробництва, 

тобто відпадає необхідність тривалого введення у справу. Завдяки навчанню в 

рамках дуальної системи федеральні землі формують ефективну освітню 

стратегію, яка дає можливість учням користуватися сучасними технологіями та 

отримувати доступ до суб'єктів господарювання (підприємств). 

Поряд із класичною дуальною системою професійної освіти виникають 

нові шляхи отримання кваліфікації: наприклад, підприємства приймають на 

роботу випускників гімназій як стажерів або шукають випускників вишів зі 

ступенем бакалавра для заміщення тих посад, на які могли б претендувати 

особи, що отримали професійну освіту за дуальною системою [4]. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що характерною особливістю 

сучасної системи професійної підготовки майбутніх фахівців у Німеччині є 

практичне спрямування освіти та її тісний зв'язок із виробництвом.  

Концепція активної участі підприємств в освітньому процесі на сучасному 

етапі є цілком реальною і перспективною як в масштабах всієї України, так і на 

регіональному рівні. Використання елементів німецьких стандартів освіти 

надають можливість роботодавцям самим готувати кадри для своїх потреб, 

слідкувати за процесом навчання і, як наслідок, підвищить якість освітнього 

процесу. Вищі школи, у свою чергу,  матимуть додаткове фінансування, 

підтримку персоналу та матеріальної бази. 
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INTERACTIVE METHODS OF TEACHING ENGLISH  

The most important thing to realize interactive teaching is that it is not something 

new or unique. If you are a lecturer and you ask questions or check homework, or 

hold group discussions, then you already teach interactively. Interactive techniques 

in foreign language acquisition are the basis of all modern European educational 
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approaches. The aim is to use such didactical methods, which can ensure the efficient 

interaction between the lecturer and the students. Examples of such techniques could 

be the discourse, discussion, dispute, games, case study, brainstorming, project 

making and others. Using interactive methods and techniques helps overcoming the 

existing or arising difficulties and communication barriers by stimulating the process 

of thinking and generating and exchange of ideas. 

Key words: language teaching, interactive methods, foreign language acquisition 

Kevin Yee, the author of interactive techniques, considers interactive methods to 

be the most effective ones. They involve a collection of more than 100 teaching 

strategies and techniques that aim to engage students in studying process. Most of 

them encourage the natural acquisition of language, but not learning. There is an 

important distinction between language acquisition and language learning. Acquiring 

language, the learner needs a source of natural communication. Language learning, 

on the other hand, is not communicative. In language learning, students have just 

knowledge of the language and can operate it. Kevin Yee’s research has shown, 

however, that knowledge of grammar rules does not necessarily result in good 

speaking or writing. A student who understands the rules of the language may be able 

to succeed in a standardized test of English language but may not be able to speak or 

write correctly [1, p.102]. 

Over the last twenty years, the field of cognitive science has taught us a lot 

about how people learn. A central principle that has been generally accepted is that 

everything we learn, we “construct” for ourselves. That is, any outside agent is 

essentially powerless to have a direct effect on what we learn.  

If our brain does not do it itself, - that is, take in information, look for 

connections, interpret and make sense of it, - no outside force will have any effect. 

This does not mean that the effort has to be expressly voluntary and conscious on our 

parts. Our brains take-in information and operate continuously on many kinds of 

levels, only some of which are consciously directed. But, conscious or not, the 

important thing to understand is that it is our brains that are doing the learning, and 

that this process is only indirectly related to the teacher and the teaching In the late 
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1800s and most of the 1900s, language teaching was usually conceived in terms of 

method.  

In seeking to improve teaching practices, scientists and researchers would 

typically try to find out which method of teaching a foreign language was the most 

effective. However, method is an ambiguous concept in language teaching, and has 

been used in many different ways.  

According to Bell, this variety in use “offers a challenge for anyone wishing to 

enter into the analysis or deconstruction of methods”. A method is a plan for 

presenting the language material to be learned and should be based upon a selected 

approach. In order for an approach to be translated into a method, an instructional 

system must be designed considering the objectives of the teaching/learning, how the 

content is to be selected and organized, the types of tasks to be performed, the roles 

of students and the roles of teachers. A technique is a very specific, concrete 

stratagem or trick designed to accomplish an immediate objective. Such are derived 

from the controlling method, and less-directly, with the approach [5].  

A wide variety of foreign language teaching methods were developed in the 20th 

century. This fact strongly influenced the process of foreign language teaching and 

learning. Teachers and lecturers choose the method that seems to them the most 

convenient and appropriate. However, it is a quite subjective and individual process. 

Basic teaching methods can be classified into the following categories:  

1) structural methods: the grammar-translation and the audio-lingual method;  

2) functional methods: situational language teaching;  

3) interactive methods (communicative language teaching, direct method, 

language immersion, natural approach, proprioceptive language learning method, 

silent way, storytelling, teaching proficiency through reading, total physical response 

and others). 

Famous English scientist Rivers said that, interaction is an elicitation of willing 

student participation and initiative, which requires a high degree of interpersonal 

communication skills. It refers to the exchange of information between the lecturer 

and the students or among the students. It has long been considered important in 
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language learning. “It may be quiet; it may be noisy; it may be alert and dynamic; it 

may take place in large groups, small groups or pairs”, - said English philologist 

Kramsch. It will make students deeply involved in activities that draw on their 

creativity. Teachers should demonstrate these qualities to students to help them 

overcome their inhibitions and fear of embarrassment [3].  

We have discovered that interactive classes have the following beneficial 

features:  

• there is a large amount of pair and group work; 

• students engage themselves in spontaneous and authentic conversations; 

• students work for actual audiences and purposes, not artificial ones; 

• the task-based activities prepare students for the real world outside of the 

classroom. 

Through interactions, students can increase their language repertoire as they 

listen to or read authentic linguistic material, or even the output of their fellow 

students in discussions, skits, problem-solving tasks or conversations. At the time of 

interaction, students can use all they have learnt of the language or have casually 

absorbed in real life exchanges where expressing their real meaning is important to 

them. Thus, they will have experience in creating messages from what they hear or 

read, since comprehension is a process of creation. We also underscore that foreign 

language learning is facilitated when learners are engaged in interaction and 

meaningful communication. 

Moreover, it is an effective technique for producing active learning and for 

providing simultaneous opportunities for all group members. It also helps learners 

carrying out their task without direct and immediate supervision of a lecturer [6].  

We identify group work as a strategy for solving two common classroom 

problems:  

• keeping students involved with their work; 

• managing instruction for students with a wide range of academic skills.  

In addition, group work has the following advantages:  

1. Collaboration - it provides a social aspect when students work together. 
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2. Peer teaching - group work provides us with a natural context for peer 

teaching and it has many advantages such as:  

a) It is not threatening; 

b) Sometimes students find it difficult to grasp a specific point from the lecturer 

but among themselves they can help and understand one another; 

c) It develops social skills - students learn to speak with conviction and they also 

learn to receive help because asking for help is a good skill to learn. 

3. Effectiveness in mixed ability classes. 

4. Prevention of discipline problems - order is maintained in the class while the 

teacher monitors the students working in groups. 

5. Opportunities for learners to use both comprehensible output and input in an 

authentic manner because when learners are thinking or writing, they are doing this 

for the sake of completing a task. 

6. Less teacher dominance. 

On reading various works and studies of researchers, we learn that there are 

different patterns of interaction, which can be employed as circumstances demand in 

the language auditorium. Specifically, in this study, patterns of student-student 

interaction and student-text interaction are exploited for appropriate use of the 

pedagogy. Allowing various patterns of interactions in the classroom means that a 

lecturer helps students achieve three types of competence: 

1. Participative competence - the ability to respond appropriately to reading tasks. 

2. Interactional competence - the ability to interact appropriately with peers while 

sharing information about what they read. 

3. Academic competence – the ability to acquire reading skills [4].  

Interactive activities provide opportunities for learners to use the target language 

in a communicative way for meaningful activities (giving importance to messages 

being created or activities being completed) rather than form (correctness of language 

and language structure). It will lead students to acquire what they need and what they 

want actually to be used in real life situations. Thus, interactive activities include any 

activity in which a participant addresses an audience orally. 
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These techniques have multiple benefits: the instructor can easily and quickly 

assess if students have really mastered the material (and plan to dedicate more time to 

it, if necessary), and the process of measuring student understanding in many cases is 

also practice for the material - often students do not actually learn the material until 

asked to make use of it in assessments such as these. Finally, the very nature of these 

assessments drives interactivity and brings several benefits. Students are revived from 

their passivity of merely listening to a lecture and instead become attentive and 

engaged, two prerequisites for effective learning. These techniques are often 

perceived as “fun”, yet they are frequently more effective than lectures at enabling 

student learning.  

Not all techniques listed below will have universal appeal, with factors such as 

your teaching style and personality influencing which choices may be right for you, 

so they are:  

1. Brainstorming — various techniques 

Interactive brainstorming is typically performed in group sessions. The process 

is useful for generating creative thoughts and ideas. Brainstorming helps students 

learn to pull together. Types of interactive brainstorming include: 

• Structured and unstructured 

• Reverse or negative thinking 

• Nominal group relationships 

• Online interaction such as chat, forums and email 

• Team-idea mapping 

• Group passing 

• Individual brainstorming 

2. Think, pair and share 

Establish a problem or a question. Pair the students. Give each pair sufficient 

time to form a conclusion. Permit each participant to define the conclusion in his or 

her personal voice. You can also request that one student explain a concept while the 

other student evaluates what is being learned. Apply different variations of the 

process. 
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3. Buzz session 

Participants come together in session groups that focus on a single topic. Within 

each group, every student contributes thoughts and ideas. Encourage discussion and 

collaboration among the students within each group. Everyone should learn from one 

another’s input and experiences. 

4. Incident process 

This teaching style involves a case study format, but the process is not so rigid 

as a full case study training session. The focus is on learning how to solve real 

problems that involve real people. Small groups of participants are provided details 

from actual incidents and then asked to develop a workable solution. 

5. Q&A sessions 

On the heels of every topic introduction, but prior to formal lecturing, the 

teacher requires students to jot down questions pertaining to the subject matter on 

3×5 index cards. The lecture begins after the cards are collected. Along the route, the 

teacher reads and answers the student-generated questions. Some tips for a good 

session are as follows: 

• Randomize — Rather than following the order of collection or some 

alphabetical name list, establish some system that evokes student guesswork 

concerning the order of student involvement. 

• Keep it open-ended — If necessary, rephrase student questions so that 

participants must analyze, evaluate and then justify the answers. 

• Hop it up — Gradually increase the speed of the Q & A. At some point, you 

should limit the responses to a single answer, moving faster and faster from question 

to question [2, p.325]. 

To make a conclusion, it is important to say, that exploring alternative ways of 
teaching can help a lecturer to shift from the traditional way of teaching and learning 
English to an innovative and interactive way. Alternative pedagogies will enable 
teachers to create a more interesting and interactive classroom and will definitely 
make students more active and involved. Moreover, by keeping abreast of new 
developments in English language teaching and by bringing a change in the way 
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English is taught, teachers can improve their practices and their students’ 
communicative competence that would demonstrate positive results.  

These techniques of teaching a foreign language are universally accepted and 
applied to all kinds of teaching. This article will also help lecturers to improve their 
teaching methods and observe the effects of their teaching methods on students and to 
make necessary changes in them, if required. Besides, the principles listed above may 
be found quite helpful for the teachers to conduct experimental research in the 
English classroom to achieve the goal of maximum participation on the part of the 
students with minimum guidance from the teachers. It will certainly provide a prelude 
to practice. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

У статті здійснено системний аналіз понять «компетенція», 

«компетентність», представлено термінологічні аспекти формування 

професійної компетентності майбутнього фахівця, обґрунтовано основні 

характеристики компетенцій та компетентності. 

Ключові слова: компетентність, компетенція, знання, уміння, професійна 

компетентність. 

Постановка проблеми. Зміни в соціально – економічному технічному 

розвитку суспільства призвели до появи  теоретичних і практичних завдань, для 

яких характерна нестандартність постановки, міждисциплінарний та системний 

підхід у вирішенні. Успішне розв’язання таких завдань вимагає спільних зусиль 

представників різних професій і кваліфікаційних рівнів. Це обумовлює 

необхідність підготовки у вищих навчальних закладах фахівців, які вміють 

творчо і раціонально мислити, шукати шляхи нетрадиційного вирішення 

професійних і суспільних задач, здатних самостійно приймати рішення й 

усвідомлювати особисту відповідальність за їх результати. 

Відповіддю на вимоги сучасного суспільства є компетентнісний підхід в 

освіті, який, на відміну від інших апробованих в освітній практиці підходів і 

моделей, виходить насамперед з того, що в процесі освіти потрібно не просто 

«постачати» людині знання і розвивати здібності та якості, а цілеспрямовано 

готувати її практично застосовувати ці знання у тих чи інших життєвих 

обставинах і професійних ситуаціях. Метою освіти стає не просто розвиток 

людини, а її успішна адаптація в суспільстві. 

Аналіз попередніх досліджень.  Питанням компетентнісного підходу в 

освіті приділяється чимало досліджень. Його теоретичні та методологічні 

основи висвітлені у працях  Н.Бібік, Л.Ващенко, Е.Зеєра, І.Зимньої, 
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В.Краєвського, А.Маркової, О.Овчарук, Л.Паращенка, В.Петрук, О.Пометун, 

С.Ракова, О.Савченко, Ю.Татура, А.Хуторського, та ін. 

Сутність компетентнісно – орієнтованої освіти відображають дві основні 

категорії – «компетенції» і «компетентність». Незважаючи  на часте вживання, 

ці терміни не мають однозначного тлумачення. Так, один із основоположників 

компетентнісного підходу – А.Хуторський, [5,111] визначає компетенцію як 

заздалегідь задану соціальну вимогу до освітньої підготовки студента, що 

необхідна для його ефективної діяльності у певній галузі. На думку Е. Зеєра, 

компетенції – це узагальнені способи дій, які забезпечують продуктивне 

виконання професійної діяльності. Л.Ващенко, О. Локшина, О.Овчарук [4,25] 

трактують термін «компетенція» як «суспільно визнаний рівень знань, умінь, 

навичок, ставлень тощо у певній сфері діяльності людини як абстрактного 

носія». Українські вчені трактують «компетентність» як інтегровану 

характеристику якостей особистості, результативний блок, сформований через 

досвід, знання, вміння,ставлення, поведінкові реакції, як «сукупність знань і 

умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, 

передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати 

інформацію».[2,45] Визначальними категоріями  компетентнісного підходу в 

освіті є поняття компетенції та компетентності, різнобічно розглядаються, 

проте й досі не мають однозначного змісту і визначення, часто вживаються як 

синоніми. 

Мета статті полягає у дослідженні термінологічних аспектів формування 

професійної компетентності особистості. Дослідження передбачає розгляд та 

аналіз понять «компетентність», «професійна компетентність», «компетенція», 

визначення співвідношення цих понять. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний розвиток інформаційного 

суспільства висуває нові вимоги до кваліфікації та якості підготовки майбутніх 

фахівців. Головними завданнями освітньої системи є не тільки навчання 

особистості, а її становлення, формування, розвиток і саморозвиток.  

У зв’язку з цим доцільно обґрунтувати ключове поняття «формування 

професійної компетентності», уточнити та конкретизувати сутність дотичних 
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понять. Зазначимо, що впровадження і застосування термінів «компетентність» 

або «компетенція» як цільової установки вищого навчального закладу 

сприятиме переходу від суто академічних критеріїв оцінювання до системного 

аналізу високопрофесійної і соціальної підготовки фахівців. Це зрушення 

означає трансформацію системи вищої освіти у напрямі адаптації до світу праці 

в довгостроковій перспективі, а також до освоєння освіти впродовж усього 

життя. Розглянемо узагальнене уявлення про компетентність, як наукову 

категорію, на основі аналізу деяких визначень споріднених і взаємопов’язаних 

понять «компетенція», «компетентність», «компетентний». 

 Аналіз окреслених понять розпочнемо з їх тлумачення різними 

словниками. Зокрема, словник С. Ожегова трактує ці  терміни таким чином: 

- компетенція – коло  питань, в яких хто – небудь добре поінформований; 

коло чиїх-небудь повноважень, прав; 

 - компетентний – знаючий, обізнаний, авторитетний у якій – небудь  

галузі; володіючий компетенцією. 

У «Словнику іншомовних слів» ці поняття трактуються так: 

- компетенція – добра обізнаність у чомусь; коло повноважень певної 

організації, установи чи особи; загальна здатність, що базується на знаннях, 

досвіді, цінностях і здібностях, які набуті завдяки навчанню; 

- компетентний - який  має достатні знання в певній галузі, добре 

обізнаний, тямущий; ґрунтується на знанні, кваліфікований; має певні 

повноваження, повноправний, повновладний; 

- компетентність – як здатність успішно відповідати на індивідуальні та 

соціальні потреби, діяти та виконувати поставлені завдання; 

- бути компетентним – вміти мобілізувати у певній ситуації здобуті знання 

і досвід. 

У «Новому тлумачному словнику української мови» ці поняття означено 

так: 

- компетенція - добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої - 

небудь організації, установи, особи; 
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- компетентний - 1) який має достатні знання в якій - небудь галузі; який з 

чим-небудь добре обізнаний; тямущий; який ґрунтується на знанні; 

кваліфікований; 2) який має певні повноваження; повноправний, повновладний. 

Вивчення наукових джерел дозволяє розуміти компетенції як реальні 

вимоги до засвоєння сукупності знань, способів діяльності, досвіду ставлень з 

певної галузі знань, якостей особистості, яка діє в соціумі. Також знаходимо 

спробу передати сенс компетенції через усталені поняття «комплекс умінь», 

«умілість», «здатність до…», «готовність до…». 

Наукові джерела свідчать про те, що важливими є такі характеристики 

компетенції: 1) «єдність знань, вмінь і відношень у процесі професійної 

діяльності, що визначаються вимогами посади, конкретної ситуації…»; 2) 

«компетенції – це узагальнене поняття, що містить комплекс різних 

компонентів – знань, умінь, навичок, установок, цінностей, ставлень, рис, які 

дають змогу особистості ефективно виконувати професійні функції відповідно 

до встановлених стандартів» [3,86]. 

Отже, компетенція – це певна норма, досягнення якої може свідчити про 

можливість правильного вирішення якого – небудь завдання, а компетентність 

– це оцінка досягнення (або недосягнення) цієї норми. Компетентність виступає  

як якість, характеристика особи, яка дозволяє їй (або навіть дає право) 

вирішувати певні завдання, приймати рішення, висловлювати судження у 

певній галузі. Основою цієї якості є знання, обізнаність, досвід соціально – 

професійної діяльності людини. Цим самим підкреслюється інтегративний 

характер поняття «компетентність». 

Початок професійного становлення людини характеризується 

формуванням неповної структури діяльності, що впродовж подальшого життя 

удосконалюється (або не вдосконалюється) шляхом додавання нових аспектів. 

Якісне виконання  професійних функцій визначає професійну компетентність. 

Професійна компетентність визначається, головним чином, рівнем 

професійної освіти, досвідом та індивідуальними здібностями людини, її 

прагненням до безперервного самовдосконалення й самоосвіти, творчим 



539 

ставленням до справи. Таким чином, поняття «професійна компетентність» 

нерозривно пов’язане із саморозвитком, самоосвітою особистості. Ключові 

компетентності дають можливість особистості ефективно брати участь у 

багатьох соціальних сферах, роблять внесок у розвиток якості суспільства та 

особистого успіху, отже, можуть бути застосовані у багатьох життєвих сферах. 

З огляду на вищезазначене вважаємо за необхідне зупинитись на групах 

ключових компетентностей, які складаються з: 

1. Соціальної-здатність нести відповідальність, співпрацювати, проявляти 

ініціативу, брати активну участь, володіти динамічними знаннями. Це поняття 

містить також здатність бути відкритим до світу і нести відповідальність за 

оточуюче середовище, вміння працювати в команді (що включає традиційне 

поняття робочої етики),  приймати діяльність демократичних інститутів 

суспільства. 

2. Комунікативної – вміння спілкуватися усно та письмово, рідною та 

іноземними мовами. 

3. Полікультурної – не тільки оволодіння  досягненнями культури, а й 

розуміння та повага до людей інших національностей, релігій, культур, мов, 

рас, політичних уподобань та соціального становища. 

4. Інформаційної – вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та 

використовувати інформацію з різних джерел. 

5. Саморозвитку та самоосвіти – мати потребу і готовність постійно 

навчатися впродовж усього життя. 

6. Продуктивної творчої діяльності. 

Це є життєвими (ключовими) компетентностями, якими має володіти 

особистість упродовж усього життя (сприяння створенню суспільства знань). 

Структурними компонентами компетентності можна вважати знання, 

уміння й навички та ціннісне ставлення. Значущість знань у структурі 

компетентності очевидна з огляду на те, що з одного боку, вони є базою для 

формування умінь і навичок, а з іншого – існує особливий вид знань – про 

способи діяльності, представлений у формі правил, пам’яток, алгоритмів тощо, 
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який забезпечує процесуальний аспект навчання. Однак компетентність не 

зводиться  лише до знань, умінь, навичок, оскільки знати, як виконувати ту чи 

іншу діяльність або вміти її виконувати, ще не гарантує бажання працювати, 

творчого ставлення до роботи. У зв’язку з цим третьою складовою загальної 

компетентності особистості  визнано формування ціннісного ставлення до 

процесу та результату праці. Ціннісне ставлення вчені розглядають як емоційне 

ставлення  людини до певних об’єктів: норм, явищ, процесів, предметів 

тощо.[1,26] 

Отже, йдеться про два аспекти проблеми: по-перше, про виховання 

системи цінностей; по – друге, про розвиток афективної сфери особистості 

(емоцій, почуттів тощо). Вказану кількість структурних компонентів 

компетентності вважаємо необхідною, але недостатньою. Необхідною 

передумовою повноцінного навчання, а відтак і саморозвитку, самореалізації, 

постає формування рефлексії. Рефлексія дає змогу сформулювати (в разі 

потреби і скорегувати) мету діяльності, вибрати раціональні способи 

досягнення цієї мети, спрогнозувати результати тощо. Таким чином, 

компетентність - це синтез знань, умінь і навичок, емоційно- ціннісного 

ставлення та розгорнутої ( у конкретному випадку – професійної) рефлексії. 

Розглядаючи зміст професійної  компетентності фахівців, слід відзначити 

складну, динамічну систему мотивів, особистісних  помислів і цілей, що 

постійно розвиваються. Вона містить індивідуально вироблені стратегії, засоби 

орієнтації у дійсності та підходи щодо вирішення завдань і включає такі 

компоненти: 

- компетентність діяльності, спілкування та саморозвитку особистості 

фахівця як основу всієї інтегральної компетентності; 

- професійну творчість діяльності, що включає спрямованість на 

системний пошук засобів та прийомів вирішення проблем професійної 

діяльності; 

- системне та модельне мислення як необхідну умову організації та 

здійснення управління при вирішенні складних нестандартних завдань; 
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- конкретно – предметні знання, що є підґрунтям формування 

компетентності; 

- рефлексивну та інформаційну озброєність у процесі вирішення різних 

проблем професійної діяльності. 

Висновки. Компетенція – це задана вимога до підготовки особи 

(властивості або якості, потенційні здатності особи), задана вимога щодо знань 

і досвіду діяльності у певній сфері; компетенції – узагальнені способи дій, що 

забезпечують продуктивне виконання професійної діяльності; вони включають: 

знання і розуміння (теоретичні знання, здібність знати і розуміти); знання як 

діяти (практичне оперативне застосування знань у конкретних ситуаціях); 

знання як бути (цінності, що є невід’ємною частиною сприймання життя з 

іншими в соціальному контексті); 

- компетентність – це володіння компетенцією, що виявляється в 

ефективній діяльності і включає особисте ставлення до предмету і продукту 

діяльності; компетентність – це інтегративне утворення особистості, що 

інтегрує в собі знання, уміння, навички, досвід, особистісні властивості, які 

зумовлюють прагнення, здатність і готовність розв’язувати  проблеми і 

завдання, що виникають у реальних життєвих ситуаціях, усвідомлюючи при 

цьому значущість предмету та результату діяльності; «компетентність» є 

системним поняттям, що має свою структуру, рівні, функції, своєрідні 

характеристики, властивості; 

- компетентним можна стати, опановуючи певні компетенції і реалізуючи 

їх у досвіді конкретної діяльності. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В предлагаемой статье использование инновационных технологий в процессе 

обучения иностранным языкам  рассматривается как одно из основных 

средств развития межъязыковой коммуникации. Соотношение языка и 

культуры – тема актуальная, многогранная и неисчерпаемая, поскольку 

затрагивает коренные проблемы интеллектуального и социального бытия 

человека, а каждый ракурс её исследования представляет собой объект для 

отдельного изучения и анализа. В статье предпринята попытка виявить 

актуальность использования на сегодняшний день интерактивных технологий 

в процессе развития межкультурной коммуникации, определить масштаб 

влияния на науку переводоведения такого процесса в современной культуре как 

«глобализация». 

Ключевые слова: перевод, переводоведение, межкультурная и межъязыковая 

коммуникация, глобализация. 

Перемены, произошедшие за последние годы в сфере государственного 

устройства и политической организации как украинского общества, так и за 

рубежом, а также развивающиеся интеграционные процессы качественно 

изменили потребности социума, что, в свою очередь, влечет за собой изменения 
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требований к результатам образования за счет обновления содержания и 

организации процесса обучения в системе высшего профессионального 

образования. 

В наши дни в условиях рыночных отношений как никогда важно 

подготовить и выпустить конкурентоспособных специалистов, умеющих 

успешно выстраивать межкультурное взаимодействие. 

В современной социокультурной ситуации человек находится на рубеже 

культур, взаимодействие с которыми требует от него диалогичности, 

понимания, уважения культурной идентичности других людей. Цель 

образования - интеграция человека в культуру, самореализация при сохранении 

взаимосвязи с родным языком, культурой, бесконфликтная идентификации 

личности в поликультурном обществе. 

Актуальность исследования обусловливается реально существующей и всё 

обостряющейся проблемой взаимоотношений между представителями разных 

культур. Недостаточное владение одним из коммуникантов знаниями о 

культуре собеседника и снижение общей культуры людей является одной из 

главных причин неудач в межкультурной коммуникации, поскольку к этим 

знаниям партнер по общению прямо или опосредованно постоянно обращается 

в своей речи, опирается на них при построении текста и ведении диалога. 

В настоящее время никто не станет подвергать сомнению факт 

политической, экономической и культурной интеграции, происходящей в 

процессе глобализации в современном мире. Страны и народы активно 

сотрудничают и взаимодействуют во всех сферах жизни, будь то политика, 

экономика или культура, на разных уровнях — от личного общения до 

международных встреч, используя последние достижения информационных 

технологий (телевизионные мосты, компьютерные сети, Интернет). Кто-то 

однажды сказал, что в некотором роде вся наша жизнь есть опыт 

межкультурного общения. 

Актуальной задачей современности становится поиск баланса между 

преимуществами глобализации и необходимостью сохранения культурного 
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разнообразия во всех его проявлениях в условиях угрозы культурно-

цивилизационной унификации. В современном мире владение иностранным 

языком представляется чрезвычайно важным, однако использовать 

необходимый словарный минимум языка - не значит «уметь говорить»  

на нем.  

Развитие новых информационных технологий влечет за собой становление 

принципиально новой образовательной системы, которая может обеспечить 

предоставление образовательных услуг миллионам людей при сокращении 

удельных затрат на образование. Использование медиатехнологий в сфере 

образования вносит свой вклад в развитие и формирование таких социальных и 

мировоззренческих качеств, которые необходимы на данном этапе развития 

общества, и в частности речь идет о возможности формирования 

межкультурной коммуникативной компетентности, которая становится одной 

из основных составляющих высококвалифицированного специалиста вне 

зависимости от отрасли его знаний [4; с. 183-185]. Следует подчеркнуть, что 

антропологический и социальный характер медиатехнологий выражается в 

формировании нового типа человека, будущее которого в значительной степени 

зависит от специфики медиатехнологий, разработанных на основе 

инновационных методов, и представляющих собой инновационный вид 

деятельности. Всевозрастающий интерес к феномену медиатехнологий 

обусловлен расширением информационного поля, появлением новых средств 

доступа к информации, а также развитием медиатизации как процесса, 

дополняющего информатизацию. Важность исследования нового феномена 

информационно-технологической цивилизации вызвана глобальными 

изменениями во всех сферах жизни общества и каждого отдельно взятого 

человека, а также созданием индустрии производства и обработки информации. 

При этом следует подчеркнуть, что медиатехнологии выполняют социально 

значимые для развития общества функции: мировоззренческие, 

познавательные, преобразовательные, прогностические, информационно-

коммуникационные и другие. 
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Стремительное развитие процессов глобализации становятся 

инструментом приближения стран с разными уровнями культуры. Широкая 

дискуссия в научных и политических кругах относительно сущности 

глобализации свидетельствует о высокой значимости данного процесса.  Она 

послужила фактором проведения кросс-культурных и кросс-национальных 

исследований, интегрирующих западный и не западный подходы и 

способствующих пониманию универсальных законов, которые применяются ко 

всем культурам. В связи с этим, у представителей различных этнических 

общностей формируется навык межкультурной компетенции, который 

позволяет свободно общаться с представителями других культур и 

существовать в поликультурном обществе. Межкультурные коммуникации на 

макроуровне представляют собой коммуникации между масштабными 

культурами континентального типа, а в зависимости от временной ориентации 

культуры - диахронную (коммуникация между культурами различных эпох) и 

синхронную (между культурами, находящимися в одном временном срезе) 

коммуникации. 

Современное общество невозможно представить без межкультурного 

общения. Причем интенсивность его растет вместе с распространением 

различных видов медиатехнологий и информационных ресурсов. 

Необходимость формирования межкультурной компетенции, обусловленная 

развитием современного информационного общества, в числе прочего, 

включает глобализацию социальных и экономических отношений, а, 

следовательно, расширение контактов между культурами. При этом возникает 

проблема взаимопонимания между представителями различных культур, что 

выражается в обострении глобальных проблем человечества и проявлении 

социально-антропологических проблем тех самых медиресурсов, одной из 

которых является проблема человека и его изменение в эпоху медиатизации. В 

связи с этим появилось такое направление в социальной антропологии, как 

киберантропология, которую называют ещё интерактивной антропологией [2; с. 

348]. Субъект, вовлеченный в интерактивную среду, обретает новые 
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специфические особенности, выступая как виртуальная личность, что которой 

рассматривается целый ряд вопросов, касающихся виртуальной идентичности.  

Опыт межкультурной деятельности и общения между студентами, 

представляющими разные культуры, в ходе которого воспитываются 

личностные качества, приобретаются знания и развиваются умения, является 

основой формирования межкультурной компетентности. Следовательно, для ее 

успешного формирования необходимо организовать общение и совместную 

деятельность украинских и иностранных студентов по взаимному изучению 

культур друг друга. Такая деятельность может быть реализована в ходе 

выполнения международного проекта и реализации проектного метода 

обучения, в процессе e-learning, при решении кейсов, разработке проблемных 

вопросов, создании совместных wiki-библиотек. Наиболее доступный способ 

дистанционного общения между учащимися различных стран осуществляется с 

помощью средств телекоммуникации, электронной почты, дискуссионной 

группы, телеконференции, общения в чате или на форуме и т.д., т.е. в процессе 

общения, опосредованного компьютером. В большинстве случаев студенты 

довольно охотно общаются со своими сверстниками из других стран. Прямое 

общение позволяет снизить риск возникновения коммуникационного шока и 

предотвратить появление и развитие негативных стереотипов и предрассудков. 

Опыт показывает, что общение в форумах или в чатах бывает достаточно 

кратким и не всегда дает возможность высказаться полностью, так как 

студентам просто не хватает лингвистических знаний. Но общение по 

электронной почте или создание совместных wiki-библиотек по определенным 

проблемам позволяют студентам лучше подготовиться и высказать свои мысли 

достаточно содержательно. Медиатехнологии оказывают неоценимую услугу 

преподавателям в образовательном процессе, расширяя методические 

возможности формирования ключевых компетенций, в том числе и 

межкультурной коммуникативной компетентности. 

Современный этап в развитии науки о переводе характеризуется 

стремлением дать максимально полное, комплексное описание процесса 
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перевода. Основную задачу большинство исследователей видят в анализе 

перевода как вида речевой деятельности, акта межъязыковой коммуникации. 

Взаимодействие культур через перевод предполагает, прежде всего, 

стремление предоставить в распоряжение читателей перевода факты и события, 

свойственные чужой культуре, с целью расширить читательский кругозор, дать 

им возможность понять, что у других народов могут быть иные обычаи, что 

надо знать и уважать другие культуры. В этом заключается огромная 

общеобразовательная и воспитательная роль перевода [1; с. 130]. 

Как инструмент знакомства с чужой культурой, перевод играет 

важнейшую роль, поскольку он «пересекает» не только границы языков, но и 

границы культур, а создаваемый в ходе этого процесса текст транспонируется 

не только в другую языковую систему, но и в систему другой культуры [3;с.37]. 

Процессы глобализации и социально-экономические трансформации в 

обществе обуславливают необходимость поиска новых подходов к 

профессиональной подготовке специалистов, составной частью которой 

является обучение иностранным языкам с применением инновационных 

методов и технологий. Формирование у студентов иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности рассматривается сегодня 

в единстве с овладением норм и традиций той или иной культурной общности, 

с изучением коммуникативного вербального и невербального поведения в 

ситуациях, приближенных к реальным, что подразумевает формирование и 

развитие межкультурной компетентности как ключа к взаимопониманию и 

сотрудничеству между народами. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЛЕКСИЧНІ ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Стаття присвячена розгляду основних лексичних прийомів перекладу 

економічних термінів, які дозволяють спростити відмінності процесу 

термінотворення в англійській та українській мовах. Аналізується 

проблематика перекладу термінологічної лексики та шляхи подолання її 

безеквівалентності. 

Ключові слова: економічний термін, лексичний прийом, терміносистема,  

українська мова. 

В умовах стрімкої євроінтеграції все більшої актуальності набуває 

дослідження перекладу термінів з української мови на англійську та навпаки. 

Розгляд питань транслятології прослідковується у працях таких науковців як 

Л.В. Савицька, М.В.Махінова, О.І.Бойчук, Т. А. Крисанова, Н. Ю. Дмитракова 

та інші. Особливий інтерес викликає цей процес для галузі економіки, так як 

останнім часом саме вона зазнала інтенсивного розвитку. Економічна 

терміносистема як української так і англійської мови є численою та 

розгалуженою, що викликає деякі труднощі у процесі перекладу, крім того 

існують певні відмінності процесу термінотворення в англійській та 

українській мовах. 

Більшість енциклопедичних словників розкривають суть  економічного 

терміна як елемента економічної техніки і визначає економічні терміни як 
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словесні позначення державно-правових понять, за допомогою яких 

виражається і закріплюється зміст нормативно-правових розпоряджень 

держави. Відповідно до положень Енциклопедичного економічного словника 

економічні терміни поділяються на три різновиди за ознакою «зрозумілості» 

тієї або іншої частини населення:  

1. загальнозначущі терміни - характеризуються тим, що вони вживаються в 

повсякденному змісті і зрозумілі усім. До цієї групи термінів відносяться, 

наприклад: економіст - the economist; працівник – the worker; банк – the bank; 

2. спеціально-економічні терміни - відображають область спеціальних 

знань (ці терміни повинні бути зрозумілі економістові). Наприклад: правові 

форми власності підприємства – the legal forms of ownership; життєво-необхідні 

потреби людини – essential human needs; споживчі товари – consumer  

goods [7, с.87].  

У зв’язку з появою нових галузей економіки, відкритті нових явищ 

виникають значні труднощі визначення загальнонаукової, загальноекономічної, 

галузевої і вузькоспеціальної термінології: zero-sum game – гра з нульовою 

сумою; profitable changes – прибуткові зміни; opportunity cost - альтернативні 

витрати. Загальнонаукові і загальноекономічні терміни – це терміни, які 

вживаються в декількох галузях науки і економіки. Галузеві терміни це 

терміни, які вживаються лише в одній галузі знань. Виходячи із специфіки 

різних економічних галузей виникають труднощі при перекладі термінів з 

української мови на англійську і навпаки. 

Більшість науковців наголошують на тому, що для точного перекладу 

термінів викладач має володіти знаннями тієї галузі науки, якої стосується 

переклад, а також бездоганно розуміти термінологію рідної мови та зміст цих 

термінів англійською мовою [4]. Коваленко А.Я розрізняє два етапи у процесі 

перекладу термінів: перший – це переклад значення рідною мовою, а другий – 

з’ясування значення терміна у контексті. 

Найпоширинішими лексичними прийомами перекладу економічних 

термінів є лексична еквівалентвість, конкретизація, генералізація та компресія. 
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Еквівалент – стала лексична відповідність, яка повністю співпадає із 

значенням іншомовного слова-терміна. Терміни, які мають еквіваленти в рідній 

мові, відіграють важливу роль при перекладі [4]. Вони слугують опорними 

пунктами у тексті, від них залежить розкриття значень інших слів, вони 

дають можливість з’ясувати характер та фаховість тексту [2,с.220]. Однак 

пошук еквівалентів у рідній мові для перекладу термінів з іноземної мови 

ускладнюється тим, що терміни – неоднозначні і в залежності від сфери знань, 

у якій вони вживаються, мають різні значення та дефініції. Тому далеко не 

завжди термін перекладається терміном – повним та абсолютним еквівалентом. 

Хоча деякі термінознаки справді однозначні і не мають жодних інших значень 

ні в якій іншій сфері і завжди перекладаються абсолютним еквівалентом, 

зокрема, для прикладу можна розглянути наступні терміни: «market», 

«demand», «inflation», «money», «economics» мають точні відповідники в 

українській мові: «ринок», «попит», «інфляція», «гроші», «економіка», які 

легко знайти у загальних словниках, не звертаючись навіть до фахових. Однак 

частка таких термінів у загальному термінофонді дуже незначна, тому переклад 

більшості спеціальних галузевих термінів не є простою заміною слова-терміна 

мовою оригіналу відповідним термінознаком у мові перекладу. Беззаперечним 

є той факт, що лише тоді перекладати терміни було б  легко та просто, якби 

наукова література мала монопольне право на їх використання, або ж якби 

кожний термін дійсно мав термінологічний еквівалент у будь-якій  парі мов. 

Але такого не буває. Тому оптимальним є такий шлях 

перекладання термінів: «поняття - український термін», а не «іншомовний 

термін - український термін», з якої мови не відбувався б переклад [1,с.35].  

З вищезазначеного слід підкреслити, що під час  перекладу ключовим є 

усвідомлення значення вихідного тексту задля того, щоб більш точно розкрити 

його суть іншою мовою. Проте, досить важко уникнути сематичних втрат, які 

стають перешкодою на досягненні високого ступеня  еквівалентності вихідного 

тексту та тексту перекладу. Так, беззаперечним залишається той факт, що 
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досягання повної еквівалентності є зазвичай бажаним, але не реальним 

результатом. Вибір еквівалента для передачі значення слова в тексті перекладу 

є однією з найскладніших задач перекладу  і зазвичай  залежить від типу 

економічного тексту. Чим більше текст формалізований, тобто має 

загальновстановлену форму і виступає у вигляді документів  

фінансової звітності чи економічної літератури, тим більш буквальним  

є його переклад оригіналу (net income – чистий дохід, основні засоби - main 

means). 

У випадку, коли спеціальний словник не дає точного еквівалента тому чи 

іншому економічному терміну, або ж коли застосування калькування, 

транслітерації чи описового перекладу недоречне, можливими також є лексико-

семантичні та лексико-граматичні прийоми перекладу. Зокрема, до 

вищезгаданих трансформаційних прийомів, що застосовуються при перекладі 

фахових термінів, можна віднести конкретизацію, генералізацію та компресія 

[5, с.68]. 

Конкретизація – це заміна слова або словосполучення з широким 

предметно-логічним значенням на одиницю мови перекладу з більш вузьким 

значенням. В багатьох випадках застосування конкретизації пов’язане з тим, що 

у мові перекладу відсутнє слово з таким же широким значенням. Так, 

слово offer має дуже абстрактне значення і при перекладі на українську має 

конкретизуватися через звуження значення: пропозиція, траплятися 

офертувати, висувати, і т. ін. Так, через розгалуженість семантичної структури 

англійських слів у порівнянні з українськими, в процесі їх перекладу імовірним 

є здійснення помилок, що призводить до грубих викривлень суті та змісту 

речення і тексту загалом [4]. 

По суті конкретизація частіше застосовується у випадках, коли  слова 

мають розмите значення. Зазвичай, це англомовні слова широкої семантики, які 

при перекладі на українську мову не можуть обійтися саме без конкретизації 

(thing, good, to come concern, to get, т.д.).  
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В процесі перекладу економічної терміносистеми має місце синонімічна 

заміна, що дозволяє надати більш конкретного змісту та значення у перекладі,  

але за умови, що не буде порушено структури тексту. Проте даний метод 

потребує вагомої завтрати часу. 

Досить поширеним у перекладацькій практиці є застосування методу 

генералізації, що за своєю суттю є протилежним явищем до конкретизації. Так, 

генералізація відображає заміну одиниці вихідної мови, яка має вужче 

значення, одиницею мови перекладу, з більш широким значенням. Іншими 

словами, даний метод застосовується  в тих випадках, коли міра інформаційної 

упорядкованості вихідної одиниці вища за міру упорядкованості одиниці, що 

відповідає їй за змістом у мові перекладу [1, с.187].  

Основним недоліком даного методу є позбавлення інформації точності, 

тому генералізацію слід застосовувати виключно у тих випадках, коли 

словниковий відповідник терміна, що перекладаєть не призведе до порушення 

стилістичних чи граматичних норм мови перекладу.  

Крім вищезазначених лексико-граматичних прийомів перекладу сучасних 

економічних термінологічних одиниць існує метод компресії. Застосування 

методу компресії дозволяє компактніше упорядкувати хід думок завдяки 

опущенню позамовного контексту та зайвих елементів. Даний  метод 

використовується перекладачами у ході перекладу фахової термінолексики на 

рівні макроконтексту, тому що на мікрорівні це може призвести до 

невиправданого опущення частини лексичного значення даного  

терміну [6, с.68]. 

Отже, передача англійських термінів українською мовою вимагає знання 

тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською 

мовою і знання термінології рідною мовою. При перекладі економічних текстів 

з англійської мови на українську важливе значення має взаємодія терміну з 

контекстом, завдяки чому виявляється значення слова. Таким чином, 

проблематика перекладу термінологічної лексики, на перший погляд, є 
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достатньо ґрунтовно досліджена в сучасному перекладознавстві. Однак 

переклад термінів, які не мають еквівалентів у мові перекладу залишається все 

ще актуальним питанням. Структурні, семантичні, синтаксичні відмінності 

термінів англійської й української мов створюють труднощі у виборі способу 

перекладу. Тому досвідчені перекладачі зазвичай обирають той чи інший спосіб 

перекладу, виходячи зі змісту контексту, у якому вжито даний спеціальний 

галузевий термін, а іноді комбінують усі вищезгадані прийоми, аби якомога 

точніше і вдаліше передати їхнє лексичне значення у мові перекладу, зберігши 

при цьому, наскільки це є можливим, звукову форму та морфемну структуру 

вихідної термінологічної одиниці.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЧА 

В статті розглядається структура професійної компетенції перекладачів та 

можливості застосування інтерактивних технологій в процесі їх фахової 

підготовки.  
Ключові слова: компетенції перекладача, комунікативна компетенція, 

комунікація, інтерактивні технології,  
В умовах постійних соціально-економічних, суспільних та політичних змін 

в Україні, її намагань швидкої та безповоротної євроінтеграції, Україна все 

частіше стає членом міжнародних програм, асоціацій, союзів, та все більше 

залучає до себе іноземних інвестицій. Питання високоякісної міжкультурної 

комунікації стоять перед фахівцями та чиновниками все гостріше, а професійна 

підготовка кваліфікованих перекладачів набуває особливої актуальності. 

Значно підвищуються вимоги до якості перекладу, змінюється функція 

перекладача як фахівця міжкультурної комунікації, який стає незамінним 

посередником міжнародного спілкування. Професійна діяльність перекладача 

передбачає постійну участь спеціаліста у міжкультурній взаємодії, що вимагає 

володіння ним прийомами вербальної й невербальної комунікації, 

комунікативними стратегіями і комунікативною компетенцією. Саме тому є 

необхідним шукати та знаходити такі технології та методи підготовки, які б 

сприяли швидкій та якісній підготовці висококваліфікованих та 

конкурентоспроможних перекладачів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій з проблеми свідчить, що 

питаннями визначення структури професійної компетенції перекладача 

займаються такі вчені як З. Підручна, Ю. Рибінська та О. Чередніченко. 

Питаннями визначення, класифікації та застосування інтерактивних технологій 

в навчальному процесі займаються В.В. Котов, Л.В. Пироженко, О.І. Пометун, 

О.Я Савченко, О.Г. Ярошенко. 
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Метою статті є обґрунтування потреби застосування інтерактивних 

технологій в процесі фахової підготовки перекладачів. 

Критерії перекладацької компетенції випливають із функцій, які виконує 

переклад у сучасному світі. Вважається, що цей вид людської діяльності 

призначений для виконання чотирьох основних функцій:  

1. функція забезпечення міжкультурного та міжнародного спілкування; 

2. когнітивна функція; 

3. креативна функція; 

4. захисна функція. [7, с.25] 

В основу кваліфікаційних вимог, які висуваються до перекладача повинні 

бути поставлені компоненти професійної компетенції, з урахуванням сучасних 

соціальних вимог і реальних умов освіти. Можна виділити такі базові 

компоненти компетенції перекладача: 

1. Соціально-психологічна компетенція. 

2. Комунікативна і професійно-комунікативна. 

3. Загальнопедагогічна професійна компетенція. 

4. Наочна компетенція у сфері спеціальності перекладача. 

5. Лінгвокраїнознавча і філологічна компетенція. 

6. Творча, дослідницька компетенція. 

7. Професійно-значущі якості особи.[4, с. 41-42] 

При визначенні перекладацької компетентності основою у багатьох 

вчених є комунікативна компетенція, хоча комунікативна компетенція є однією 

з основних професійних компетенцій будь-якого високоефективного фахівця . 

Під комунікативною компетенцією учені розуміють засвоєння етно- і 

соціально-психологічних еталонів, стандартів мовної поведінки. Поруч із 

оволодінням мовними знаннями вона передбачає практичне оволодіння 

технікою спілкування, нормами поведінки, правилами ввічливості  

тощо. [6, с. 35] 

Комунікативна мовленнєва компетенція здобувача вищої освіти 

реалізується у виконанні різних видів мовленнєвої діяльності, а саме: 
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сприйманні, продукції,медіації. Кожен з цих типів діяльності може бути 

пов’язаний з текстами в усній чи письмовій формах, або в тій та в іншій. 

Рибінська Ю. визначає в структурі комунікативної компетенції наступні 

компоненти: 

• мотиваційно-ціннісний компонент (такі якості особистості як здібності, 

спрямованість, комунікабельність, потреба в спілкуванні, самооцінка, емпатія, 

рефлексія); 

• когнітивний компонент (знання: мови  спілкування;  про пізнавальні 

процеси; мовний етикет; про норми спілкування, які є прийнятими у цьому 

суспільстві; виконувані людиною соціальні ролі; спрямованість; 

комунікабельність); 

• операційно-діяльнісний компонент (пов’язані з: вирішенням 

інформаційно-змістових аспектів спілкування; побудовою загальної стратегії 

взаємодії; сприйняттям партнерами один одного). 

В той час як Г. Архипова виділила в структурі комунікативної компетенції 

фахівця п'ять компонентів: 

• лінгвістичну (мовну) компетенцію; 

• тематичну компетенцію, що передбачає володіння екстралінгвістичній 

інформацією (це система знань професійних особливостей і реалій, етикетних 

форм мови і вміння користуватися ними в різних сферах ділового спілкування); 

• соціокультурну компетенцію (поведінкову, етикетну); 

• компенсаторну компетенцію (уміння добиватися взаєморозуміння; 

комплекс спеціальних мовленнєвих умінь, що характеризують рівень володіння 

іноземною мовою як засобом спілкування); 

•  навчальну компетенцію (уміння вчитися, вміння користуватися 

довідковою літературою тощо) [1, с. 12-13 ] 

Вважаємо, що інтерактивні технології навчання можуть сприяти 

формуванню комунікативної мовленнєвої компетенції майбутнього 

перекладача Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний 

процес організований таким чином, що практично всі студенти залучені до 
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пізнання нового, мають можливість дискутувати щодо того, що знають і 

думають. Спільна діяльність студентів у процесі пізнання, засвоєння 

навчального матеріалу означає, що кожний майбутній фахівець вносить свій 

особистий внесок, відбувається обмін знаннями, ідеями. І все це відбувається в 

атмосфері взаєморозуміння, взаємопідтримки, що дозволяє не лише одержувати 

нові знання та розвивати пізнавальну діяльність, а й формувати комунікативні 

вміння. 

Інтерактивна діяльність на заняттях пропонує організацію та розвиток 

діалогічного спілкування, що веде до взаєморозуміння, взаємодії, спільного 

вирішення загальних, але важливих для кожного майбутнього фахівця завдань. 

У процесі діалогічного навчання студенти вчаться критично мислити, 

вирішувати складні проблеми на основі аналізу та відповідної інформації, 

зважувати альтернативні думки, брати участь у дискусіях, спілкуватися з 

іншими. Для цього на заняттях організовується індивідуальна, парна й групова 

робота, застосовуються дослідницькі проекти, рольові ігри, використовуються 

творчі роботи. 

Найбільшою перевагою інтерактивного навчання є те, що під час такого 

навчання студент перестає бути об’єктом, а стає суб’єктом навчання. Це 

забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності. За 

такого навчання навіть не зовсім успішні студенти потрапляють у ситуацію 

успіху, що сприяє не лише кращому засвоєнню знань, умінь і навичок, а й 

кращому, більш позитивному ставленню до навчання загалом. А загальна 

атмосфера співпраці та взаємопідтримки, що панує під час занять, впливає не 

лише на рівень знань, а й на рівень стосунків у колективі, що не може не 

впливати позитивно на рівень подальшого професійного спілкування фахівця. 

Роль викладача, який також є суб’єктом інтерактивного навчання, зводиться до 

вмілої організації та цілеспрямованого керування пізнавально-пошуковою та 

комунікативною діяльністю студентів. 

Інтерактивна діяльність ґрунтується на активній комунікації учасників 

освітнього процесу. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що 
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навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх 

студентів, а викладач і студент є рівноправними суб'єктами навчання. 

Інтерактивність освіти сприяє як формуванню предметних умінь і навичок, так 

і виробленню життєвих цінностей, створенню атмосфери співробітництва, 

взаємодії, розвитку комунікативних якостей особистості. Така технологія, як 

стверджують дослідники, передбачає моделювання життєвих ситуацій, 

використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем на основі аналізу 

відповідної навчальної ситуації і виключає домінування одного учасника 

навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Тому під час такого 

навчання майбутні фахівці туристичної галузі вчаться демократично 

спілкуватися з іншими людьми, критично й творчо мислити, приймати 

обґрунтовані рішення. При цьому до роботи залучаються всі учасники процесу, 

які працюють у групах, із дотриманням процедури й регламенту, в атмосфері 

довіри. Інтерактивне навчання змінює звичні ілюстративні форми на діалогічні, 

що ґрунтуються на взаємодії та взаєморозумінні.  

Враховуючи вищесказане, можна відзначити такі методичні особливості 

організації інтерактивного навчання: застосування проблемних ситуацій і 

формулювань, відповідна організація навчального простору, що сприяє діалогу, 

мотиваційне забезпечення спільної діяльності, дотримання правил навчального 

співробітництва, використання комунікативних методів і прийомів, оптимізація 

системи оцінювання процесу та результатів спільної діяльності, розвиток 

навичок самоаналізу та самоконтролю індивідуальної та групової діяльності. 

Застосування інтерактивних методів і технологій навчання дозволяють  

навчити студентів виконувати різні ролі: доповідача, опонента, сприяє 

формуванню вмінь і навичок створювати й вирішувати проблемні ситуації, 

доводити свою думку чи спростовувати певне твердження, тобто забезпечує 

єдність теорії і практики.  

До інтерактивних технологій відносять: 

- інтерактивні технології кооперативного навчання (робота в парах, 

ротаційні трійки, два - чотири - усі разом, робота в малих групах); 
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- інтерактивні технології колективно-групового навчання (мікрофон, 

мозкова атака, навчаючи вчусь, вирішення проблеми, „дерево рішень"); 

- інтерактивні технології ситуативного моделювання (симуляція, імітаційні 

ігри, розігрування ситуацій за ролями); 

- технології опрацювання дискусійних питань („ПРЕС", „займи позицію", 

дискусія тощо) [5, c. 136]. 

Серед інтерактивних технологій навчання найбільшого поширення в 

професійній освіті набули такі: мозковий штурм, коло ідей, мікрофон (вільне 

накопичення великої кількості ідей з певної теми, критичне їх осмислення); 

метод прогнозування або передбачення (за дидактичним матеріалом 

підтвердити чи заперечити гіпотезу, сформулювати тему заняття); дискусія, 

ПРЕС-метод (послідовно студенти дають аргументовані відповіді на певне 

дискусійне питання, доходять спільної думки); бесіда за Сократом (студенти 

ставлять проблемні запитання і шукають шляхи їх розв'язання); ділові ігри 

(відтворюється поведінка і робота конкретних працівників за фахом). 

Для розвитку комунікативних умінь майбутнього перекладача особливо 

цінною може стати ділова гра, яка заснована на діалогічних формах взаємодії 

учасників навчального процесу і призначена для розвитку творчого мислення, 

оволодіння знаннями, практичними навичками, відпрацювання індивідуального 

стилю спілкування та поведінки, формування умінь проявляти ініціативу та 

самостійність у вирішенні нагальної проблеми. Ділову гру можна розглядати як 

моделювання її учасниками професійної діяльності, імітацію реальних фахових 

ситуацій. Основною ознакою ділової гри, на думку К. Вишневської, є 

„моделювання, яке максимально наближене до реальної професійної 

діяльності” [2, с.214], що забезпечує реалізацію принципу відповідності 

професійної підготовки вимогам сучасного суспільства. Імітаційно-рольове 

навчання у вищій школі розкриває можливості для розв'язання навчально-

педагогічних проблем, які не мають однозначного вирішення, що сприяє появі 

в студентів настанови на пошук оригінальних рішень і способів виходу з різних 
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непередбачуваних ситуацій. При цьому важливо забезпечити студентам 

свободу вибору завдань і навчальних ролей з урахуванням їхніх можливостей 

та індивідуальних особливостей, активність і нестандартність дій, ситуацію 

успіху на кожному етапі роботи. 

Інтерактивні методи також дозволяють створити ситуації, включаючись у 

які студенти оволодівають навичками швидко та ефективно вирішувати 

навчально-професійні завдання, удосконалюють комунікативні вміння, 

розвивають самостійність мислення. Науковець О.Мисечко стверджує, що 

інтерактивні методи навчання сприяють демократизації навчального процесу, 

наголошуючи на тому, що ці методи можуть бути застосовані як на лекційних і 

семінарських заняттях, так і під час практичної підготовки [3, c.72].  

Отже, сучасні вимоги до фахової підготовки перекладачів вимагають 

нових технологій підготовки здобувачів до майбутньої професії в цілому, і до 

міжособистісної та міжкультурної комунікації зокрема, як однієї з основних 

складових діяльності висококваліфікованого перекладача. Комунікативна 

компетенція перекладача передбачає вільне володіння декількома іноземними 

мовами, володіння механізмами усного й письмового спілкування, знання та 

вміння використовувати в спілкуванні іншомовні соціокультурні, 

лінгвокраїнознавчі та соціолінгвістичні реалії. Найкращим методом 

формування комунікативної компетенції майбутнього перекладача, на нашу 

думку, є застосування інтерактивних технологій, як таких, що шляхом взаємодії 

студентів через діалог формують необхідні комунікативні вміння. Серед інших 

переваг інтерактивного навчання можна назвати високу результативність у 

засвоєнні знань та формуванні умінь, розвиток критичного мислення у 

студентів; легкість контролю засвоєних знань та умінь, розширення 

пізнавальних можливостей студентів. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЯК ЗАСІБ ОСОБИСТІСНОГО ТА 

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ УЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У статті обґрунтовується сутність поняття професійного портфеля як 

засобу особистісного та професійного становлення учителя англійської мови 

виявляються методичні принципи його побудови і дидактичні функції; 

визначаються цілі і завдання професійного портфеля вчителя. 
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Ключові слова: портфоліо, мовний портфель, портфоліо учня, методичний 

портфель учителя, професійний портфель учителя. 

Постановка проблеми дослідження полягає в тому, що в даний час явно 

недостатньо робіт, присвячених цілісному вивченню засобів адаптації 

майбутнього вчителя до нових освітніх умов, що припускають володіння 

педагогом технологіями професійного саморозвитку і самоактуалізації в 

системі безперервної освіти. Перехід від традиційної до особистісно 

орієнтованої культурологічної моделі професійного розвитку педагога - фахівця 

в царині навчання ІМ можливий, якщо будуть створені умови для 

максимального прояву і підтримки його освітньої активності, яка розвивається 

поетапно і проходить в своєму розвитку певні рівні, якісно змінні в процесі 

самовираження. Соціальна адаптація майбутнього вчителя до колективу, умов і 

специфічних особливостей педагогічної праці, здійснюється безпосередньо в 

школі під керівництвом, а також при підтримці досвідчених вчителів, 

методистів, керівників. На цьому етапі особистісного і професійного 

становлення вчитель визначає для себе подальший шлях професійного 

зростання і підвищення кваліфікації. Специфіка викладання ІМ, її 

багатоаспектність, відвертість до інтеграції з іншими науками вимагають 

формування адекватних собі рівнів комунікативних компетенцій [1]. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Вивчення питань, пов'язаних з 

Європейським Мовним Портфелем для вчителів ІМ, знаходить віддзеркалення 

в роботах зарубіжних і вітчизняних учених-експертів і безпосередніх 

розробників Давида Літела і Радека Перклова [2002], Рольфа Шерера [2003], 

К.М. Ірісханової [2003], І.І. Халєєвой [2003], Н.Д. Гальськової [2000], 

З.П. Нікитенко [2004]. Культурологічна модель професійної підготовки вчителя 

ІМ, розроблена Є.І. Пассовим [2001], знайшла віддзеркалення в його наукових 

працях. Ідеї, пов'язані з готовністю вчителя до педагогічної діяльності в умовах 

переходу на особистісно орієнтовану парадигму освіти і необхідністю 

впровадження багаторівневої моделі професійної підготовки і перепідготовки 

вчителя ІМ, знаходять віддзеркалення в наукових працях І.Л. Бім [2000, 2002], 
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Г.І. Вороніної [2000, 2005], П.Ф. Міхєєвої [2000], В.П. Кузовльова [2003, 2005], 

Є.І. Пассова [2000, 2001], Є.С. Полат [2000, 2004], О.М. Соловйової [2004]. 

Таким чином, створення і впровадження Професійного портфеля для 

майбутнього вчителя могло б стати дієвою підтримкою розвитку його 

індивідуальності і розкриття творчих здібностей, спрямованих на навчання ІМ, 

що відкриває шлях до міжкультурного спілкування і міжособистісної взаємодії. 

Проте проблеми створення і впровадження Професійного портфеля 

майбутнього вчителя залишаються малодослідженими. 

Відомий Мовний Портфель, розроблений в рамках проекту Ради Європи на 

основі „Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою. 

Вивчення, викладання, оцінка”. Європейський  Мовний Портфель сприяє 

розвитку мовних навичок і мовленнєвих умінь, необхідних для проектування 

професійної діяльності вчителя ІМ. Що стосується Професійного портфеля 

вчителя ІМ, то він міг би стати доброю складовою змістовної педагогічної 

діяльності [5]. 

Мета статті полягає у обґрунтуванні сутності поняття професійного 

портфеля як засобу особистісного та професійного становлення учителя ІМ. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти [8], змісту Європейського Мовного Портфеля, запропонованого 

Д. Літл і Р. Перкловим [4], публікацій з проблеми становлення професійної 

компетенції вчителя [2], рекомендацій щодо побудови різних моделей і 

використання портфоліо для учнів ЗОШ [6] свідчить про те, що розробка 

методики створення і практичного застосування Професійного портфеля 

вчителя ІМ обумовлена актуальністю тенденцій розвитку освітньої і 

професійної сфер. 

Портфоліо це сукупність відомостей про власника ( візитка) і набір 

документів, матеріалів, що відображають і підтверджують його досягнення в 

конкретній царині знань і практики (досьє). 

Діапазон застосування Портфоліо постійно розширюється. Активно 

використовуються нові форми Портфоліо, засновані на застосуванні сучасних 
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інформаційних технологій - електронний портфоліо, а також форми, 

орієнтовані на нові освітні цілі, - паспорт компетенцій та кваліфікацій. 

Портфоліо є формою автентичного оцінювання навчальних досягнень 

учня. Портфоліо відповідає цілям, завданням та концепції особистісно-

орієнтованого навчання. Суттєве значення в Портфоліо відведено плануванню 

та оцінці учнями своїх досягнень. 

Традиційний Портфоліо є підбіркою, колекцією робіт, мета якої 

продемонструвати освітні досягнення учня, і є альтернативним способом 

оцінювання по відношенню до традиційних форм (тест, іспит), а також 

допомагає вирішити два основні завдання: 

1. Простежити індивідуальний ріст його власника, досягнутий ним в 

процесі навчання. 

2. Оцінити освітні досягнення власника, а також доповнити (замінити) 

результати тестування та інших традиційних форм контролю. В цьому випадку 

підсумковий документ Портфоліо може розглядатися як аналог атестата, 

свідоцтва про результати тестування (або виступати разом з ними) [5; 6; 9]. 

Відповідно будується система оцінювання учня: неформальне оцінювання 

(колективна оцінка педагогів, батьків і учнів), формалізація і стандартизація 

критеріїв оцінювання, узгоджених із загальноприйнятими показниками. 

Портфоліо допомагає вирішувати наступні педагогічні задачі: 

• підтримувати і стимулювати навчальну мотивацію; 

• заохочувати активність і самостійність учнів, розширювати можливості 

навчання і самонавчання; 

• розвивати навички  рефлексії та вміння оцінювати роботу; 

• формувати уміння вчитися - ставити цілі, планувати і організовувати 

власну навчальну діяльність [ 9]. 

За характером і структурою, представлених матеріалів, Портфоліо 

поділяють на : 

- Портфоліо документів  включає колекцію робіт, зібраних за певний 

період навчання, яка демонструє рівень навчальних досягнень власника з ІМ; 
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будь-які матеріали, зокрема плани і чернетки, які показують, яких успіхів 

досягнув учень в процесі навчання. В Портфоліо цього типу можуть бути 

представлені як успішні, так і невдалі, пробні роботи. 

- Портфоліо процесу відображає всі етапи навчання, а також те, як учень 

інтегрує спеціальні знання і навички та досягає прогресу, опановуючи певними 

уміннями. Крім того, Портфоліо демонструє процес осмислення учнями 

власного навчального досвіду і включає щоденники самоспостереження, форми 

самозвіту і самооцінки. 

- Показове портфоліо дозволяє краще всього оцінити досягнення учнів з 

основних навчальних дисциплін програми. Це Портфоліо може включати 

тільки  кращі роботи. Як правило, в Портфоліо входять різноманітні 

аудіо/відеозаписи, фотографії, електронні версії робіт. Представлені матеріали 

можуть супроводжуватися письмовими коментарями власника, що 

обґрунтовують вибір представлених ним робіт. 

За метою створення та ситуацією використання розрізняють: 

- Портфоліо розвитку вміщує приклади робіт, а також оцінки учнем своїх 

результатів.  

- Навчальне планування.  Вчителі можуть  використовувати  існуючу 

систему Портфоліо для отримання додаткової інформації про клас. 

- Портфоліо підготовленості (proficiency). Деякі школи використовують 

цей вид Портфоліо як засіб визначення готовності учня до випускних 

екзаменів. 

 - Показове Портфоліо може включати кращі учнівські роботи, зібрані на 

певному етапі навчання, які відображують його навчальні досягнення .  

- Портфоліо працевлаштування. Матеріали цього Портфоліо створюються 

для того, щоб допомогти потенційним працедавцям оцінити готовність 

майбутніх учителів до професійної діяльності.  

- Портфоліо для вступу до вузу. Коледжі та університети використовують 

показові Портфоліо як підставу для прийому абітурієнтів [5; 6]. 

Поява різних видів Портфоліо відповідає практичним потребам не тільки 

школи, але і системи вищої освіти. 
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У запропонованій традиційній типології відсутнім є Портфоліо 

спеціаліста-професіонала. Прикладом такого Портфоліо може бути 

Професійний портфель учителя ІМ. 

Для визначення суті Професійного портфеля вчителя-початківця ІМ,  

розглянемо ті, що вже функціонують :  

А ) Мовний Портфель  

Б ) Портфоліо учня  

В ) Методичний Портфель учителя  

Г ) Професійний портфель учителя. 

А ) Мовний Портфель  

Цілі Мовного Портфеля, на думку експертів Ради Європи, полягають в 

тому, щоб: 

- упроваджувати в практику викладання і вивчення сучасних мов; 

- озброїти учнів інструментом для визначення своїх досягнень в оволодінні 

мовами, а також шляхів подальшого вдосконалення своїх знань і умінь; 

- дати вчителеві  можливість  оцінювати рівень навчальних  досягнень з ІМ  

кожного учня і вносити корективи в свою діяльність; 

- розвивати  і  підтримувати  зацікавленість учнів до вивчення ІМ; 

- забезпечувати  людині соціальну мобільність в рамках єдиної Європи [5]. 

Д. Літл і Р. Парклов [4] виділяють наступні функції Європейського 

Мовного Портфеля: 

- Соціальна функція.  Демонструє здібності власника до вивчення ІМ, не 

замінює атестатів і дипломів, а слугує додатком, надаючи додаткову 

інформацію і конкретну інформацію про досягнення в цій царині.  

- Педагогічна функція. Допомагає зробити процес навчання ІМ зрозумілим 

і прозорим для учнів, розвивати  здібності і самооцінку, усвідомлювати 

відповідальність за навчання. 

Н.Д. Гальськова і З.Н.Нікітенко пропонують наступне визначення поняття 

Мовний портфель. Мовний портфель - це пакет  документів, які дозволяють 

учневі самостійно фіксувати і оцінювати свої досягнення і досвід у оволодінні 

ІМ незалежно від методів і засобів навчання, які використовуються [3]. 
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 Враховуючи вихідні позиції загальноєвропейської системи визначення 

рівнів володіння ІМ та концепцію Європейського Мовного Портфеля, слід 

розробити різні варіанти Мовного Портфеля для учнів та етапів навчання. 

Адаптація Європейського Мовного Портфеля для учнів та етапів навчання 

викликає труднощі, які обумовлені когнітивним та емоційним розвитком учнів, 

ментальністю українського суспільства. Мовний Портфель повинен відповідати 

віковим особливостям учнів та технології навчання таким чином, щоб учень міг 

самостійно оцінити рівень володіння ІМ, відчувати відповідальність за процес 

та результати навчання, усвідомлювати важливість вивчення ІМ, працювати з 

Мовним Портфелем з інтересом. 

Робота з Мовним Портфелем дозволить учневі підвищити  мотивацію до 

вивчення ІМ та усвідомити цінність міжкультурного спілкування, правильно 

організовувати самостійну роботу по оволодінню ІМ,  оцінити свій рівень 

володіння ІМ і зіставити його з європейськими нормами, а також визначити 

найбільш раціональні способи поліпшення знань та умінь. 

Робота з Мовним Портфелем допоможе вчителеві: 

- підвищити мотивацію навчання ІМ;  

- планувати діяльність, орієнтуючись на  конкретні комунікативні уміння, 

відображені в Мовному Портфелі як меті навчання; 

- усвідомити свій індивідуальний шлях оволодіння ІМ і тим самим 

формувати автономність учня; 

- вносити необхідні корективи до процесу навчання на основі отриманої 

інформації; 

- проаналізувати досягнення і недоліки і намітити шляхи їх усунення;  

- підвищити професійно-методичну майстерність [3]. 

На першому етапі розробки Мовного Портфеля  необхідно співставити  

рівні володіння мовою, запропоновані “Загальноєвропейськими 

компетенціями володіння ІМ” з національними вимогами в царині мовної та 

мовленнєвої підготовки в різних типах загальноосвітніх установ. 

Б ) Портфоліо учня  
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Портфоліо - нова форма контролю і оцінки  навчальних досягнень учнів. У 

найбільш загальному розумінні Портфоліо є формою і процесом організації 

зразків і продуктів навчально-пізнавальної діяльності учня, а також відповідних 

інформаційних матеріалів із зовнішніх джерел (однокласників, вчителів, 

батьків і ін.), призначених для подальшого аналізу і оцінки рівня навчання 

даного учня. Рівень навчальних досягнень учня охоплює такі чотири 

компоненти: 

1. Академічна успішність. 

2. Фонд умінь, який забезпечує учневі орієнтацію в соціумі.  

3. Пізнавальна творча активність учня впродовж  навчання, зафіксована у 

вигляді якого-небудь документа. 

4. Особистісні та соціальні досягнення ( у школі та поза нею) [7]. 

У вітчизняних і зарубіжних наукових публікаціях описано декілька 

моделей Портфоліо, розроблених для учнів та фахівців. Вікові особливості та 

професійна приналежність впливають на методику роботи з Портфоліо. 

Портфоліо доповнює традиційні контрольні завдання, спрямовані на 

перевірку репродуктивного рівня засвоєння інформації, фактичних знань та 

умінь, включаючи іспити і т.д.; враховує результати, досягнуті учнем в різних 

видах діяльності, і є важливим елементом особистісно-орієнтованого підходу 

до освіти. 

Оцінка досягнень учня, які входять у Портфоліо, за певний період 

навчання може бути як якісною, так і кількісною. 

О.О. Пінський вважає, що використання Портфоліо дозволить підсилити 

індивідуальний аспект у навчанні, оскільки результати, що входять в 

Портфоліо, не обмежуються стандартами шкільної програми, учень отримує 

велику творчу свободу.  

Доцільно орієнтуватися на три основні типи Портфоліо для учня: 

Модель 1. Портфоліо документів - портфель сертифікованих 

індивідуальних навчальних досягнень. Подібна модель припускає можливість 

як якісної, так і кількісної оцінки матеріалів. Підсумковий документ, 
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представлений у формі додатку до атестату, а також перелік та оцінки 

сертифікатів, що входять до його складу, документ про проходження 

незалежного тестування та набрані бали 

Модель 2. Портфоліо робіт - це зібрання  творчих і проектних робіт учня, а 

також опис основних форм і напрямів  його  навчальної та творчої діяльності: 

участь у конференціях, конкурсах, проходження елективних курсів, різного 

роду практик, тощо. 

Портфоліо цього типу дає широке уявлення про динаміку діяльності   учня, 

спрямованість його інтересів. 

Модель 3. Портфоліо відгуків включає опис відношення учня до різних 

видів діяльності, характеристику на учня. Цей опис може бути підготований 

вчителями, батьками, однокласниками, а також самим учнем. Портфоліо може 

бути представлений у вигляді  висновків, рецензій, відгуків, резюме, ессе, 

рекомендаційних листів, тощо. 

На підставі запропонованих варіантів моделей Портфоліо пропонуються 

комплексні моделі Порт фоліо: 

1. Портфоліо, що складається з трьох розділів: „розділ документів” + 

„розділ робіт” + „розділ відгуків”. 

2. Портфоліо, що складається з двох розділів: „розділ документів” + 

„розділ робіт”; або „розділ документів” + „розділ відгуків”; або „розділ робіт” + 

„розділ відгуків”. 

3. Портфоліо прості (три варіанти). 

Для оптимізації роботи з Портфоліо необхідно врахувати наступне: 

-Сумарний бал за Портфоліо не повинен перевищувати 10 (30) балів; 

-Введення Портфоліо з першого класу; 

-Конкретизація того, як  надалі  будуть використовуватися всі досягнення 

(де, коли вони будуть враховані); 

-Введення стандарту до Портфоліо; 

-Підготовка педагогічних кадрів до впровадження і практичного 

використання Портфоліо. 

В ) Методичний Портфель учителя  
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Методичний Портфель учителя є засобом мотивації діяльності учителя-

початківця до науково-методичної та дослідницької роботи та способом 

накопичення та систематизації навчально-методичних та навчальних 

матеріалів, які забезпечують навчальний процес з ІМ. Він дозволить 

ознайомити учителя із сучасними підходами до навчання, на конкретному 

матеріалі показати методику роботи у класі. Позитивною рисою Методичного 

Портфеля є його динамічність, тобто можливість введення нових методичних 

матеріалів, коректування попередніх. Методичний Портфель дозволить 

позначити авторські концепції НМК, їх специфічні особливості, тощо. 

Введення Методичного Портфеля у програму вузівської професійної освіти 

учителів створить умови для підтримки методичної служби щодо забезпечення 

якості професійного розвитку учителів. 

Структура Методичного Портфеля передбачає інваріантну і варіативну 

складові. Інваріантна частина припускає обов'язкову наявність наступних 

матеріалів: освітні стандарти; авторської концепції НМК; навчальної програми 

курсу; навчально-методичного плану курсу; методичних рекомендацій по 

використанню кожної складової частини НМК; опису сучасних технологій 

освітньої діяльності, що забезпечують засвоєння НМК; тестів, контрольних 

завдань; списку літератури для вчителів та   учнів. 

Варіативна частина Методичного Портфеля визначається специфікою 

предмету, авторською концепцією НМК, віковими особливостями учня, типом 

ЗОШ, різним рівнем професійної підготовки вчителів, тощо. 

До варіативної частини Методичного Портфеля пропонується вносити: 

методичні розробки уроків; сценарії педагогічних подій, дидактичні ігри, 

дослідницькі проекти, конференції; дидактичні матеріали. 

Методичний Портфель учителя - це спосіб фіксації, накопичення і оцінки 

творчих досягнень учителя; це комплект документів, що регламентують його 

діяльність, яка формує самооцінку власної діяльності; дозволяє враховувати 

результати, досягнуті в різноманітних видах діяльності. При розробці такої 
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моделі Методичного Портфеля учителя доцільно орієнтуватися на чотири 

основні розділи:  

1. Документи. Розпорядження Міністерства Освіти та науки. Норми 

оцінювання. Система оцінювання. 

2. Творче досьє представляє собою творчі, проектні, дослідницькі роботи 

учителя, а також опис його авторських методик, розробок, програм; участь в 

наукових конференціях, конкурсах, педагогічних читаннях, проходження 

курсів підвищення кваліфікації і ін.  

3. Діагностика успішності вчителя включає різноманітні дидактичні 

матеріали стосовно аналізу, оцінки та самооцінки учителя, його педагогічної 

діяльності, аналіз роботи за останні три роки: зрізи знань учнів, підсумки 

успішності, навчальне навантаження учителя, програмний банк; використання 

сучасних технологій; результати олімпіад. 

4. Відгуки. Розділ включає характеристику на учителя, представлену 

адміністрацією освітньої установи, колегами, а також самоаналіз його 

діяльності. Зразковий перелік документів: відгук про творчу роботу, виступ на 

науково-практичній конференції, педагогічних читаннях, рецензії на статті; 

методичний бюлетень на проведені відкриті уроки; висновок про якість 

виконаної творчої або дослідницької роботи; резюме, підготоване учителем з 

оцінкою власних професійних досягнень. 

Підходи до побудови Методичного Портфеля учителя можуть варіюватися 

і залежать від його індивідуальності. 

Г ) Професійний портфель учителя 

Сучасна школа в умовах модернізації освіти потребує нового учителя, 

який володіє сучасними методами та технологіями, способами самостійного 

конструювання педагогічного процесу в умовах практичної діяльності, умінням 

прогнозувати кінцевий результат. Учитель як суб'єкт навчального процесу є 

дійовою особою всіх освітянських перетворень і повинен вміти 

переорієнтовувати свою діяльність на нові педагогічні цінності, що вимагає від 
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нього високого професійного рівня. Учитель повинен мати досьє успіхів. Ним 

може бути Портфель учителя, який повинен допомогти йому у розповсюдженні 

передового досвіду, в отриманні інформації щодо нових технологій, підходів до 

організації освіти, планів, програм. Структура Портфеля учителя: 

- титульна сторінка 

- дані про учителя 

-зміст Портфелю ( документи, творче досьє, діагностика успішності 

учителя, відгуки ) 

- коментарій до Портфеля. 

На основі такого Портфеля може бути створений Кейс-Портфель, що 

охоплює інформаційні матеріали для самостійної роботи творчих молодих 

учителів, контрольні завдання, а також рекомендації щодо роботи з Кейс-

Портфелем. 

Висновок. Аналіз наукових  досліджень дозволяє стверджувати, що зміни в 

соціальному житті суспільства і в  освіті  призвели до  зміни функцій вчителя, 

який з транслятора знань і досвіду стає організатором, який  сприяє 

максимальному розкриттю актуальних і потенційних можливостей учнів. 

Основний зміст перетворень у сфері безперервної педагогічної освіти 

полягає в створенні і практичному застосуванні раціональних методик 

навчання, а саме Професійного портфеля. 

Для створення Професійного портфеля вчителя ІМ необхідна як загально 

педагогічна підготовка (педагогіка, психологія, управління), методична 

підготовка (методика викладання предмету загальноосвітнього циклу), так і 

внутрішня готовність до особистісного зростання.  

Для повноцінної реалізації потенціалу майбутнього вчителя ІМ необхідна 

така система професійного і особистісного розвитку, яка, з одного боку, 

відповідала б вимогам до рівня підготовки випускника вузу, з іншого боку, 

забезпечувала б функціонування нової системи безперервної професійної 

освіти. Такою системою може і повинен стати Професійний портфель 

викладача. 
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В даній статті наведені основні переваги та недоліки використання 

інтерактивних прийомів в процесі вивчення іноземних мов, а також наведені 

шляхи впровадження вищезгаданих прийомів в навчальний процес. 

Ключові слова: інтерактивне навчання, комунікативний підхід, методика 

викладання. 

Сучасний етап розвитку України характеризується розширенням та 

якісними змінами міжнародних зв’язків нашої держави, інтернаціоналізацією 

всіх сфер суспільного життя. Інтеграція України у світову спільноту потребує 

досконалості володіння іноземними мовами. У період упевненого переходу 

України до відкритого демократичного суспільства іноземна мова набуває 

пріоритетного значення в різних сферах діяльності людини. Життя вимагає від 

сучасної людини знання навіть не однієї, а кількох іноземних мов як важливого 

засобу міжкультурного спілкування. В Україні вивчається понад 15 іноземних 

мов, провідне місце серед яких займає англійська. Вивчення англійської мови 

сприяє значною мірою всебічному розвитку особистості, оскільки створює 

умови для вільного спілкування, відкриває для людини доступ до скарбниць 

світової культури. 

Практична мета навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах 

полягає в тому, щоб навчити здобувачів вищої освіти спілкуватися іноземною 

мовою у межах професійної тематики, визначеної програмою. Навчання 

говоріння передбачає оволодіння студентами  двома його формами: 

діалогічною та монологічною. Навчання монологічного мовлення передбачає 

досягнення такого рівня розвитку навичок і вмінь, за якого студенти можуть без 

попередньої підготовки в природному темпі мобілізувати засвоєні іншомовні 

засоби з метою здійснення реальної комунікації. 
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Для розвитку вміння монологічного мовлення, розкриття творчих 

можливостей здобувачів вищої освіти, задоволення їх особистих та суспільних 

інтересів, викладачу необхідно володіти методиками, які стимулюють 

конструктивно-критичне мислення, розвивають творчі здібності. Цим вимогам 

відповідають інтерактивні методи навчання. Вони захоплюють студентів, 

пробуджують у них інтерес і мотивацію, навчають самостійності. 

Особливістю інтерактивного навчання є те, що воно вимагає активізації 

навчальних можливостей студента замість переказування абстрактної, 

«готової» інформації, відірваної від їхнього життя і суспільного досвіду. 

У Концепції Державної програми розвитку освіти на 2015 – 2020  роки 

одним із пріоритетних напрямів сучасного реформування освіти в Україні 

визначено необхідність досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних 

мов. 

Ефективність навчання іноземної мови залежить від чіткої та гнучкої 

організації навчального процесу на уроці, від уміння вчителя враховувати 

реальне засвоєння матеріалу кожним учнем та індивідуальні особливості 

кожного учня. Методика сучасного уроку іноземної мови тісно пов’язана з 

інтерактивними прийомами: розроблення проектів, парна та групова робота, 

вирішення проблемних питань і ситуацій тощо. Невід’ємним компонентом 

навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції. Ця 

мета передбачає досягнення школярами такого рівня навчальних досягнень, 

який був би достатнім для здійснення спілкування в усній та писемній формах у 

межах комунікативних сфер. 

Комунікативна спрямованість навчального процесу є головною складовою 

сучасної теорії навчання і потребує від вчителя оволодіння такою методикою 

навчання іноземних мов, яка розглядає навчальну діяльність на уроці як 

діяльність спілкування. Це потребує широкого використання інтерактивних 

форм навчання, які наближають мовлення студентів до умов реального 

спілкування.  

Практикою доведено, що використання саме нетрадиційних форм і методів 

роботи дає змогу зробити навчальний процес цікавим і творчим, створює 
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сприятливу атмосферу для спілкування іноземною мовою. Вивчення іноземної 

мови стає різноманітним, захоплюючим. Стрімкий розвиток високих 

технологій та економіки тісно пов’язаний з іноземною мовою, як ведучим 

засобом міжнародного спілкування. У зв’язку з цим проблема використання 

ефективної методики викладання англійської мови є досить важливою. 

Комунікативно-орієнтоване навчання передбачає максимальне 

заглиблення здобувача вищої освіти  у мовленнєвий процес. Основною метою 

цієї методики є навчити студента спочатку вільно розмовляти, а потім думати 

іноземною мовою. Важливо і те, що механічні репродуктивні вправи також 

відсутні; замість них з'являються ігрові ситуації, робота з партнером, завдання 

спрямовані на пошуки помилок, порівняння та співставлення, що підключають 

не тільки пам'ять, але і логіку, вміння мислити аналітично та творчо. Такий 

комплекс допоможе створити англомовне середовище, в якому повинні 

«функціонувати» студенти: спілкуватись, читати, брати участь в рольових 

іграх, висловлювати свої думки, робити висновки. Така методика орієнтована 

на розвиток не тільки мовних знань, але й також на креативність та загальний 

кругозір.  

Мова тісно пов'язана з культурними особливостями країни, тому 

країнознавчий аспект є досить важливим. Під час складання комунікативних 

завдань необхідна велика кмітливість та винахідливість. Дуже важливо 

будувати їх на цікавому матеріалі реальної дійсності, мобілізуючи також 

фантазію учнів. Вчитель повинен мати велику кількість цікавих ситуацій, які 

можна використати у своїх завданнях, що підвищують тонус спілкування та 

активізують мовленнєву творчість. 

Досить цікавими є методики, що стимулюють активну розумову діяльність 

і спонукають учня висловлювати свої думки іноземною мовою. Одними з таких 

є методи інтерактивного навчання. 

Інтерактивне навчання - це така організація навчального процесу, за якої 

неможлива неучасть учня в колективному взаємодоповнюючому процесі 

пізнання, що базується на взаємодії всіх його учасників. Інтерактивні завдання 

допомагають встановленню та підтримці стосунків, вчать взаємодіяти в парах, 
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групах, командах. Активне спілкування учнів у процесі навчання завжди є 

цікавим і корисним, оскільки стимулює спілкування, перетворюючи його на 

загальну захоплюючу пізнавальну взаємодію. Крім того, спільна діяльність є 

цікавішою та емоційнішою, привчає до ініціативи та згуртовує колектив. 

Можна стверджувати, що, на відміну від традиційних методик викладання, 

які забезпечують формування основних навичок та умінь, інтерактивні 

прийоми стимулюють процес пізнання, викликають зацікавленість, посилюють 

розумові здібності. 

Для більш наочної характеристики відмінних рис двох видів навчання було 

проведено їх порівняльний аналіз та представлено результати порівняння в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз традиційного та інтерактивного навчання  

Традиційне навчання Інтерактивне навчання 
• Передавання знань через виклад 
навчальної інформації без залучення 
учнів до активної навчально-
пізнавальної діяльності. 

• Розвиток учня як суб’єкта 
навчальної діяльності, створення 
умов для активного оволодіння 
знаннями та реалізації творчого 
потенціалу. 

• Переважання зовнішньої мотивації. • Наявність глибокої внутрішньої 
мотивації. 

• Репродуктивне засвоєння матеріалу. • Самостійний пошук та оволодіння 
знаннями. 

• Переважання методів усного 
викладання знань: лекції, бесіди, 
методу ілюстрації. 

• Інтерактивні прийоми „мікрофон”, 
„мозковий штурм”, „акваріум”, 
дискусія, рольова гра та ін. 

• Викладач контролює обсяг вивчення 
матеріалу, час і хід навчання. 
Зворотній зв’язок з учнями відсутній. 
Викладач є „джерелом” знань. 

• Контроль викладача за обсягом 
матеріалу, що вивчається, ходом 
навчання є опосередкованим. 
Зворотній зв’язок з учнями є 
постійним. Викладач є організатором 
та консультантом.  

• Є чіткі критерії для контролю знань 
педагогом. Але оцінка є формальним 
показником результату навчання, 
оскільки не враховує реального рівня 
розвитку.  

• Оцінка викладача формується на 
основі врахування активності 
кожного студента, докладених ним 
зусиль, способу спілкування, вміння 
працювати в колективі. 
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Використавши дані таблиці, можна зробити висновок, що інтерактивне 

навчання сприяє активізації навчально-пізнавального процесу, формуванню 

глибокої внутрішньої мотивації, надає можливості для інтелектуального та 

творчого розвитку, вияву ініціативи, розвиває комунікативні вміння.  

Інтерактивна навчальна діяльність базується на таких принципах: 

- одночасна взаємодія - всі учні працюють в один і той же час; 

- однакова участь - для виконання завдання всім учням дається однаковий 

час; 

- позитивна взаємодія - група виконує завдання за успішної роботи 

кожного учня; 

- індивідуальна відповідальність - при роботі в групі в кожного учня є своє 

завдання. 

Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес 

відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Інтерактивні 

технології ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню 

цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії і дають можливість 

педагогу стати справжнім лідером учнівського колективу. Завдяки таким 

сучасним технологіям учні вчаться критично мислити, приймати рішення, а 

отже, відбувається постійна співпраця всіх учнів класу у ході уроку. При цьому 

учень і вчитель - рівноправні, тобто знають, вміють і здійснюють свою 

діяльність разом, чудово розуміючи, що вони роблять і для чого. 

Останнім часом серед методів викладання іноземних мов викладачами та 

методистами поступово усвідомлювалася перевага інтерактивних технологій, 

що розглядають як «організацію процесу навчання, у якому неможливо не 

враховувати участь учня в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому 

на взаємодії всіх учасників процесу навчального пізнання» [5, с.253]. Базовим 

принципом інтерактивного методу є принцип колективної взаємодії, згідно з 

яким досягнення студентами комунікативних цілей відбувається через 

соціально-інтерактивну діяльність: діалог, полілог, моделювання життєвих 

ситуацій у рольових іграх, дискусії, обговоренні. Спільна соціально-
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інтерактивна діяльність знімає психологічні бар’єри, дозволяє кожному 

студентові максимально проявити свої інтелектуальні та творчі здібності, 

заохочує самостійність та ініціативність в ухваленні рішень, організації 

пошукової діяльності. Така діяльність має позитивний вплив колективу на 

особистість кожного учня, формує сприятливі умови в навчальній групі. Саме 

інтерактивні прийоми навчання іноземних мов створюють необхідні 

передумови як для формування й розвитку мовленнєвої компетенції учнів, так і 

для формування вмінь приймати колективні та індивідуальні рішення з метою 

виховання активних громадян суспільства [1, с. 40]. 

Використання інтерактивних прийомів сприяє формуванню внутрішньої,   

процесуальної мотивації, коли учневі подобається сам процес навчання та коли 

він відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Наступною 

перевагою інтерактивних видів діяльності є груповий характер виконання 

завдань, коли успіх усієї групи залежить від якості роботи кожного учасника. В 

ході групової взаємодії формуються такі риси, як відповідальність, 

взаємодопомога, вміння знаходити компроміс, терплячість. 

Ефективна співпраця та комунікація виступають базовими компонентами 

такого навчання, яке ставить перед собою мету спільного розв’язання проблем, 

набуття умінь монологічного мовлення, критичного мислення та досягнення 

вагомих результатів. У групах студенти залучаються до колективної творчої 

діяльності, осмисленого спілкування і взаємодії, розподілу обов’язків між 

членами групи, здійснюється взаємонавчання та взаємоконтроль.    

Інтерактивна навчальна діяльність сприяє  розвиткові таких особистісних 

якостей: 

- уміння працювати в колективі; 

- брати відповідальність за свій вибір; 

- розділяти відповідальність; 

- аналізувати результати своєї діяльності; 

- відчувати себе членом команди [2, с.7]. 

Здобувач вищої освіти отримує можливість проявляти самостійність у 

навчанні, особливо при виконанні творчих завдань. Універсальність 
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інтерактивних технологій полягає в тому, що паралельно з груповою роботою 

має місце особистісно-орієнтований підхід. Завдання інтерактивних технологій 

й полягає в тому, щоб усіх студентів залучити до розв′язання різноманітних 

творчих завдань, використовуючи принцип комунікативності, зосередити увагу 

не тільки на засвоєнні мовних засобів, а також  на діяльності [2, с.8]. 

Беручи все вище сказане до уваги, можна зробити наступні висновки: 

1. Інноваційні методи навчання іноземних мов, які ґрунтуються на 

творчому підході, допомагають повністю розкрити потенціал студентів і 

сприяють розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу. 

2. Використання інтерактивних форм навчання забезпечує комунікативну 

спрямованість навчального процесу, що є головною складовою сучасної теорії 

навчання. 

3. Інтерактивні технології ефективно сприяють формуванню навичок і 

вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва,  

взаємодії і дають можливість педагогу стати справжнім лідером учнівського 

колективу. 

4. Перевагою інтерактивного навчання при вивченні іноземної мови є й те, 

що воно є способом реалізації комунікативного підходу, сприяє більш 

активному включенню в роботу, зняттю психологічного бар’єру під час 

іншомовного спілкування через створення невимушеної атмосфери 

спілкування, встановленню міжособистісних стосунків, більш якісному 

опануванню навичок  монологічного мовлення завдяки можливості 

застосування отриманих знань на практиці через дію. 

5. Інтерактивні прийоми дають можливість ефективної організації 

взаємодії викладачів і студентів, продуктивної форми їх спілкування з 

елементами змагання. 
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В статті подана характеристика та визначено сутність електронних 

ресурсів сучасних бібліотек ВНЗ. Обґрунтовано необхідність використання 

електронних ресурсів в процесі професійної підготовки майбутніх економістів. 

Ключові слова: економічна освіта, професійна підготовка, майбутні 

економісти, електронні ресурси, бібліотека ВНЗ. 

Постановка проблеми, її зв'язок з важливими завданнями. Система 

економічної освіти є важливим фактором економічної соціалізації людей, 

засобом розвитку та підвищення якості людського капіталу, вона формує 

економічну культуру майбутнього фахівця, здатного ефективно керувати 

виробництвом та персоналом, розвиває практичні уміння та навички, дозволяє 

приймати професійно-обґрунтовані рішення. Відтак, якісно новий підхід до 

підготовки майбутніх економістів з високим рівнем професійної 
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компетентності набуває сьогодні особливої актуальності та є вирішальним 

чинником соціальної захищеності та професійності фахівців. В сучасних 

умовах актуалізується проблема створення такої моделі економічної освіти, яка 

відповідала б розвитку світових освітніх систем, відображала би прогресивні 

тенденції сучасності й одночасно зберігала та розвивала національні традиції. 

Вирішення даного завдання сьогодні неможливе без використання в 

навчальному процесі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Адже, 

продукування нових знань, їх поширення та практичне застосування неможливе 

без належної системи інформаційного забезпечення, численних інформаційних 

мереж, різноманітних каналів і способів передачі сучасної інформації, без 

бібліотечно-інформаційних ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, виокремлення її 

частин. Питання професійних компетентностей були предметом наукових 

досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних учених, та охоплюють 

різноманітні аспекти, зокрема: сучасна філософія вищої освіти (В. Андрущенко, 

І. Зязюн, В. Кремень), проблеми професійної освіти, дидактики та методики 

навчання у вищій школі (А. Алексюк, Н. Ничкало, О. Романовський, 

С. Сисоєва), питання університетської підготовки (І. Бех, О. Глузман,  

О. Долженко, О. Мещанінов). Проблеми вдосконалення фахової економічної 

освіти розглянуто в роботах Н. Баловсяк, М. Вачевського, Л. Дибкової,  

Є. Іванченко, М. Левочко, О. Куліш, Л. Пуханової, Г. Чаплицької; теоретичні 

засади проблеми формування професійної компетентності майбутніх 

економістів розглядали О. Болюбаш, М. Головань, Н. Горобець; розробка 

змісту вищої економічної освіти наведена в дослідженнях В. Боброва,  

Л. Каніщенко; організацію професійного навчання бакалаврів з економіки 

досліджували К. Беркита, Є. Калицький, В. Стрельніков; створення 

організаційно-педагогічних умов навчання фахівців комерційного профілю 

вивчали О. Куклін, Й. Бринкель; особливості психолого-педагогічної 

підготовки економістів в університетах розглядали В. Валєшний, Г. Ковальчук, 

В. Козаков; формування комунікативних умінь майбутніх економістів 

досліджували Н. Бутенко, Н. Статінова, Т. Шепеленко. 
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Зростання обсягів інформації та знань викликає необхідність якісного її 

перетворення, як форми зберігання і надання, так і функціональної структури. 

Цей процес супроводжується значними змінами в усіх сферах людської 

діяльності і бібліотечна - не виняток. Інформатизація, як визначна умова 

переходу до інформаційного суспільства, не лише надає додаткові можливості 

бібліотечним установам, а й суттєво трансформує традиційні бібліотечні 

процеси й уявлення про бібліотеку, як таку: нині поширена думка, що майбутнє 

бібліотеки не так у володінні фондом, як у наданні доступу до інформації за 

допомогою програмного забезпечення.  

В останні роки збільшилася кількість наукових публікацій, присвячених 

електронним ресурсам бібліотек, проблемі їх менеджменту, розробці інструментів 

орієнтації, пошуку інформації і проблемно-орієнтованої організації веб-ресурсів 

(А. Антопольський, О. Баркова, Ф. Воройський, В. Голуб, А. Каптерев, 

О. Матвієнко, І. Павлуша, Л. Хайцева, Ю. Хохлов). 

Зазначимо, що термінологічне поняття «електронний документ» і 

«електронний ресурс» визначали чимало науковців, що активно досліджують 

сутність документа у цілому та електронного зокрема. Серед них М. Килина, 

А. Антокольський, Г. Воробйов, Ф. Воройський, Р. Гіляревський, А. Земсков, 

Н. Зінов’єва, Н. Кушнаренко, Т. Майстрович, К. Митяєв, П. Отле, А. Соколов, 

Ю. Столяров, Г. Швецова-Водка, Я. Шрайберг та ін. 

Формулювання цілей статті – надати характеристику електронних ресурсів 

бібліотеки вищого навчального закладу, показати  їх роль в процесі фахової 

підготовки майбутніх фахівців галузі економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих результатів.  

Бібліотеки ВНЗ є тими підрозділами, які забезпечують інформаційну базу 

навчального та наукового процесів, здійснюють безпосередній вплив на якість 

освітньої та наукової діяльності майбутніх фахівців через бібліотечні ресурси 

та послуги. У процесі формування професійних якостей випускника вищого 

навчального закладу, бібліотека покликана навчити самостійно орієнтуватися у 
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потоці інформації, відбирати найбільш ефективні інформаційні джерела, 

пропонує комплекс нових послуг, що підтримують технології електронного 

навчання (e-learning), забезпечуючи обслуговування як традиційними 

документами, так і електронними ресурсами, сприяє формуванню у майбутніх 

економістів професійної компетентності через знання та уміння 

використовувати в процесі навчання та самопідготовки засоби електронних 

бібліотечно-інформаційних ресурсів. Сучасний студент має володіти навичками 

самостійного опрацювання навчального, наукового та навчально-методичного 

матеріалу, умінням працювати з традиційними та електронними бібліотечно-

інформаційними ресурсами. Уміння справлятися з наростаючим інформаційним 

потоком, оперативно знаходити інформацію, оцінювати її та ефективно 

використовувати в професійній діяльності є необхідними навичками для 

майбутнього фахівця.  

У монографічному дослідженні «Електронні інформаційні ресурси 

бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського 

суспільства» зазначено: «Підготовка суспільства до сприйняття нових знань, 

досягнень науки і технологій у першу чергу залежить від бібліотечно-

інформаційних установ, як осередків науково-інформаційного знання людства. 

Відповідно до процесів інформатизації суспільства, зміни, які відбуваються 

останнім часом у бібліотечно-інформаційній галузі, головним чином 

відзначаються розширенням ресурсної бази, удосконаленням форм і методів 

організації доступу до інформації, домінуванням нових інформаційних послуг, 

які надають можливість керувати інформацією на відстані. Масштабне 

використання в роботі бібліотек нових інформаційних технологій забезпечує 

принципово новий рівень отримання та узагальнення знань, їх поширення та 

використання»[1, с. 52]. 

Необхідно відмітити, що одним із показників ефективності професійної 

підготовки майбутніх економістів є їх знання та вміння використовувати в 

процесі навчання весь масив електронних інформаційних ресурсів сучасної 

бібліотеки ВНЗ, що значно підвищує їх активність і самостійність в навчанні, 
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розвиває здатність сприймати та аналізувати нову інформацію, вільно 

орієнтуватися в сучасному інформаційному середовищі, та готовність до 

застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у процесі 

реалізації своїх професійних функцій. 

Згідно ГОСТу 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления: 

Межгосударственный стандарт», електронні ресурси – це інформаційні 

ресурси, якими керує комп’ютер, у тому числі ті, що потребують використання 

професійного пристрою, підключеного до комп’ютера. Електронними 

ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, 

зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, їх 

комбінації), електронні програми або поєднання цих видів в одному ресурсі. 

Такі видання містять бази даних, довідкові і навчальні матеріали, дискети і 

диски у якості додатків до книг та періодичних видань. В залежності від 

режиму доступу електронні ресурси поділяються на ресурси локального 

доступу та ресурси віддаленого доступу» [2, с. 10].  

Словник – довідник термінів і понять «Документознавство» дає наступне 

визначення поняття електронний ресурс: - «електронні дані та/чи програми, 

що їх створюють переглядають та використовують за допомогою комп’ютера» 

[3, с. 75]. 

В монографічному дослідженні Г. Шамаєва розглядає електронні ресурси, 

з одного боку, як новий продукт сучасної інформаційної індустрії, а з іншого - 

як комплекс каналів, методів і засобів розповсюдження соціально значущої 

інформації та знань [4, с. 99]. 

Відтак, термін «електронні ресурси» вміщує такі аспекти поняття, як 

цифрова форма фіксації інформації, комп'ютерні засоби та програмне 

забезпечення для відтворення та керування, електронне середовище для 

розповсюдження (комп'ютерні мережі та засоби телекомунікаційного зв'язку).  

А. Земсков і Я. Шрайберг у посібнику «Электронные библиотеки» подали 

наступне визначення електронного ресурсу: «це сукупність, множина 
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(колекція) електронних документів» (маючи на увазі, що колекція створюється, 

як правило, навмисно, а ресурс може утворитися і внаслідок випадкових дій або 

подій) [5, с. 234]. 

Потрібно зазначити, що сьогодні електронні ресурси є вагомою складовою 

документно - інформаційного фонду сучасної бібліотеки. Їх нарощування у 

бібліотеках дає змогу створювати унікальні колекції з раніше розрізнених 

документів та виявляти раніше невідомі колекції в різних сховищах шляхом 

створення корпоративних баз бібліографічних даних і тим самим розширює 

можливості їх використання в процесі навчання. 

Види електронних видань класифіковано в ДСТУ 7157:2010 «Інформація 

та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості» за 

такими ознаками: за наявністю друкованого еквівалента (електронний аналог 

(копія, версія) друкованого видання, самостійне електронне видання); за 

природою основної інформації (текстове (символьне), образотворче, звукове, 

програмний продукт, мультимедійне); за цільовим призначенням (офіційне, 

суспільно-політичне, наукове, науково-популярне, популярне, виробничо - 

практичне, навчальне, літературно - художнє, релігійне, довідкове, видання для 

дозвілля, рекламне; за технологією використання (локальне, мережне, 

комбінованого використання); за характером взаємодії з користувачем 

(детерміноване, не детерміноване (інтерактивне); за періодичністю 

(неперіодичне, періодичне, продовжуване, оновлюване); за структурою 

(одночастинне, багато частинне, серійне) [6 с.3,4 ]. 

Враховуючи те, що тип ресурсу визначається типом вмісту, тобто типом 

інформації, яка призначена для сприймання, можемо припусти, що найбільш 

поширеними типами електронних ресурсів є:  

- електронні журнали 

- електронні книги 

- реферативно-бібліографічні бази даних 

- довідкові бази даних (біографії, словники, енциклопедії тощо) 

- бази даних статистичної та числової інформації 
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- електронні зображення 
- електронні аудіовізуальні ресурси. 
Як бачимо, увесь масив електронних інформаційних ресурсів складається з 

різних типів і видів. Це групи ресурсів, які мають спільні характеристики 
інформації, що в них міститься, зокрема цільове призначення, структура 
багаточастинних документів, періодичність тощо. За цими ознаками типологія 
електронних документів практично відповідає типологічній структурі 
традиційних документів. Крім того, можуть бути ресурси, що не мають 
друкованих аналогів (електронна пошта, домашні сторінки та інші матеріали 
веб-сайтів, дискусійні групи в Інтернеті, наукові і популярні журнали, бази 
даних, мультимедійні матеріали та ін.), та ресурси, створені для підтримки 
друкованих матеріалів, наприклад, для забезпечення збереження, або 
поширення і покращення обслуговування користувачів (організація 
мультидоступу для запитуваних видань шляхом представлення в чисельний 
доступ їх електронних аналогів) і т.п. Є також електронні ресурси, що 
створюються на короткий термін з технологічною метою на основі друкованих 
ресурсів, не призначені для довготривалого зберігання і знищуються після 
разового використання (копії матеріалів, що використовуються в системі МБА 
та електронної доставки документів та ін.).  

Для забезпечення якості бібліотечного обслуговування майбутніх фахівців 
галузі економіки наразі актуальним є формування фондів електронних 
документів. Такі фонди бібліотеки включають наступні види електронних 
документів відповідно до технології їх розміщення і доступу, що підлягають 
індивідуальному і сумарному обліку:  

- електронні документи на знімних носіях інформації;  
- мережні локальні та інстальовані електронні документи: електронні 

документи першого покоління (електронного походження), цифрові копії 
друкованих або інших аналогових документів, розміщені на власних технічних 
засобах бібліотеки (сервері, автономних автоматизованих робочих станціях, 
пристроях для читання);  

- електронні документи, включені в локальні, інстальовані, віддалені бази 
даних. 
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Особливий інтерес викликають динамічні електронні документи, які 

змінюють інформаційний вміст за певних умов використання та електронні 

ресурси, які оперують за даними, що надходять у реальному часі. Своєрідність 

інтерактивних мультимедіа – постійне оновлення, при якому вміст 

електронного ресурсу може бути цілком оновленим [7, с. 296]. 

В контексті дослідження особливо актуальними є електронні освітні 

(навчальні) ресурси (Digital learning objects; DLO).  Це можуть бути навчальні, 

наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній 

формі і представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних 

мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних 

засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в 

частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними 

матеріалами. Вони використовуються для забезпечення навчальної діяльності 

студентів і вважається одним з головних елементів інформаційно-освітнього 

середовища. 

Важливо зазначити, що інструментом створення електронних ресурсів у 

бібліотеках – є автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи (АІБС) 

[Library automation system (LAS)], що забезпечують опрацювання, аналітико-

синтетичну обробку та представлення користувачам документного фонду 

бібліотеки (як традиційного паперового, так і електронних інформаційних 

ресурсів), обслуговує бібліотечні фонди на всіх етапах: від придбання до 

замовлення [1, с. 105]. Сьогодні наявність АБІС, як і наявність книжкової 

колекції, є невід’ємною складовою сучасної бібліотеки, надає можливість 

автоматизувати всі основні бібліотечні процеси, обробляти, зберігати й 

надавати інформацію, уможливлює комунікативний обмін інформацією.  

В. Медведєва наголошує, що АІБС слід розглядати як інформаційно-

телекомунікаційні системи, що виконують завдання пов’язані з практикою 

обслуговування користувачів. Така система може забезпечити не лише 

опрацювання великих обсягів документів, а й організацію необмеженого 

доступу до різноманітних банків інформації, баз даних, ресурсів наукових 
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бібліотек; добір й упорядкування різноманітних електронних колекцій, 

формування і представлення у світовому просторі інформаційної продукції  

[8, с. 11]. 

Головним елементом традиційної АБІС та одним із найважливіших 

бібліотечних ресурсів є електронний каталог (ЕК) з усіма його функціями. 

Г. Швецова – Водка дає наступне визначення терміну «каталог» - (від грец. 

кatalogos – перелік, список) – 1) довідковий або нормативний виробничо-

практичний та/або рекламний документ, що містить систематизований перелік 

наявних речей (товарів, експонатів, документів, видань тощо) та/чи послуг;  

2) довідкове чи нормативне виробничо-практтичне або рекламне видання, що 

містить систематизований перелік наявних речей або послуг із короткими 

відомостями про них [9, с. 98] 

Н. Стрішенець надає перелік визначень поняття «каталог» з зіставленням 

його змісту в українському бібліотекознавстві з тим, як його витлумачують 

найновіші західні, зокрема, американські джерела, зазначає, що суттєвою 

ознакою, яка повторюється у більшості визначень і виражає глибинну сутність 

каталогу, є наявність переліку бібліографічних записів, що містяться у певному 

зібранні (фонді), бібліотеці чи групі бібліотек [10,с. 19]. 

Сьогодні електронні каталоги бібліотек є найбільш орієнтованою на 

сучасного користувача частиною бібліотечної електронної технології, мають 

багатоканальний доступ з розвиненим лінгвістичним апаратом, вміння 

правильно використовувати його функціональні можливості, забезпечує 

ефективність професійної підготовки майбутніх економістів. Електронні 

каталоги орієнтовані не тільки на внутрішніх, а на й віддалених користувачів, 

зокрема, через бібліотечні сайти. Тут варто відмітити важливість створення 

бібліотечного сайту, через який розповсюджується електронна інформація, 

організовується доступ як до електронного каталогу бібліотеки так і до інших 

баз даних. Адже, особливої цінності та актуальності ЕК набуває тоді, коли він 

знаходиться у всесвітній мережі. За умов активного використання Internet як 

єдиного комунікаційного середовища, електронні ресурси набувають 



590 

підвищеного попиту з боку користувачів бібліотек. Це в свою чергу потребує 

якісного вдосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування, 

яка базуватиметься саме на електронних інформаційних ресурсах бібліотеки та 

дозволить забезпечити цілодобовий доступ до відомостей про наявність у 

бібліотеці фондів.  

Окрім ЕК на сайтах бібліотек представлені інші бібліографічні електронні 

ресурси. В електронному бібліографічному середовищі існують як звичні для 

традиційної бібліографії жанри (бібліографічні покажчики та списки, огляди 

літератури, каталоги, картотеки тощо), так і нові — віртуальні виставки, прес-

дайджести, прес-огляди, бібліографічні БД. 

Відтак, бібліотечні сайти надають доступ до джерельної бази потрібної 

інформації в процесі професійного становлення майбутніх фахівців, 

забезпечують її доступність та оперативний пошук.  

Варто відмітити, що важливою складовою сучасних інформаційних фондів 

бібліотеки ВНЗ є повнотекстові електронні ресурси, які доступні в локальній 

мережі навчального закладу. Це, передусім, навчально-методичні матеріали, 

створені викладачами ВНЗ, повнотекстові бази даних підручників і 

періодичних видань ВНЗ, які відображені у ЕК. Щодо електронних ресурсів 

віддаленого доступу, то сьогодні фонди електронних документів віддаленого 

доступу в системі фондів сучасної бібліотеки ВНЗ займають особливе місце. 

Вони знаходяться в оперативному управлінні інших організацій, але бібліотека 

впливає в різній мірі на формування цих ресурсів; комплектує їх, причому 

загальна політика комплектування фондів будується з урахуванням цих 

ресурсів; активно використовує їх та інформує про них користувачів бібліотеки. 

Фонд містить електронні документи, розміщені на віддалених технічних 

засобах, отримані бібліотекою в тимчасове користування на умовах договорів з 

постачальниками інформації. Студенти в процесі професійного зростання 

можуть використовувати наступні канали доступу до електронних ресурсів: 

• сторінка на сайті бібліотеки (з лінками на ресурси) 

• записи в електронному каталозі бібліотеки. 
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Особливої уваги заслуговують повнотекстові електронні ресурси, які 

формуються та структуруються у тематичних інституційних репозитаріях (від 

англ. repository – сховище), через депонування та самоархівування вченими 

своїх праць у відкритих електронних архівах відповідно до стандартів Open 

Archives Initiative (ОАІ). Цифрова колекція документів наукової спільноти 

вищого навчального закладу, яка репрезентує результати наукових досліджень 

(окремих дослідників, інституції чи галузі загалом) у вільному, 

безперешкодному онлайновому доступі, забезпечує довготривале, надійне їх 

зберігання та допомагає у науково-дослідній роботі майбутніх фахівців.  

Всі зазначені види та типи електронних ресурсів надають додаткові 

можливості майбутнім економістам у пошуку та отриманні необхідної 

інформації в процесі їх професійного становлення. Можемо виділити ряд 

істотних позитивних факторів, що підвищують ефективність навчання 

майбутніх економістів на основі використання електронних ресурсів, а саме: 

посилення мотивації навчання, скорочення часу навчання, підвищення 

швидкості і міцності засвоєння знань. Ці ефекти досягаються зануренням 

студента в принципово нове інформаційно-технологічне середовище, що 

забезпечує розширене інтерактивне взаємодія, максимально наближене до 

природного. Крім того, сучасні процеси розвитку електронних бібліотечних 

ресурсів вносять істотний внесок у формування нового віртуального 

середовища для наукових досліджень майбутніх фахівців економіки. 

Отже, необхідність переходу вищої економічної освіти на якісно новий 

рівень пов’язана із суттєвою трансформацією функцій професійної діяльності 

економістів, а тому й потребою у формуванні нових професійних компетенцій 

фахівця-економіста. Все це вимагає якісних змін у професійній підготовці 

фахівців економічного профілю, зокрема, в організації процесу отримання, 

засвоєння професійних знань і набуття навичок їх застосування в практичній 

діяльності на основі використання сучасних інформаційних технологій. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі 

загалом та електронних бібліотечних ресурсів зокрема, може забезпечити 
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передачу знань і доступ до різноманітної навчальної інформації нарівні, а іноді 

й інтенсивніше й ефективніше, ніж за традиційного навчання. Знання та 

використання в навчанні електронних біліотечно - інформаційних ресурсів 

бібліотеки вищого навчального закладу суттєво впливають на формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців економічного спрямування.  

Визначено, що в процесі навчання у студентів формуються умінням і 

навичкам самостійного пошуку інформації, зокрема за допомогою електронних 

ресурсів бібліотек, що і складає основу якісної професійної підготовки 

майбутніх фахівців. Адже докорінні зміни в економічному, соціально-

культурному житті країни, широке впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в усі сфери життя, суттєво вплинули на вимоги до 

студентів ВНЗ. В нових умовах формування професійних якостей здобувачів 

вищої освіти орієнтовано не стільки на об`єм та повноту конкретного знання, 

скільки на здатність самостійно здобувати ці знання, ставити та вирішувати 

різноманітні завдання, висувати альтернативні рішення. Використання 

електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів підвищує активність і 

самостійність студентів у навчанні, розвиває здатність комбінувати придбані 

знання, уміння і навички в різному їх сполученні. Уміння справлятися з 

наростаючим інформаційним потоком, оперативно знаходити потрібну 

інформацію, оцінювати її та ефективно використовувати в професійній 

діяльності є необхідними умовами якісної освіти, що мають забезпечувати 

формування сукупності інтегрованих знань та вмінь особистості – професійну 

компетентність майбутнього фахівця.  

Зважаючи на сказане, професійна підготовка майбутніх фахівців – 

економістів має бути інтегрованою, забезпечувати цілісність одержання, 

засвоєння та передачі знань, умінь та навичок, що не можливо без 

використання в процесі навчання сучасних електронних ресурсів бібліотек 

вищих навчальних закладів. 

Результати даного дослідження можуть бути використані у подальших 

наукових розробках щодо професійної підготовки майбутніх економістів. 
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