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УДК 655.4-043.2(477)(091)"1917/1920"            Історичні науки 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАВНИЦТВ ТА ВИДАВНИЧИХ ТОВАРИСТВ В  

УКРАЇНІ У РОКИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917––1920 РР.) 

 

Васьківська ОЛ., 

вчений секретар 

Державної наукової установи «Книжкова 

палата України імені Івана Федорова» 

Діяльність книговидавничих осередків років визвольних змагань 

становить суттєву фактографічну історико-книгознавчу базу україніки і 

водночас є найменш дослідженим питанням вітчизняного книговидання.  

Зазначимо, що у 1917––1920 рр. на території України зосередилася значна 

кількість видавництв та видавничих товариств, а саме 261, і найбільше їх діяло 

у 1918 р. (Діаграма 1).  

 

 

 

 

 

Діаграма 1. Кількість видавництв і видавничих товариств, що діяли у 

1917––1920 рр. 

Прийшовши до влади, уряд Української Центральної Ради надав 

українській мові статусу державної, ухваливши низку законодавчих актів, що 

сприяло забезпеченню населення літературою рідною мовою. У 1917 р. 



5 
 

видавничі осередки розпочинають активно друкувати книги українською 

мовою, зокрема побачили світ 35 робіт М. Грушевського у товаристві «Петро 

Барський» (окремі праці витримали по два, три перевидання); 29 творів 

Б. Грінченка у видавництвах «Криниця», «Сіяч», «Видавництво М. Грінченко»; 

11 творів І. Нечуя-Левицького («Сіяч», «Криниця», «Видавництво книгарні 

Є. Череповського»); 10 творів І. Франка («Вернигора», «Криниця»); 8 творів С. 

Васильченка («Українська школа», «Криниця»); 7 оповідань В. Винниченка 

(«Дзвін») тощо. 

Фінансова допомога з боку держави (безвідсоткові позики для зміцнення 

друкарської бази та придбання паперу) сприяла налагодженню, в доволі 

короткий термін, широкомасштабного друкування української книги. Уряд 

всіляко підтримував видавничі осередки, які випускали навчальну літературу 

для шкіл. Великими накладами вийшли підручники з української мови та 

літератури, словники, книги з ділового мовлення та різних галузей знань. 

Необхідно наголосити, що у 1917––1918 рр. найпоширенішими були 

кооперативні видавничі осередки котрі друкували книги і в подарунковому 

оформленні, і недорогі видання для масової аудиторії, наклади яких значно 

збільшились у роки правління українських урядів. Зростання попиту на 

українську книжку сприяло збільшенню кількості видавництв, що забезпечило 

прибутковість найбільших із них («Час», «Друкарь», «Криниця», «Вернигора», 

«Дзвін», «Українське видавництво в Катеринославі») і дало змогу відкрити 

книгарні, придбати власні друкарні та поліграфічне обладнання. 

Найбільше українських видавництв діяло у 1918 р., а саме 81, або 53% від 

загальної кількості тогорічних осередків. Провідна роль у випуску книжкових 

видань належала видавництвам: «Криниця», «Час», «Дзвін», «Вернигора», 

«Друкарь», «Всеувито», «Українська школа», «Грунт», «Сіяч», «Рух», 

«Українське видавництво в Катеринославі», які розгорнули широку діяльність, 

прискорюючи піднесення вітчизняного книговидавництва, виявляючи 

потужний потенціал української книги. Наприклад, «Криниця» упродовж 

1918 р. надрукувала 65 назв книг, «Вернигора» –– 41, «Сіяч» –– 39, «Українська 
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школа» –– 33, «Видавництво книгарні Є. Череповського» –– 32, «Серп і молот» 

–– 24, «Грунт» та «Книгозбірня» –– по 22 назви кожне, «Нашим дітям» –– 16; 

серед регіональних видавництв –– катеринославські: «Слово» –– 22 назви книг, 

«Українське видавництво в Катеринославі» –– 14; херсонська «Українська 

книгарня» –– 12. 

Крім того, 1918 р. у країні було засновано 43 українські видавництва і 

одним з найбільших став «Всеукраїнський кооперативний видавничий союз», 

засновники якого прагнули згуртувати навколо себе видатних учених, 

письменників, перекладачів для написання літературною українською мовою 

потрібних для народу книг. Фундатори видавництва запрошували до співпраці 

філологів, зокрема «для перекладу на українську мову наукових книжок і творів 

красного письменства постійних і тимчасових перекладачів, гарно володіючих 

мовами: 

1. англійською, болгарською, єврейською, італійською, латинською, 

російською, німецькою, польською, румунською, чеською, французькою; 

2. албанською, богемською, венгерською, вірменською, грузинською, 

грецькою, гішпанською, голандською, данською, індійською, китайською, 

латишською, литовською, мадьярською, малавською, норвежською, перською, 

португальською, сербською, сірійською, словацькою, словінською, турецькою, 

шведською, фінською, японською та іншими» [1, с.32]. Отже задуми союзу 

свідчили про формування багатопланового тематичного «видавничого 

портфелю» і вже у 1919 р. побачило світ 33 назви книг. 

В Україні функціонували невеликі кооперативні та приватні видавничі 

осередки, які надрукували всього кілька книг, зокрема: «Зброя», «Зерно», 

«Кіш», «Чехослав», «Хутір», «Хронікер», «Гуро», «Кондоф»; у регіонах: «Діло» 

(Одеса), «Вільна думка» (Золотоноша), «Досвід» (Гадяч), «Захід» (Чернігів), 

«Искра» (Катеринослав) тощо. Здебільшого вони діяли лише рік. 

Значна частина новостворених у 1918 р. видавничих осередків, як 

українських, так нацменшин, першочерговим завданням вважали піднесення 

духовного життя населення держави та задоволення нагальних потреб у 
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друкованих виданнях, орієнтуючись на випуск навчальних книг з історії, 

культури, політичної економії, зокрема таку програму ставило перед собою 

товариство «Жизнь» (Київ). У плані роботи його засновники зазначали, що 

«видань не вистачає на книжковому ринку. Відсутні не тільки розумні нові 

видання великих праць у царині художньої та науково-суспільної думки, а 

навіть елементарні посібники для дітей та юнацтва» [2, с.464].  

Інше товариство –– «Голос» (Київ), засноване професорами К. Воблим, 

М. Василенком, Є. Спекторським, Б. Кістяківським, поставило перед собою 

мету «постачання читачів книгою на висоту культурно-просвітницької 

громадянської справи». Рада товариства взяла зобов'язання «приймати видання 

закінчених рукописів, перевидання друкованих праць, складання підручників 

на замовлення учбових закладів і громадських установ, розробку планів для 

складання окремих книг і цілих бібліотек –– шкільних, домашніх, спеціальних і 

загальних, давати довідники спеціальної літератури за всіма галузями знань» [3, 

с.28].  

Зауважимо, що для активізації практичних потреб видавці налагоджували 

міцні контакти із закордонними партнерами, наприклад «Дзвін» співпрацював з 

фірмою Отто Ельзнера у Відні, яка виконувала замовлення на видання 

шкільних підручників. Товариства «Вернигора», «Час» друкували частину своїх 

видань у Відні, Берліні та Празі. 

За результатами дослідження, видавниче товариство «Криниця» посіло 

перше місце за кількостю книг, надрукованих українською мовою, випустивши 

143 назви, серед нацменшин найбільше назв видало «Издательство 

А. А. Ивасенко» (Одеса) –– 145 (таблиця 1). 

Таблиця 1. Видавництва, які випустили найбільше книжкових видань 

Видавництва 
Рік 

Всього 
1917 1918 1919 1920 

Україномовні 

1. «Криниця» (Київ) 58 65 19 1 143 

2. «Українське видавництво в 

Катеринославі» (Катеринослав, 

Кам'янець-Подільський) 26 15 55 36 132 

3. «Вернигора» (Київ) 33 41 27 10 111 



8 
 

Нацменшин: 

– російськомовні 

1.«Издательство А. А. Ивасенко» 

(Одеса) 
71 54 20 –– 145 

2. «Сотрудник» (Київ) 30 69 27 3 129 

– на ідиші 

1. «Києвер фарлаг» (Київ) 
–– 9 61 4 74 

– польською 

1. «L. Idzikowski» (Київ) 23 7 7 1 38 

– російською та українською мовами 

1. «Союз» (Харків) — 29 66 10 105 

 

У 1919 р. роботу видавців значно ускладнили воєнні дії по всій території 

України, що призвело до зменшення кількості видавничих осередків порівняно 

з 1918 р. Гальмувало видавничу діяльність й заборона вільно користуватися 

папером, який знаходився у розпорядженні приватних та кооперативних 

видавництв. Припинили роботу видавничі осередки: «Атос» (Миргород), 

«Воля» (Вінниця), «Вимпел» (Одеса), «Видавництво Ф. Гавриша» (Лубни), 

«Грунт» (Київ), «Сила» (Київ), «Сміх» (Київ), «Сіверянська думка» (Чернігів) 

тощо. Окремі з них перенесли діяльність за кордон, зокрема «Знаття – то сила» 

та «Сотрудник» працювали в Берліні. 

Випуск української книги скоротився, хоча потреба в ній гостро 

відчувалася. «Представники різних комісаріатів зазначали про надзвичайний 

попит на українські видання. Ціла низка видавництв мали такі замовлення, що 

боялися залишитися без книжок, і лише погіршення й перерва транспорту 

затримували розповсюдження книжок і повне спорожнення українських 

книжкових комор» [4, с.115].  

Внаслідок протистояння політичних сил до влади прийшли більшовики, 

розпочавши створювати державні, партійні, військові видавництва, які 

виникали на базі ліквідованих приватних, кооперативних форм власності, 

першими з яких були Харківське губернське агентство Центродруку та 

Українське Центральне агентство по розповсюдженню творів друку 

(Укрцентраг). Декрет про утворення Укрцентрагу опублікували 16 січня 1919 
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р., а згідно з декретом ВУЦВК від 26 квітня він увійшов до складу 

«Всеукраїнського видавництва». Комуністи поставили перед видавничими 

осередками завдання, адекватні вимогам часу, а саме ліквідація неписьменності 

та створення за допомогою друку дієвого важеля пропаганди соціалістичного 

способу життя.  

Увагу радянська влада приділила й мовній політиці, ухваливши 

Постанову РНК УСРР від 21 вересня 1920 р. «Про введення української мови в 

школах і радянських установах». Наркомату освіти влада доручила розробити 

план розвитку шкільних закладів з викладанням рідною мовою та негайно 

запровадити її як обов'язковий предмет навчання у школах, надрукувавши 

достатню кількість підручників. 

Необхідно зазначити, що 1920 р. кількість видавництв зменшилася майже 

на 49% порівняно з 1918 р. Найбільший провладний видавничий осередок 

«Всевидав» лідирував у друкуванні літератури в Україні, випустивши 

упродовж 1920 р. 334 брошури накладом 3 728 525 примірників, із них 

українською мовою 2 021 509 примірників, що складало 54% [5, с.71]. 

Крім «Всевидаву», діяли радянські видавництва «Боротьба», «Космос», 

«Червона Галичина», «Червоний прапор», «Видавництво Комуністичної партії 

східної Галичини та Буковини» та видавничі відділи при народних комісаріатах 

–– земельних справ, воєнних справ, освіти, соціального забезпечення і при 

місцевих партійних органах влади, друкуючи книги й брошури про політичне, 

господарське та культурне життя Радянської України.  

Найбільше надрукували книжкових видань упродовж 1919––1920 рр. такі 

видавництва: «Всевидав» –– 344 назв, «Боротьба» –– 40, «Центродрук» –– 32, 

«Видавництво Комуністичної партії східної Галичини та Буковини» –– 18, 

«Космос» –– 12. Два видавництва друкували книги польською мовою –– 

Wydawnictwo «Trybuna» (Moskwa-Kijów-Smoleńsk) –– 28 назв книг, та 

«Червона Галичина» –– 13 назв, з яких частина –– теж польською. 

Отже радянська влада обмежила роботу видавничої сфери, 

централізувавши друк книжкових видань за допомогою Укрцентрагу та 
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«Всевидаву». До агентства потрапляла націоналізована й реквізована в Україні 

література, а з Москви регулярно йшли потяги з книгами політичного 

спрямування, які розповсюджували безкоштовно. Крім того, всім радянським 

видавничим організаціям дозволялося без обмежень реквізовувати запаси 

паперу в українських кооперативних та господарських установах.  

Література: 

1. Статут і план видавничої діяльності Всеукраїнського 

Кооперативного Видавничого Союзу. – Київ, 1918. – 32 c. 

2. ЦДІАК України. – Ф. 707. – Оп. 86. – Спр. 3. – Арк. 464.  

3. Васьківська О. Відродження національного книговидання: 1918 рік 

// Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 6. – 52 c. 

4. Постернак С. Із історії освітнього руху на Україні за часи революції 

1917–1919 рр. – Київ : Вид. Всеукр. кооп. вид. союзу. Печатня вид. т-ва 

«Друкарь», 1920. – 127 c.  

5. Скрипник Т. О. Становлення видавничої системи в Українській РСР 

// Теорія та історія радянської книги на Україні. – Київ : «Наукова думка», 1983. 

– 150 c. 

____________________________________________________________________ 

 

УДК  323.2                                                                               Політичні науки 

П’ЯТИЧАСТИННА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬСТВА ЗА ДЖИН Л. КОЕН ТА 

ЕНДРЮ АРАТО 

Ващенко А.С. 

Аспірантка філософського факультету 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Громадянське суспільство має глибоке коріння, тому інтерес та пошук 

нових підходів до аналізу еволюції громадянського суспільства призводить до 

пошуку нових моделей. Американські дослідники Джин Л. Коен та Ендрю 

Арато запропонували п’ятичастинну модель, в рамках якої є відмінності між 
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державою, політичним суспільством, громадянським суспільством, 

економічним суспільством та економікою [1, с.56]. 

Джин Л. Коен та Ендрю Арато розрізняють громадянське суспільство та 

суспільство в широкому сенсі. Дослідники обґрунтовують ідею про те, що 

громадянське суспільство виконує функцію інтегративної підсистеми 

суспільства, «сфери суспільства, що складається з нормативно-правових 

компонентів і принципів асоціації» [2, c.414]. Дана сфера іменується найбільш 

актуальною реконструкцією поняття громадянського суспільства, і такий підхід 

видається найбільш конструктивним для вивчення проблематики 

громадянського суспільства. 

У п’ятичастинній моделі громадянське суспільство постає сферою 

соціальної взаємодії, відмінною від економіки, яка відноситься до механізмів, 

які забезпечують циркуляцію товарів та грошей, і державного апарату. За 

визначенням Джин Л. Коен, політичне суспільство включає політичні партії, 

політичні організації та політичні публічні інститути, такі як парламенти і 

конгреси [2, с.7]. 

На думку вчених ця модель може служити ефективним інструментом 

критичного аналізу сучасних демократичних інститутів і самої держави як 

такої. У Джин Коен була спроба сформулювати новий суспільний ідеал, який 

буде здатен замінити застарілі суспільно-політичні концепції держави 

загального добробуту і модернізації, соціалізму і націоналізму. Джин Коен в 

аналізі співвідношення економіки і громадянського суспільства стверджує, що 

там, де немає ринку, не може бути громадянського суспільства, але з іншого 

боку, де немає громадянського суспільства, не може існувати ринок. [2]. 

Щодо економічного суспільства, то воно складається з організацій, які 

займаються розподілом, виробництвом і інститутів колективного торгу, 

профспілок, торгових асоціацій та рад. Для дослідників політичне і економічне 

товариства «безпосередньо залучені в державну владу і прийняття рішень з 

виробництва ... вони не в змозі забезпечити підпорядкування стратегічних та 

інструментальних критеріїв моделям нормативної інтеграції і відкритої 
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комунікації, характерним для громадянського суспільства ... Політичне та 

економічне суспільства є інститутами-посередниками, через які громадянське 

суспільство може досягти впливу на політичні / адміністративні та економічні 

процеси » [3, с.38]. 

Так як політичне і економічне суспільства виникають на основі 

громадянського суспільства, їх об'єднує ряд загальних організаційних форм: 

інституціоналізуються вони за допомогою прав, зокрема, політичних прав і 

прав власності і є продовженням тих прав, що стоять на захисті громадянського 

суспільства. Проте актори політичного і економічного товариств є 

безпосередніми учасниками здійснення державної влади і економічного 

виробництва, завдання їх є контролювати відповідну сферу. Вони не можуть 

дозволити собі поставити стратегічні і інструментальні критерії в залежність 

від характерних для громадянського суспільства типів нормативної інтеграції 

та публічної комунікації. Політична ж роль громадянського суспільства 

пов'язана з впливом через демократичні асоціації та публічну сферу. Тому в 

соціально-політичній структурі суспільства виникає політичне суспільство, як 

якийсь посередник між громадянським суспільством і державою, стабільно 

працюючий на постійній основі. 

За вченими, сучасне суспільство містить в собі численні і діючі 

одночасно механізми стратифікації і нерівності, такі як соціально-економічні 

класові відносини, гендерні відносини, етнічні відносини, відносини держави і 

бюрократії, міжнародні відносини, які змушують ліберальна держава 

порушувати власні принципи [2]. Інституціоналізація громадянського 

суспільства сприяє триваючому виробництву нових форм взаємодій всередині 

сучасного суспільства, тим самим створюючи можливість для розширення 

форм оскарження існуючих механізмів стратифікації. Ключові характеристики 

інституціоналізації включають «легальність (приватне право; цивільне, 

політичне, соціальне рівність і права), плюральність (автономні, 

самоорганізовані добровільні асоціації) і публічність (простір для комунікації, 

громадської участі в генезі, конфлікті, рефлексії і артикуляції політичної волі і 
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соціальних норм)» [2, с.8]. Складна взаємодія між цими численними 

механізмами стратифікації, а також досвід і загальний вплив різних соціальних 

рухів, які оскаржують ці механізми, на структуру сучасного суспільства 

представляють сьогодні значний інтерес для соціально-політичних досліджень. 

П’ятичастинна модель вносить певні модифікації в традиційні питання з 

питання взаємин між державою і політикою громадянського суспільства. У 

традиційній дихотомічній моделі «держава-суспільство» плюралізм в 

громадянському суспільстві є необхідним для підтримки демократичної 

держави. [2, с.546].  Цивілізованості і організаційним навичкам, які лежать в 

основі здійснення раціональної демократичної політики, навчаються в 

громадянському суспільстві, яке включає в себе політичне суспільство, 

економічне суспільство, економіку і мережі асоціацій в рамках цієї моделі. При 

конфронтації з авторитарною державою дихотомічна модель наказує активність 

громадян, які будуть боротися за зміцнення громадянського суспільства, тобто 

його добровільних асоціацій, бізнесу і торгових організацій, ринків і інститутів 

політичного суспільства. Держава, з іншого боку, буде грати роль судді, яка не 

буде брати нічию сторону. Воно буде управляти громадянським суспільством 

за допомогою абстрактних формальних правил і процедур. 

Отож модель (громадянське суспільство - політичне суспільство - 

держава - економічне суспільство - економіка) дозволяє бути над 

протилежними поглядами на роль держави в демократичній системі. У 

взаємовідносинах між громадянським суспільством, економікою, економічним 

суспільством, політичним суспільством і державою повинен існувати механізм 

зворотного зв'язку. Роль держави в розвитку громадянського суспільства не 

повинно змішуватися з розвитком певних поглядів громадянського суспільства 

на те, що є спільне благо.  

Варто узагальнити, що політика громадянського суспільства на різних 

рівнях взаємодіє з політикою економічного суспільства, політичного 

суспільства, національної держави і економіки. 

Література: 
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УДК 328                                                                                              Політичні науки 

 

ЗАКОНОДАВЧА І УРЯДОВА ПАЛАТИ ПАРЛАМЕНТУ (Ф.А.ГАЄК) 

Лукашенко Є.М.  

аспірант 

кафедра теорії та історії політичної науки  

Львівський національний університет імені Івана Франка  

м. Львів, Україна 

Видатний австрійський економіст, філософ і політолог, лауреат 

Нобелівської премії Фрідріх Август фон Гаєк у своїх працях переконливо 

доводить, що необхідно розділити парламент на дві самостійні палати, 

законодавчу і урядову, що виконуватимуть різні функції. 

Ідея, про те що необхідно розділити обов’язки з написання законів, як 

загальних абстрактних універсальних правил справедливої поведінки, і 

законодавчих актів, які регулюють діяльність уряду не є новою. Впровадити її у 

життя намагалися ще стародавні греки. Дві парламентські палати 

контролюватимуть рішення один одного, за умови, якщо склад цих двох 

органів буде наповнюватися інакше, тобто члени цих двох зібрань будуть 

обиратися на інших принципах та на неоднакові сроки. Це дуже важливо, адже 

якщо обрання буде однаковим, то до цих органів пройдуть представники одних 

і тих же партій, в приблизно рівному співвідношенні. Тоді сама ідея існування 

двох органів втрачає зміст. [1] 
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Дві самостійні палати одного парламенту, повинні бути різними, тому що 

поставлені перед ними завдання мають різне призначення. Що стосується 

урядової палати, що направлятиме роботу уряду своїми законодавчими актами, 

резолюціями і директивами та іншим, то потрібно, щоби через неї громадяни 

мали можливість висловити свої конкретні потреби і побажання, тобто щоби 

даний орган представляв їх поточні інтереси. Щоби уряд плідно працював 

потрібна більшість в урядовій палаті, яка знала би, що вона хоче досягнути, 

мала програму дій та кворум. Із законодавчим органом, що встановлює загальні 

правила справедливої поведінки, ситуація інша. Законотворчість повинна 

грунтуватися, не на інтересах, а на переконаннях, на розрізненні, що є добре, а 

що погано та де є межа свободи індивіду. Мета законотворчості, не досягнення 

конкретних цілей, а створення загальних абстрактних універсальних правил 

справедливої поведінки. Щось, на зразок, правил дорожнього руху, тільки з 

поширенням на всі сфери життя суспільства. Без вказівки куди їхати, але з 

обмеженнями, як їхати.  

Різні функції двох законодавчих органів потребують людей з різними 

якостями. Для урядової палати законодавчого органу необхідні депутати, що 

будуть найефективніше відстоювати інтереси своїх виборців, якихось 

особливих вимог до них не має. За винятком, можливо, вміння слухати та 

готовності служити своїм виборцям. Для кандидатів у депутати законодавчої 

палати парламенту вимоги дуже високі та жорсткі, адже вони визначають за 

якими правилами житимуть всі члени суспільства, тому такі якості, як чесність, 

справедливість і свободолюбність надзвичайно важливі. [1]  

Найкраща риса будь-якої влади – це її змінюємість. Регулярні перевибори 

до уряду і урядової палати парламенту необхідні, вони змушують чиновників і 

депутатів враховувати потреби і бажання виборців. А, також, стимулюють їх 

групуватися в партії, що приймають програми дій, беруть зобов’язання, 

ставлять цілі, виховують партійну дисципліну, таким чином, створюючи 

політичну еліту країни, що дійсно здатна чогось досягати. [2] 
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На думку, Фрідріха фон Гаєка, для законотворчості потрібно обирати 

чоловіків і жінок зрілого віку на відносно довгий термін, найкраще  на 

п’ятнадцять років, щоби їх не турбували потреби перевиборів. Їх необхідно 

зробити максимально незалежними від інших депутатів, чиновників, урядовців 

та органів влади. Депутати повинні вибиратися лише на один срок, без права 

обиратися, коли небуть, повторно. Також, вони повинні бути гарантовано 

соціально захищені після закінчення каденції.   

Надзвичайно важливо забезпечити повну незалежність законодавчої 

палати парламенту. Особи, що перебували в урядовій палаті парламенту та в 

партійних організаціях, не повинні мати право вибиратися до законодавчої 

палати. Ті, хто був наближений до тих, чи інших, партій, можуть бути 

обраними, за умови незалежності від цих партій та відсутності жодних 

партійних зобов’язань.                      

Урядова палата парламенту, нічим принципово не відрізняється від 

сьогоднішніх парламентів. Сучасний парламент займається переважно 

виданням законодавчих актів, директив, резолюцій, що регулюють діяльність 

уряду, або навіть керують ним. Як, наприклад, затвердження 

загальнодержавного річного бюджету. На, власне законодавчу роботу, в 

класичному розумінні закону, як загального правила справедливої поведінки, 

сучасними парламентами виділяється небагато часу та зусиль. 

Фрідріх фон Гаєк вважає найкращою системою для формування сучасних 

парламентів, а також урядової палати парламенту, створення якої пропонує сам 

вчений, регулярні вибори на пропорційній основі, тобто за партійними 

списками.  

Керування урядовою палатою парламенту, на думку вченого, повинно 

належати виконавчому комітету більшості, що критикуватиметься та 

контролюватиметься опозицією, сформованою на основі меншості. 

Організована опозиція повинна сформувати альтернативний уряд, що був би 

здатний замінити чинний уряд, який підтримується більшістю. [1, с. 440] 
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Єдина принципова різниця між функціонуванням сучасного парламенту, 

це те, що йому в усіх своїх рішеннях доведеться керуватися законами, що 

приймає відтепер цілковито незалежна від нього законодавча палата. Він же 

сам перетворюється на урядову палату двохпалатного парламенту. 

Урядова палата парламенту зможе приймати рішення лише відповідні 

законам прийнятим законодавчою палатою, без права змінювати та вносити 

поправки у законодавство. Законодавча палата, у свою чергу, може впливати на 

урядову, лише через прийняті нею закони. Уряд зберігає повну самостійність в 

організації апарату управління та використанні довірених йому людських і 

матеріальних ресурсів.  

Урядовій палаті парламенту, хоча вона і буде обмежена законами 

прийнятими законодавчою палатою, залишається значна частка влади. За її 

рішеннями працюватиме уряд та кошти державного бюджету витрачатимуться 

згідно затвердженого нею закону про річний бюджет країни. 
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Політичні науки 

 

МЕХАНІЗМИ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНЦЕПЦІЇ ФРЕНСІСА 

ФУКУЯМИ 

Перепелиця Н.О. 

аспірантка філософського факультету 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Вивчення та аналіз особливостей політичної концепції видатного 

дослідника сучасних проблем ліберальної демократії має визначне значення для 

розуміння шляхів розвитку української держави на шляху інтеграції до 

Європейської спільноти. 

Народження концепції Фукуями зумовлене грандіозними потрясіннями 

кінця ХХ ст. На межі 1980 – 1990-х років було зруйновано соціалістичну 

систему в СРСР та країнах Центральної та Східної Європи, а разом з нею 

світоустрій, який утримувався протистоянням між соціалістичною та 

капіталістичною системами.  Виникла гостра необхідність в оперативному 

осмисленні не лише того, чому це відбулося, але і того, які нові перспективи 

світового розвитку відкриваються, з якими новими викликами будуть змушені 

зіштовхнутися переможці у холодній війні. Теорія Фукуями була 

концентрованим вираженням тих очікувань та побоювань, якими переймалися 

не лише академічні кола, але і широкий загал. Саме цим пояснюється той факт, 

що не дуже відомий до того навіть політологічній спільноті американський 

вчений Ф. Фукуяма став знаменитістю міжнародного масштабу ледь не другий 

день після появи його статті «Кінець історії?» у 1989 році. Спираючись на 

вчення Гегеля, Фукуяма підводив підсумок епохи, що завершувалася та намічав 

орієнтири на майбутнє [3].  

Другий том проекту під заголовком «Політичний порядок в мінливих 

суспільствах», над яким Фукуяма почав працювати в 2011 році, містить спробу 

аналізу того, як сучасні держави еволюціонували, почавши свій шлях від 
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патримоніального, родового устрою суспільства.  Крім того, ми можемо бачити, 

яким чином спрощене розуміння процесів розвитку може привести до згубної 

політики [8]. 

Завершення книги «Політичний порядок і політичний занепад: від 

індустріальної революції до глобалізації демократії» являє собою другий том із 

серії, початок якої було покладено книгою «Витоки політичного порядку: від 

доісторичного періоду до Французької революції», яка була опублікована в 

2011 році.  Журнал Foreign Affairs публікує уривок з неї під заголовком 

«Америка в занепаді» в номері за вересень-жовтень, перераховуючи в ньому 

лише розділи, присвячені Сполученим Штатам, тобто тільки два розділи, при 

тому що загальна їхня кількість становить 36, а книга в цілому охоплює велику 

кількість найрізноманітніших тем. 

Ці два томи, по суті, являють собою певні рамки для розуміння 

механізмів політичного розвитку.  Сам проект з'явився в результаті спроб 

переписати і оновити класичну роботу Самюеля Хантінгтона «Політичний 

порядок в мінливих суспільствах», яка вперше була видана в 1968 році.  Тема 

другого тому, насправді, збігається з назвою першого розділу книги 

Хантінгтона, яка, в свою чергу, представляла собою розширений варіант статті, 

яку він опублікував у 1965 році в журналі World Politics. 

Існує чимало відмінностей між підходом Хантінгтона і Фукуями.  Так, 

наприклад, Хантінгтон вважав, що найбільш нестабільними товариствами є ті, 

які знаходяться в процесі модернізації.  Він також вважав, що як бідні, так і 

розвинені традиційні суспільства схильні залишатися більш стабільними.  

Тенденції, що сформувалися після 1968 року в світовій політиці, це не 

підтверджують: багато суспільства пройшли період модернізації відносно 

мирно, і сьогодні існують переконливі емпіричні дані про те, що найбільш 

нестабільними часто виявляються найбідніші і найменш розвинені суспільства 

[8]. 

Однак, існує ключовий пункт, який демонструє спадкоємність між 

аналізом Хантінгтона і Фукуями, про який багато сучасних теоретиків в галузі 
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розвитку, судячи з усього, забули.  Головний підсумок книги «Політичний 

порядок в мінливих суспільствах» може бути сформульовано таким чином: всі 

хороші речі одночасно не відбуваються.  Коли рівень соціальної мобілізації, яка 

підігрівалась соціально-економічними змінами, перевершує можливості 

політичних інститутів задовольнити вимоги щодо участі в цих трансформаціях, 

починається, як вважав Хантінгтон, занепад і нестабільність.  Він вказував на 

«розрив» між очікуваннями нового, середнього класу і реальністю, а також на 

те, як з часів Французької революції цей розрив прискорював руйнування 

політичного порядку.Він зробив кілька практичних висновків з цих 

спостережень, в тому числі щодо бажаності встановлення послідовності у 

розвитку держави і демократії в період «авторитарних перетворень», і ця ідея 

була пізніше розвинена Фарідом Закарія, студентом Хантінгтона. 

Це просте спостереження суперечило основам домінуючою парадигми в 

американській соціальній науці в середині 20-го століття - теорії модернізації.  

Як Фукуяма детально пояснив в передмові до видання 2005 року книги 

«Політичний порядок в мінливих суспільствах», теорія модернізації розглядала 

різні аспекти модернізації - економічне зростання, зростаючий індивідуалізм, 

більшу кількість демократії і соціальний розвиток - як єдине ціле, частини 

якого взаємно зміцнювали один одного.  На відміну від цього, Хантінгтон 

вважав, що політичний розвиток має свою власну логіку, незалежну від 

економічних і соціальних змін.  Він також вважав, що нездатність інститутів 

розвиватися паралельно може привести до їх руйнування.  Його аналіз був 

останнім цвяхом, забитим у труну модернізаційної теорії. 

Ця фундаментальна концепція продовжує залишатися в центрі уваги 

дослідження в працях Фукуями. Він пропонує рамки для роздумів з приводу 

розвитку, головними складовими частинами якого є економічне зростання, 

соціальна мобілізація, зміни в області ідей і політичний розвиток.  Політичний 

розвиток, в свою чергу, складається з трьох компонентів: держави, 

верховенства закону і механізмів підзвітності.  Всі ці шість вимірювань, на 

погляд, Фукуями, полягають між собою в складних відносинах і, крім того, є 
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суб'єктами своєї власної незалежної логіки і еволюційних змін.  Будь-яке 

суспільство може перебувати на зовсім різних позиціях щодо всіх цих шести 

вимірювань.  Тому Китай має досить сильну державу, але обмежене 

верховенство закону і ніякої формальної демократичної підзвітності.  Сінгапур 

схожий на Китай в тому, що стосується швидкого економічного зростання і 

наявності сильної держави, однак відрізняється від нього, оскільки володіє 

успадкованою і відносно добре розвиненою судовою системою.  І, навпаки, 

Афганістан має формальний механізм підзвітності (він знаходиться в процесі 

швидкого саморуйнування), проте дуже слабкий в тому, що стосується 

верховенства закону, має слабку державу і значно більш повільне економічне 

зростання.  Прогрес в одному з перерахованих вимірювань здатний 

стимулювати зростання в іншому, однак, як підкреслює Хантінгтон, вони 

нерідко можуть мати протилежні цілі [8]. 

Головна розбіжність, на якій фокусує свою увагу Хантінгтон, існує між 

соціальною мобілізацією та політичними інститутами.  Однак в розвідках 

Фукуями наведено кілька інших відмінностей, що виникли в останні 200 років.  

Критичним є потенційний конфлікт між високим за своєю якістю 

адміністративним потенціалом держави, з одного боку, і демократією, з іншого.  

Згідно відомим визначенням Макса Вебера, держави є легітимними 

монополіями примусової сили, тоді як демократії, навпаки, прагнуть обмежити 

державну владу за допомогою виборів та інших механізмів підзвітності народу.  

Добре функціонуюча ліберальна демократія залежить від знаходження 

правильного балансу між інститутами, концентрує і використовує владу - мова 

йде про державу - механізмами обмеження, законами і демократичної 

підзвітності.  У багатьох частинах світу сьогодні (наприклад, в Росії і в Китаї), а 

також в історії Заходу головною проблемою політичного розвитку можна 

вважати зміцнення механізму обмеження сильної держави.  Побоювання з 

приводу концентрованої державної влади, зрозуміло, були і залишаються 

домінуючою темою в Сполучених Штатах - від революції до «Руху чаювання» 

сьогодні. 
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Разом з тим у багатьох країнах, що розвиваються ця проблема має 

протилежний характер: йдеться про відсутність ефективної держави, здатної 

забезпечити такі мінімальні суспільні блага як безпеку громадян, громадську 

охорону здоров'я, освіти, інфраструктури, а а також інші основні суспільні 

інтереси (рис.1).   

 

Y - сила державних інститутів; Х - сфера впливу державних інститутів 

 

Рис.1. Державність та ефективність [6] 

Ф.Фукуяма виділяв пріоритетні функції на трьох рівнях (мінімальні 

функції; проміжні функції та активні функції) лише стосовно двох сфер впливу 

- "види протидії ринку" та "підвищення соціальної забезпеченості" [4]. Отже, 

сфера впливу держави на суспільство (коли на уряд покладаються різні функції) 

має бути обмеженою.  

Як сказав Хантінгтон, перш ніж ви зможете обмежити владу, ви повинні 

бути здатні ввести її в дію, і ми забули про те, наскільки складним і 

непередбачуваним був процес державотворення в ході історії.  Держави тепер 

поширені всюди на нашій планеті, однак сучасні держави - такі, які 

характеризуються безособовим ставленням до громадян і не розглядаються як 
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приватні володіння правителів, - такі держави зустрічаються значно рідше. Тим 

самим підміняються критерії побудови такої моделі держави, оскільки «сильна 

влада» та «сильний політичний режим» виступають базовими інструментами 

легітимізації сильної держави. Більше того, пострадянські практики побудови 

сильної держави базують свою технологію на утвердженні сильного 

політичного режиму та силовому підпорядкуванні суспільства інтересам 

держави [3].  

В цьому якраз і полягає принципова відмінність методології побудови 

сильної держави на пострадянському та європейському просторі, де акцент 

ставиться передусім на необхідності налагодження ефективної взаємодії влади 

із громадськістю як базового імперативу посилення потенціалу держави. Варто 

зазначити, що на пострадянському просторі поняття сильної держави 

ототожнюється з поняттям ефективної держави, здатної гарантувати 

громадянам стабільність, досягнути якої можливо лише спираючись на сильний 

політичний режим. Однак така концепція побудови сильної держави також 

може містити певні методологічні суперечності, які передусім перебувають в 

площині персоніфікації діяльності політичних лідерів, пов'язаної з тим, чи 

може слабкий політичний лідер забезпечити побудову сильної держави, 

функціональну дієвість її інституційних структур. Слід особливо наголосити на 

тому, що визначальним критерієм побудови сильної держави є запровадження 

практики комунікування влади та суспільства, що має сприяти підвищенню 

протестного потенціалу суспільства, а це, у свою чергу, посилить підзвітність 

влади, укріпить потенціал сильної держави.  

В серпні 2014 року, після Революції гідності, Френсіс Фукуяма відзначив: 

«В першу чергу, я був вражений тим, що громадянське суспільство в Україні не 

здалось після провалу Помаранчевої революції. Ви зберегли і посилили свою 

здатність до самоорганізації і наданню тиску на владу. Люди в країні не 

втратили прагнення до кращої влади» [8] 

Головне питання нового керівництва країни – це ефективне, прозоре і 

зрозуміле управління з одного боку, і позбавлення від корупції з іншого. І зараз 
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для Фукуями очевидно, що якщо якість управління країною в Україні не 

відповідатиме вимогам очікуванням людей, це призведе до чергового занепаду, 

який тепер вже може виявитися критичним [8]. 

Сьогодні Фукуяма різко критикує основні положення неолібералізму (в 

тому числі і ряд ідей, викладених ним самим в розглянутої вище концепції), а 

також спроби їх реалізації в міжнародній політиці, але слід зазначити, що 

значимість і актуальність для нашого часу аспектів  політичного розвитку в 

концепції Френсіса Фукуями обумовлена тим, що її зміст дає зрозуміти основи і 

причини розколу Заходу (наприклад, однобічність прийняття рішень 

Сполученими Штатами), механізми розпочатої боротьби між лібералізмом і 

консерватизмом (неолібералізмом), політична і економічна реалізація ідей 

якого зумовила виникнення справжнього (в наші дні) глобальної економічної і, 

в першу чергу, фінансової кризи (наприклад, вільний нерегульований потік 

неконтрольованого капіталу), особливостей заломлення загальної світової 

кризи в Україні (зокрема, впливу західної культури споживання, що 

реалізується населенням за допомогою невгамовного кредитування). 

Отже, політична концепція Френсіса Фукуями, що вже належить до 

класиків сучасної політичної і соціальної теорії, може стати дороговказом 

українському суспільству на шляху ефективних реформ всіх аспектів його 

життя.  
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Американський науковець у галузі теоретичної фізики і екології Мічіо 

Кайку після довгого збору інформації в усіх галузях життя у своїй книзі 

―Фізика майбутнього‖ зробив передбачення щодо того, які професійні якості 

будуть пріоритетними у найближчому майбутньому. Він вважає, що слід 

―намагатися переорієнтувати економіку й інвестувати в ті сектори, що 

максимально збільшують інтелектуальний капітал‖ [1, с.13 ].  На його думку, це 

завдання буде одним із найскладніших у ХХІ столітті і вимагатиме насамперед 

кардинальних змін у системі освіти, адже інтелектуальний капіталізм обіцяє 

робочі місця для сфер, що передбачають ―креативність, мистецькі здібності, 

інновації, лідерство й аналіз... Працівники мусять бути освіченими, щоб 

приймати виклики XXI сторіччя, а не ухилятись від них‖  [1, с.13 ].   

Україна не стоїть осторонь глобальних світових процесів і тому 

знаходимо подібне твердження і у матеріалах по обговоренні  Концепції нової 

української школи (НУШ): ―За експертними оцінками найбільш успішними на 

ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися 

впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в 

команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими 

сучасними вміннями‖ [2, с.4 ].   

Та чи готова сучасна школа до викликів часу? Адже завдяки потужному 

інформаційному потоку учні часто мають великий обсяг знань, який все ж  

мало допомагає їм стати успішними у сучасному світі. 

Педагоги в усі часи шукали методи і способи, які б давали можливість 

якомога ефективніше досягати цілей навчання. У певні періоди часу вважалося, 

що цьому могли б посприяти такі предмети як математика, латинь, логіка чи 

риторика. Наприкінці ХХ століття великі надії покладали на використання 

комп’ютерних технологій. Але, як показав час, всі ці предмети корисні, але 

вони не забезпечують ―самостійності мислення, моральної зрілості і соціальної 

відповідальністі‖ [3, с.7 ].   
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Багато науковців зійшлися на думці, що запорукою виховання 

громадянина, який може критично та аналітично мислити, здатен приймати 

гнучкі рішення та вирішувати проблеми, є якісна філософська освіта. 

На наш погляд, заслуговує на увагу освітня програма ―Філософія для 

дітей‖, яку запровадив  у 70-х роках ХХ століття  американський філософ, 

теоретик освіти Монклер Метью Ліпман. Активну участь у розробці цієї 

програми брали також Е.Шарп, Ф. Осканян, Р.Рід, Г.Метьюс та інші [3, с.6 ].   

На думку О.В.Сухомлинської ―під філософією для дітей розуміють 

кардинальні питання філософії..., але поставлені і розв’язувані в дусі дитячого 

мислення професійними педагогами-філософами, що створили чи створюють 

продуману систему ознайомлення, уведення дітей у пізнання і оволодіння 

світом мови дитинства‖ [4, с.10].   

Розробники програми вважають, що  саме філософія є тим предметом, 

який найбільш ефективно сприяє розвитку мислення.  

М. Ліпман тривалий час був професором філософії Колумбійського 

університету. Він згадував пізніше, що, працюючи зі студентами, помітив, що 

вони не вміють аргументувати свої думки. Аналізуючи ситуацію, він прийшов 

до думки, що дітей слід навчати мислити.  М. Ліпман доводив, що абстрактне 

мислення притаманне дітям уже в молодшому шкільному віці. Тому слід 

якомога раніше залучати їх до навчання логічному мисленню. Але тексти для 

такого навчання повинні бути належним чином оформлені. [ 5 ].   

Тому, працюючи пізніше у Монтклерському університеті (штат Нью-

Джерсі,США),  Ліпман розвинув цю ідею і розробив методику, яка адаптувала 

філософію для дитячого сприйняття. При цьому університеті був створений 

Інститут по розвитку філософії для дітей. 

На думку Ліпмана, освіта завжди ставила перед собою дві принципові 

мети─  передавати знання та культивувати мудрість. Знання сприймалося як 

низка вічних істин, прийнятність яких у незмінному світі є безсумнівною. Ці 

істини регулярно передавалися від старшого покоління до молодшого. 
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З активним розвитком інформаційних технологій та постійним 

збільшенням потоку нових вражень від комунікацій, діти не можуть 

пристосуватись до нудної і застарілої шкільної програми. М. Ліпман ставить за 

завдання використати філософську спадщину, як засіб зробити шкільну освіту 

зв’язнішою, та безперечно цікавішою для сприйняття.   

Методика Ліпмана розрахована на весь період перебування дитини в 

школі – з 1 по 11 клас.  

У своїй праці ―Філософія для дітей‖ Н.С.Юліна формулює основні 

принципи методики Ліпмана: 

1) навчання філософствуванню, а не інформації про філософію; 

2) проблемна подача філософських знань; 

3) перетворення класу в спільноту дослідників і організація заняття за 

принципом сократівського діалогу; 

4) надання дітям замість підручників філософськи навантажених 

текстів [3, с.6 ].   

Ліпман зазначає, що результатом використання методики є формування 

трьох типів мислення: 

1) критичне мислення (наданий матеріал піддається аналізу); 

2) креативне (вміння задавати запитання та створювати нові судження 

щодо отриманих знань); 

3) піклуюче (вміння поставити себе на місце опонента в дискусії і 

намагання зрозуміти причини такої точки зору). 

Поєднання всіх цих типів і є  найвищою мудрістю. 

Головне завдання ―Філософії для дітей‖ – формування всіх трьох типів 

мислення за допомогою проведення занять на основі філософських текстів. 

Отже, часи, коли не треба було думати, а рішення за тебе приймали інші, 

− уже позаду. Демократичне суспільство і демократичний устрій — це 

революція гуманізму, коли кожен має право мислити й управляти. Однак це 

вимагає відповідальності — мислити мудро. Адже недаремно говорять: 

―«Людина, яка вміє відповідально мислити, починає відповідально діяти». 
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У статті проаналізовано релігієзнавчі терміни для визначення феномену 

містичного об’явлення в християнській традиції. Уніфіковано значення понять, 

що формують лексичне вираження назви феномену. Представлені існуючі 

позиції та підходи щодо інтерпретації містичного. Сформульовано визначення 
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«містичного об’явлення» в контексті християнської спадщини, визначено суть 

його концептуалізації як акту прагматичного впливу в когнітивному аспекті. 

У християнстві важливу роль посідає феномен містичного об’явлення, 

який має значний, а найчастіше вирішальний когнітивний вплив на християн із 

початку виникнення християнської віри. Стрімкі темпи оприлюднення випадків 

його актуалізації дозволяють говорити про нього, як про потужний вид 

трансформуючої дії на свідомість віруючих, й відповідно на загальну 

когнітивну картину світу, що відображає стан свідомості людини в умовах 

сучасної глобалізації.  

Метою цієї публікації є уніфікація понять, що компонують назву 

феномену містичного об’явлення шляхом їх дефініцій, а саме: для визначення 

слова-поняття «містичний» використовуємо наявні в наукових джерелах 

формулювання визначень феноменів «містика», «містицизм», та поняття 

«об’явлення», лексема якого утворилася від «об’являтися», «об’явитися»; та як 

синонім слова «об’явлення» – «одкровення», що за тлумачним словником 

української мови означає «раптове осягнення істини, доступне лише обранцям 

у момент містичного об’явлення» [1, с. 631]. 

При визначенні понять «об’являтися» та «з’явлення» використовуємо 

«Публічний електронний словник української мови», а для дефініції слова 

«об’явлення» в значенні «одкровення» – значення англійського 

еквівалента.  Слово «містика» походить від грецького mystikós, що означає 

«таємничий», «загадковий» стосовно «релігійних містерій». Інше етимологічне 

значення цього поняття – від дієслова – muein – означає «закрити очі і 

замовчати». Тоді як термін «містицизм» походить від древньогрецького слова 

musticos, що означає «посвячений в містерії».  

Згідно академічного тлумачного словника української мови «містика – 

релігійно-ідеалістичні погляди, що визнають існування надприродних сил і 

можливість спілкування з ними людини» [2, с. 749], тоді як «містицизм – 

релігійно-ідеалістичний світогляд, заснований на містиці, схильність до 

містики» [2, с. 750]. 
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Містицизм, як правило, пов’язаний зі святістю, а у випадку християнства 

може супроводжуватися надприродними фізичними проявами, що називаються 

чудесами, як, наприклад, стигми і такі парапсихологічні явища, як білокації. А 

містика є свого роду протагоністом наведених явищ. 

Зрозуміло, що містицизм позначає надзвичайно складний для сприйняття 

тип досвіду, відноситься до ірраціональних явищ. Такі монотеїстичні релігії, як 

зороастризм, іудаїзм, християнство, іслам, а також у деякі політеїстичні 

(індуїзм) характеризуються досягненням максимального ступеню з’єднання 

людської свідомості з надприроднім. Щось подібне також показується в 

релігіях філософського спрямування, зокрема в буддизмі, де воно 

ототожнюється з максимальним ступенем досконалості свідомості. 

Протягом історії християнства містицизм актуалізується особливо 

інтенсивно в ХVI столітті, 1560-1600 рр. Так, у першому томі праці 

«Дослідження іспанських містиків» британський науковець Едґар Еллісон Пірс 

розписує сім найвизначніших містиків Іспанії епохи Відродження: святий 

Іґнасіо де Лойола, Луїс де Ґранада, Франциско де Осуна, свята Тереза, святий 

Хуан де ла Круз, Луїс де Леон, Хуан де Лос Анжелес.  

Містика Золотого віку є остаточною у християнському вираженні і 

безпосередньо пов’язана з середньовічними надприродними та святоотецькими 

традиціями, хоча й інші потоки думки (неоплатонізм, ренесансні течії тощо) 

прямо вплинули на нього. 

Найчіткіше відображаючими, на нашу думку, позицію саме римо-

католицького світогляду є визначення понять у словнику італійської мови 

Сабатіні Колетті: «Містика є cектором богослов’я, який підтримує важливість 

аскетизму як засіб людини повернутися до Бога» [3]. А «містицизм – духовна 

позиція або релігійна чи філософська доктрина, на основі якої особисте 

спілкування з божественним, отриманим через аскетизм і внутрішню 

медитацію, формує досконалу свідомість» [3]. 

Питомі українські слова «об’являтися» та «з’явлення» визначимо за 

словником української мови: «об’являтися – виявляти себе, свою присутність, 
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своє існування; відкриватися», «з’явлення – прихід, прибуття кого-небудь 

кудись» [1, с. 609]. «Об’явлення», в значенні «одкровення», «відкриття», за 

визначенням еквіваленту англійської мови «revelation» в словнику Мерріам-

Вебстер – «акт виявлення або передачі божественної істини; щось, що Бог 

відкрив людині; акт передачі інформації для відома або оприлюднення; щось, 

що вже відкрите: просвітительське чи вражаюче відкриття шокуючих 

одкровень» [4]. 

Проаналізувавши вище викладену інформацію, формулюємо визначення 

феномену містичного об’явлення в традиції християнства, розглядаючи його як 

цілісну сукупність суджень, що вже є характерною рисою концепту, який існує 

поза мовним простором і лише вербалізується в ньому. Визначимо явище 

наступним чином: містичне об’явлення – пізнання божественної присутності, 

актуалізованої задля вдосконалення свідомості особи чи осіб, що пізнають 

божественну присутність шляхом з’явлень або надприродних проявів, які 

несуть в собі інформацію щодо виявлення волі Бога людині. 

Розглядаючи визначений феномен як концепт, що є «дискретним 

ментальним утворенням, базовою одиницею розумового коду людини, володіє 

відносно впорядкованою внутрішньою структурою, є результатом пізнавальної 

(когнітивної) діяльності особи і суспільства та несе комплексну 

енциклопедичну інформацію про відображуваний предмет чи явище, про 

інтерпретацію даної інформації суспільною свідомістю і ставлення суспільної 

свідомості до даного явища чи предмета» [5, с. 24], робимо висновок про 

високу значимість вивчення феномену-концепту містичного об’явлення, 

зокрема в християнській традиції з огляду на інтенсивність актуалізації 

феномену в християнстві та підкреслюємо важливість синергічного підходу в 

подальших дослідженнях феномену, який відіграє важливу роль у формуванні 

як індивідуального, так і суспільного світосприйняття. 
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In Ukraine, the issue of administrative-legal regulation of drug administration 

administration regulates more, than 100 normative legal acts. Administrative and 

legal regulation of administration of drug control consists in acting through legal 

norms and other legal means on the behavior of persons with the aim of organizing, 

protecting and developing social relations. In the legal aspect, the administrative and 

legal regulation of the administration of drug control is carried out through special 

legal means of streamlining social relations, which includes their legal consolidation, 

protection, control over their stability and restoration in case of violation. The drug 

situation in Ukraine depends on the effectiveness of the administrative and legal 

regulation of the administration of drug control. 

Normative legal acts regulating the administration of drug control, can be 

divided into three groups. The first group includes normative acts issued by the 

highest authorities of Ukraine, which generally contain general norms. These should 

include: the Constitution of Ukraine, international documents, laws, decrees and 

orders of the President of Ukraine, resolutions of the Verkhovna Rada of Ukraine, 

resolutions and orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine, decisions of local 

administrations. The second group comprises acts of departmental nature (Ministry of 

Health of Ukraine, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, DSCU of Ukraine, joint 

acts of various ministries), which more specifically regulate the administration of 

drug control, and the third group of norms - acts of local self-government. 

Article 49 of the Constitution of Ukraine stipulates that «everyone has the right 

to health care, medical care» [1].  

The legislation of Ukraine in the field of administration of drug control forms 

an integral system of legal norms. It is known that the most important feature of the 

system is structuring. 

Consequently, in order to understand the system of legislation in the area of 

control over narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, it is necessary 

first of all to find out its hierarchy, which is formed on the basis of the legal force of 

the current normative acts, and is mainly determined by the system of state 

authorities of Ukraine and administration. Among the national legal sources of 
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administrative and legal regulation of the control over the circulation of narcotic 

drugs in Ukraine are a) a legal act, b) a legal-legal agreement, c) legal custom, d) a 

legal precedent (judicial and administrative). 

For these sources, the classification is characterized by division into two 

groups, namely: a) national and b) international legal [4].  

The group of international legal sources of such regulation includes agreements 

(agreements) of various levels and legal force. The first among national sources of 

legal regulation of administration of drug control are regulatory acts. This group of 

legal sources is quite significant. All of them form the legal and regulatory array, on 

the basis of which the administrative and legal regulation of the administration of 

drug control is carried out in Ukraine [2]. 

Beginning of control over the spread of drugs through legal norms refer to the 

turn of the XIX-XX centuries. 

In 2000, an agreement on cooperation between the CIS member states was 

signed, in which the parties take, within the framework of national legislation, the 

necessary measures for the proper use of controlled delivery of drugs and precursors 

on the basis of mutually acceptable agreements with a view to identifying those who 

participate in their illegal circulation, and their prosecution [3]. 

To improve the administration of drug control it is necessary to conduct: 

-common investigatory actions; 

-operative-preventive and investigative measures, including using the method 

of controlled delivery; 

- establishment and strengthening of specialized units for combating illicit drug 

trafficking; 

- equipping them with modern detection and identification devices. 

In 2011, CIS governments signed an agreement on the transfer of samples of 

narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors. The agreement was 

ratified by Ukraine on June 20, 2012. The subject of this Agreement is the 

establishment of a procedure for the transfer of samples of narcotic drugs withdrawn 

from illicit trafficking for the purpose of carrying out operational searches, as well as 
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for scientific and educational purposes. The movement of samples of drugs through 

the state (customs) borders of the member states of this Agreement, as well as transit 

movement, is carried out as a matter of priority. 
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Принцип верховенства права став нині одним з найпопулярніших у 

всьому світі. До нього постійно звертаються не лише на Заході, для якого 

верховенство права є однією з найвищих демократичних цінностей. Він давно 

став найважливішою складовою міжнародно-правових актів, особливо 

присвячених правам і свободам людини та громадянина. Все частіше 

верховенство права як принцип фіксується у національних конституціях і 

законах, ним активно оперують органи державної влади та місцевого 

самоврядування будь-якої демократичної країни, міжнародні й національні 

суди. 
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Основи класичного бачення верховенства права було закладено 

англійським правознавцем А. В. Дайсі у 1885 р. Він розглядав верховенство 

права насамперед як обмеження влади держави щодо індивідів, виокремлюючи 

три його головні вимоги. По-перше, ніхто не може бути покараним інакше, ніж 

за порушення закону, для чого сам закон має бути визначеним та орієнтованим 

на майбутнє. По-друге, жодна особа не може бути вище закону і всі повинні 

підпорядковуватися закону рівною мірою. По-третє, норми конституційного 

права є не джерелом, а наслідками прав індивідів, які визначені та захищені 

судами [1, c. 547].  

Часто принцип верховенства права ототожнюють із принципом 

законності. Важливо сказати, що існує суттєва різниця між основоположними 

засадами верховенства права та законності. Принцип верховенства права не 

підміняє і не скасовує принципу законності, а тільки поглиблює його вимоги, 

звертає увагу на зміст позитивного права, який має відповідати 

загальновизнаним стандартам прав людини та основоположним принципам 

права [2, с. 57].  

Через складові — елементи верховенства права розкривається його зміст 

у міжнародно-правових документах, зокрема у Резолюції № 1594 

Парламентської Асамблеї Ради Європи «Принцип верховенства права» (2007 

р.), Рішенні Гельсінської Ради Міністрів № 7108 «Подальше зміцнення 

верховенства права у зоні ОБСЄ», Комітету сприяння розвитку ОЕСР «Рівний 

доступ до правосуддя та верховенство права», а також у згаданому Звіті щодо 

верховенства права Венеціанської Комісії [3].  

Отже, узагальнюючи вищевикладене можна дійти до висновку, що 

принцип верховенства права є фундаментальною ціннісною основою правової 

демократичної держави. Тільки формування правової держави, у якій панує 

принцип верховенства права та, відповідно, принципи Конституції і законів, 

забезпечить втілення в життя пріоритету прав людини в житті соціуму. Отож, 

змістовним елементом верховенства права і через нього дієвим інструментом 



38 
 

регулювання суспільних відносин виступає вимога гарантування прав людини і 

основоположних свобод. 
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Настоящий этап развития международных отношений между 

государствами характеризуется наличием различного рода угроз системе 

международной безопасности. В современных условиях наблюдается 

стремление ряда государств к наращиванию и развертыванию наступательных 

видов вооружения, проведению комплексных информационно-экономических и 

военно-политических операций по изменению установившихся границ. Особую 

остроту приобретает необходимость решения этих вопросов для системы 

европейской безопасности, которая занимает приоритетное место в мировой 
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политике. Поэтому вопросы проведения анализа и систематизации 

действующего правового обеспечения европейской безопасности, а также 

определение направлений дальнейшего развития системы международных 

договоров и соглашений, направленных на ее укрепление имеют особую 

актуальность в современных условиях.  

Фундамент общеевропейской безопасности формируют принципы и 

обязательства, принятые в Заключительном акте Хельсинского Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г., где одним из основных  

является фундаментальный принцип международного права – принцип 

нерушимости границ [1]. Подготовительная работа по подготовке и принятию 

соответствующего международного акта была проведена министрами 

иностранных дел государств Европы, США и Канады (Вена, 1973 г., 1973-1975 

г.). Затем 1 августа 1975 года в Хельсинки лидерами 33-х государств Европы, а 

также США и Канады был принят и подписан Заключительный акт Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе – СБСЕ. На следующей встрече в 

Париже в 1990 году было принято решение о регулярном проведении встреч 

глав государств и правительств с периодичностью в два года. На встрече глав 

государств и правительств в Будапеште в 1994 голу СБСЕ было переименовано 

в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ. На 

сегодняшний день Заключительный акт 1975 г. дополнен документами 

принятыми на саммитах ОБСЕ которые состоялись в Хельсинки (1992 г.), 

Будапеште (1994 г.), Лиссабоне (1996 г.), Стамбуле (1999 г.), Астане (2010 г.).  

В основе деятельности ОБСЕ лежат следующие цели: 

 содействие улучшению отношений между государствами-участниками 

ОБСЕ и обеспечение условий прочного мира для проживания их народов;  

 содействие разрядке политической напряженности;  

 признание принципа неделимости безопасности в Европе, как общей 

заинтересованности в развитии сотрудничества всех европейских государств;  

 укрепление роли ОБСЕ как общеевропейского и трансатлантического 

форума по обеспечению безопасности;  
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 признание тесной взаимосвязи между безопасностью в Европе и мире;  

 содействие укреплению фундаментальных прав человека, 

экономическому и социальному прогрессу и благосостоянию всех народов. 

Политическими органами ОБСЕ являются форумы для политических 

консультаций и принятия решений на основе консенсуса, носящих политически 

обязательный характер для ОБСЕ и государств-участников. 

Парижская хартия и Дополнительный документ к ней 1990 г. положили 

начало институализации системы европейской безопасности через создание 

структур, которые должны были стимулировать развитие общеевропейского 

процесса [2]. Хельсинкские документы 1992 г. закрепили основные результаты 

перехода хельсинкского процесса в новое качество, признав его региональным 

соглашением в соответствии с главой VII Устава ООН, что открыло путь к 

сотрудничеству с ООН в деле регулирования и разрешения конфликтов [3]. 

Одним из основных нормативных документов ОБСЕ является Кодекс 

поведения, регулирующий военно-политические аспекты безопасности, и 

имеющий политически обязательный характер [4]. В нем получили развитие 

принципы и обязательства, регулирующие межгосударственные отношения в 

военно-политической сфере, зафиксированные в Хельсинкском Заключи-

тельном акте 1975 года, в Парижской Хартии для новой Европы 1990 года и в 

Хельсинкском документе 1992 года.  

Кодекс поведения принят на 91-м пленарном заседании Специального 

комитета Форума СБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в 

ходе саммита СБСЕ в Будапеште в 1994 году и определяет следующие 

обязательства государств-участников ОБСЕ: 

– полностью уважать все основополагающие принципы СБСЕ/ОБСЕ, в 

первую очередь принцип неделимости безопасности; 

– не укреплять свою безопасность за счѐт безопасности других 

государств; 

– действовать солидарно в случае нарушения норм и обязательств, 

принятых в рамках СБСЕ/ОБСЕ; 
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– способствовать нахождению общих ответов на вызовы в области 

безопасности; 

– не оказывать содействия или поддержки государствам, применяющим 

силу или угрозу силой против территориальной целостности или политической 

независимости любого государства; 

– поддерживать только такой военный потенциал, который соизмерим с 

законными потребностями в области безопасности. 

Наряду с этим Кодекс определяет, что каждое государство-участник 

может самостоятельно определять свои интересы безопасности на основе 

суверенного равенства и имеет право свободно выбирать способы обеспечения 

собственной безопасности в соответствии с международным правом.  

Лиссабонская декларация 1996 г. о модели общей безопасности для 

Европы XXI века конкретизировала и развила указанные концептуальные 

основы европейской безопасности [5]. В ней подчеркивалась необходимость 

создания единого пространства безопасности и сотрудничества опирающегося 

на демократию, уважение прав человека, основных свобод и верховенство 

закона. Ни одно из государств-участников ОБСЕ не должно укреплять свою 

безопасность за счет безопасности других. 

Хартия европейской безопасности, принятая на Стамбульской встрече 

ОБСЕ на высшем уровне 19 ноября 1999 г., определила основы европейского 

взаимодействия на начало XXI века [6]. Она подтвердила, что ОБСЕ является 

основной организацией по мирному урегулированию споров в регионе 

ответственности ОБСЕ и главным инструментом в области раннего 

предупреждения, предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и 

постконфликтного восстановления. В Хартии закреплено положение, 

ограничивающее расширение военных союзов: этот процесс не должен 

наносить ущерба безопасности государств-участников ОБСЕ. В ней 

подчеркнута также готовность государств-участников строить свои отношения 

в духе партнерства и взаимной помощи. Хартия и приложение к ней – 
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Платформа безопасности для сотрудничества – предусмотрели такие меры по 

укреплению потенциала ОБСЕ: 

– принять Платформу безопасности, основанную на сотрудничестве, с 

тем чтобы укрепить сотрудничество между ОБСЕ и другими международными 

организациями и институтами и тем самым обеспечить лучшее использование 

ресурсов международного сообщества; 

 – развить роль ОБСЕ в поддержании мира, более четко отразив 

всеобъемлющий подход Организации к безопасности; 

 – создать группы оперативной экспертной поддержки и сотрудничества 

(РЕАКТ), что позволит ОБСЕ быстро реагировать на запросы о помощи и о 

проведении масштабных гражданских операций на местах;  

– расширить наши возможности в области полицейской деятельности с 

целью оказания помощи в сохранении верховенства закона; 

 – создать Операционный центр для планирования и развертывания 

операций ОБСЕ на местах;  

– укрепить процесс консультаций в рамках ОБСЕ путем учреждения при 

Постоянном совете ОБСЕ Подготовительного комитета. 

В наведенных документах намечены основные подходы ОБСЕ по 

созданию конкретных механизмов укрепления европейской безопасности. 

Выводы. Проведенный анализ нормативно-правовых актов деятельности 

ОБСЕ показывает, что в основном в них изложены декларации, определяющие  

практически весь спектр организации безопасного сотрудничества европейских 

государств. Однако действенные механизмы выполнения принятых решений на 

данный момент не разработаны. Поэтому для создания прочной и надежной 

системы европейской безопасности необходимо в развитие действующих 

документов ОБСЕ разработать и принять нормативно-правовые акты 

определяющие действенные механизмы как контроля соблюдения европейских 

норм коллективной безопасности, так и ответственности за их не выполнение. 
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різними видами розрахунків. Процеси виникнення зобов'язань та їх погашення 

являють собою розрахункові відносини. При цьому, будь-яка організація може 

виступати як дебітором, так і кредитором.  Найбільшу частку у розрахункових 

операціях займають розрахунки підприємства з контрагентами. Основними 

контрагентами виступають покупці і замовники. 

Облік розрахунків з покупцями та замовниками - це необхідний елемент 

управління підприємства, він передбачає дослідження виконання виробничої 

програми, напрямки перспективного розвитку підприємства після прийняття 

відповідних управлінських рішень та контроль в проведенні розрахунків зі 

своїми контрагентами.  

До головних завдань обліку розрахунків із покупцями та замовниками 

належать:  

- вчасне та правильне оформлення операцій по руху грошових коштів та 

розрахунків;  

- контроль стосовно використання коштів у розрахунках лише за 

цільовим призначенням;  

- нагляд за дотриманням форм розрахунків, котрі встановлені в 

договорах;  

- вчасна звірка розрахунків із дебіторами для виключення простроченої 

заборгованості [1, с.528]. 

Розрахунки між покупцями та замовниками виступають важливим 

інструментом регулювання економічних відносин між суб'єктами господарської 

діяльності, а також невід'ємним і необхідним елементом процесу відтворення, 

формування, розподілу (перерозподілу) суспільного продукту [2, с.21]. 

Особливості обліку розрахунків з покупцями та замовниками полягають в  

тому, що протягом певного періоду, від моменту відвантаження продукції до 

моменту надходження платежу, кошти підприємства знаходяться у вигляді 

дебіторської заборгованості. Методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її 

розкриття у фінансових звітах визначає П(С)БО 10 «Дебіторська 
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заборгованість» [3, с.726]. Дебіторська заборгованість покупців – це 

безвідсоткова позика контрагентам. Її рівень визначається підприємством за 

умовами розрахунків зі своїми клієнтами. Формування достовірної і 

оперативної облікової інформації щодо розрахунків з покупцями та 

замовниками допоможе вчасно приймати раціональні управлінські рішення, 

уникати складних і суперечливих ситуацій з дебіторами, а також знизити 

дебіторську заборгованість підприємства, покращити його фінансовий стан. 

Дебіторська заборгованість визначається багатьма чинниками, наприклад: вид 

продукції, охоплення ринку певною продукцією, умови договору тощо [4, 

с.102]. 

На сьогодні існує ряд проблем у взаємодії покупців та замовних. Серед 

них: 

1. Недостатність контролю з боку, як головного бухгалтера підприємства, 

так і його керівника; 

2. Невчасне проведення інвентаризації, що призводить до несвоєчасного 

виявленню простроченої заборгованості; 

3. Несвоєчасно надається в бухгалтерію документація з боку відділу 

продажів; 

4. Недотримання правил перевірки первинної документації зі сторони 

працівника бухгалтерії. 

Таким чином, виходячи із вище перелічених проблем, варто зазначити 

шляхи вдосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками: 

1. Для усунення недоліків в обліку на підприємстві має бути правильно 

налагоджена організація внутрішнього документообігу, що має 

встановлюватися наказом керівника підприємства. Для цього необхідно чітко 

налаштувати облік надходження документів до бухгалтерії; 

2. Організувати систему аналітичного обліку дебіторської заборгованості 

як по термінах, так і за розмірами, місцезнаходженням юридичних, фізичних 

осіб та пропонованих умов оплати; 
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3. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості необхідно робити 

по кожному постачальнику і покупцеві, також це стосується термінів утворення 

заборгованості та термінів їх можливого погашення, що дозволить своєчасно 

виявляти прострочену заборгованість і вжити необхідних заходів для її 

стягнення; 

4. Обов'язкова внутрішня перевірка документації. При цьому 

достовірність документів значно зросте; 

5. Перевірка наявності підстави здійснення авансового платежу чи 

електронного документу на предмет відповідності його реєстраційної суті 

господарської операції, що була здійснена. 

Також  було б вдалим розробити комплекс заходів щодо: 

-  пошуку можливостей збільшення кількості покупців і замовників 

підприємства для того, щоб зменшити масштаб ризику несплати боргів; 

-      постійного моніторингу потенційних дебіторів  - оцінювання 

фінансового стану та платоспроможності, ринкової репутації тощо. 

Отже, чітко побудована організація обліку розрахунків з покупцями і 

замовниками має велике значення, тому що здійснює безпосередній вплив на 

швидкість обертання обігових коштів, а своєчасність надходження грошових 

коштів веде до зростання рівня платоспроможності та абсолютної ліквідності 

будь-якого господарюючого суб’єкта. Проте, на нинішньому етапі 

економічного розвитку підприємства не здатні ефективно керувати 

дебіторською заборгованістю при розрахунках із покупцями, що є причиною 

виникнення кризи. 
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Одним з головних завдань корпоративних фінансів є максимізація рівня 

рентабельності власного капіталу та отримання якнайбільшого прибутку при 

заданому рівні фінансового ризику. Чітке і грамотне, а також високоефективне 

управління формуванням прибутку на сьогоднішній день означає побудову в 

компанії певних організаційно-методичних систем забезпечення цього 

управління, знання ключових механізмів ефективного управління формуванням 

прибутку в процесі виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності 

підприємства, застосуванні найсучасніших методів його аналізу, планування. 

Одним з шляхів вирішення зазначеного завдання є фінансовий леверидж або в 

перекладі з англійської - важіль. 

Сучасні теорії фінансового левериджу базуються на працях зарубіжних 

вчених в рамках західноєвропейської і американської концепцій, таких як 3. 
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Боді, Р. Мертон, Р. Брейлі, С. Майєрс, Ю. Брігхем, Дж. К. Ван Хорн і інших. 

Серед українських та російських вчених дослідженням даної теми займалися Л. 

Антонюк, О. Білорус, І. Бланк, В. Вергун, О. Волков, Ю. Козак, В. Ковальов, О. 

Литнев, С. Мочерний, А. Наконечний, Н. Рудик, О. Терещенко, А. Філіпенко та 

інші. 

Підприємства, при здійсненні своєї діяльності використовують різні 

джерела фінансування, і в результаті складається якесь співвідношення між 

власними і позиковими засобами. Оскільки позиковий капітал завжди має свою 

ціну, то утворюються фінансові витрати і виникає необхідність вивчення 

впливу таких витрат на підсумковий результат діяльності господарюючого 

суб'єкта з метою подальшого управління цим впливом.  

З цієї причини фінансовий леверидж являє собою характеристику впливу 

структури капіталу на обсяг прибутку підприємства, при цьому різні способи 

включення витрат з обслуговування позикового капіталу в собівартість 

впливають на рівень чистого прибутку, а також на чисту рентабельність 

власного капіталу [1, с.126].  

Існують дві основні концепції до підходу розрахунку ефекту фінансового 

важеля або ефекту фінансового левериджу: європейська концепція і 

американська концепція. 

Європейська концепція (концепція прибутковості капіталу) розглядається 

як розумне використання боргових зобов'язань з фіксованими виплатами для 

фінансування тих активів, які обіцяють дохід, що перевищує процентні 

виплати. В ній під ефектом фінансового важеля розуміють різницю між 

прибутковістю власного капіталу і прибутковістю активів, тобто додаткова 

прибутковість у власника власного капіталу, що виникає при залученні 

позикового капіталу з фіксованим відсотком. 

Ефект фінансового важеля, згідно цієї концепції, розраховується за такою 

формулою: 

ЕФЛ (DFL) = (1 – Сп.п.) * (Кв.р.а. - ПК) * ЗК/ВК,              (1) 

де ЕФЛ - ефект фінансового левериджу; 
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Сп.п. - ставка податку на прибуток; 

Кв.р.а. - коефіцієнт валової рентабельності активів (визначається як 

відношення валового прибутку до середньої вартості активів, %); 

ПК - середня ставка відсотка за користування позиковими засобами; 

ЗК - середня сума використовуваного підприємством запозиченого 

капіталу; 

ВК - середня сума власного капіталу підприємства. 

Однак слід враховувати, що в умовах інфляції розрахунок ефекту 

фінансового левериджу пропонується розглядати з коригуванням залежно від 

темпів інфляції. Якщо сума заборгованості підприємства та відсотків по 

позиках не індексуються, ефект фінансового важеля збільшується, оскільки 

обслуговування боргу і сам борг оплачуватимуться тепер знеціненими грошима 

В даній ситуації ефект фінансового важеля потрібно розраховувати за 

формулою: 

ЕФЛ (DFL) = (1 – Сп.п.) * (Кв.р.а. - ПК)/(1+i) * ЗК/ВК,              (2) 

де і - характеристика інфляції (інфляційний темп приросту цін), в частках 

одиниці [2, с.82]. 

В умовах інфляції навіть при від’ємній величині диференціалу ефект 

фінансового важеля може бути позитивним за рахунок неіндексації боргових 

зобов’язань, що створює додатковий доход від застосування позичкових коштів 

і збільшує рентабельність власного капіталу. 

Таким чином, в умовах інфляції ефект фінансового важеля залежить від: 

різниці між ставкою доходності усього інвестованого капіталу і ставкою 

позичкового процента; рівня оподаткування; суми боргових зобов’язань та  

темпів інфляції. 

 Ідея фінансового важеля по американській концепції (концепції 

фінансового ризику) полягає в оцінці рівня ризику по коливаннях чистого 

прибутку, викликаним постійною величиною витрат підприємства по 

обслуговуванню боргу. Його дія проявляється в тому, що будь-яка зміна 
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операційного прибутку (прибутку до сплати відсотків і податків) породжує 

більш суттєва зміна чистого прибутку. 

Ефект фінансового левериджу може бути як позитивним, так і 

негативним. Позитивний ефект говорить про те, що рентабельність активів 

підприємства вище, ніж ціна позикових коштів. Якщо ж ефект негативний, то 

очевидно, що запозичення не вигідні, з точки зору динаміки рентабельності 

власного капіталу. Причина цього - надмірність позики. Звідси можна зробити 

висновок: позики здатні покращувати фінансовий стан організації тільки до тих 

пір, поки ефект фінансового важеля залишається позитивним. І коли у 

власників компанії виникає питання використання кредиту, необхідний 

розрахунок даного показника. 

Українські фінансові менеджери частіше використовують європейську 

концепцію ефекту фінансового важеля, яка має три основні складові (див. рис.1  

та формулу (1)). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основні складові ефекту фінансового левериджу 

Розберемо більш детально кожен з цих складових. 

1. Податковий коректор фінансового левериджу, який показує, в якому 

ступені виявляється ефект фінансового левериджу у зв'язку з різним рівнем 

оподаткування прибутку. 

Податковий коректор зменшує ефект фінансового левериджу в 

залежності від рівня оподаткування прибутку. Податковий коректор практично 

не залежить від діяльності підприємства, так як ставка податку на прибуток 

встановлюється законодавчо. Проте, фірми можуть бути зареєстровані у 
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вільних економічних зонах або державах з більш низьким рівнем 

оподаткування. 

2. Диференціал фінансового левериджу, який відображає різницю між 

коефіцієнтом валової рентабельності активів і середнім розміром відсотка за 

кредит. 

Чим вище значення диференціала, тим більша ймовірність позитивного 

ефекту від фінансового впливу на підприємство. Цей показник дуже 

динамічний, постійний моніторинг диференціала дозволить контролювати 

фінансову ситуацію і не упустити момент зниження рентабельності активів. 

3. Плече фінансового левериджу, яке характеризує суму позикового 

капіталу, використовуваного підприємством, у розрахунку на одиницю 

власного капіталу. 

Саме ця величина викликає ефект фінансового левериджу: позитивний 

або негативний, який виходить за рахунок диференціала. Тобто, позитивний 

або негативний приріст цього коефіцієнта викликає приріст ефекту. 

Щоб фінансовий важіль був позитивним, необхідно регулювати 

співвідношення позикового і власного капіталу, підбирати плече фінансового 

важеля, орієнтуючись на величину диференціала і враховуючи податковий 

коректор. Аналітики повинні проводити варіантні розрахунки стосовно до 

конкретних умов і можливостей реально функціонуючої компанії. 

Фінансовий леверидж одночасно підвищує очікувані доходи акціонерів і 

ризик. Хитрість, а точніше вміле управління фінансами, полягає в тому, щоб 

врівноважити ці два елементи. 

Висновок: Отже, фінансовий леверидж - це досить складний спосіб 

управління фінансовими активами і пасивами підприємства. Будь-яке 

підприємство прагне до досягнення двох основних цілей своєї діяльності. 

Перша - це збільшення прибутку; друга - збільшення вартості самого 

підприємства. В таких умовах фінансовий важіль вимушено стає тим 

інструментом, який необхідно використовувати для досягнення цих цілей, так 

як він дає можливість розрахувати найбільшу ефективність при використанні і 
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особистих коштів, і позик. За допомогою такого способу підприємство може 

модернізувати особисту фінансову базу і вивести обсяг виручки на новий 

рівень, так що фінансовий леверидж має вагоме значення для загальної 

процедури фінансового планування на підприємстві. 
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Далеко не у кожного є можливість почати бізнес, реалізувати свої ідеї та 

творчі задуми за свій рахунок, особливо якщо потрібні немалі кошти. Необхідні 

вкладення в проект, але як їх знайти? Існують різні способи пошуку інвестицій 

для старту свого проекту і реалізації ідей. Одним з таких інноваційних рішень, 

актуальних в світі на сучасному етапі, яке з'явилося не так давно, є 

краудфандинг. Багато сучасних науковців вважають, що краудфандинг може 

стати реальною альтернативою вирішення таких непростих питань. 

Серед небагатьох науковців, які розглядали проблеми ефективного 

використання краудфандингових платформ, можна виділити Ю.М. 
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Петрушенка, В.В. Горову, О.Ф. Морозова, Е.В. Дукова, І.П. Васильчука, А.С. 

Малишева. Свій внесок в розвиток наукової думки про краудфандинг внесли 

також такі вчені, як Дж. Хау, С. Котлер, Т. Ламберт, Г.А. Хмелева та інші. 

Проте багато питань розвитку краудфандингу в сучасних умовах потребують 

досконалого вивчення та подальших досліджень. 

На сьогоднішній день дуже важливим для економіки України є питання 

про залучення грошових коштів на запуск і подальший розвиток бізнесу. 

Існуючі способи фінансування підприємницької діяльності часто недоступні на 

ранніх етапах і, в цілому, мають свої недоліки, будь то залежність і тиск від 

інвестора або «дорожнеча» способу. Тому зараз все більшої популярності 

набирає новий спосіб фінансування, яким виступає краудфандинг. 

Все частіше молоді винахідники і підприємці звертаються до 

краудфайдингу. Для цього існують спеціальні платформи, де спонсори 

вибирають інноваційні та перспективні стартапи для фінансування. Через 

простоту і безпеку сьогодні краудфандинг визнано одним з найефективніших 

механізмів залучення інвестицій. Його популярність серед амбітних 

підприємців і творчих стартаперів щорічно зростає. Адже краудфандинг дуже 

добре зарекомендував себе в провідних країнах світу. 

Як явище, краудфандинг існує вже давно. Наприклад, в США народне 

фінансування використовується вже близько двохсот років. Досить згадати 

будівництво статуї свободи в Нью-Йорку, кошти на яку збирали всім народом. 

У 1949 році, актор Мільтон Берл провів перший телемарафон на підтримку 

Фонду дослідження раку імені Деймона Раніон. За 16 годин тут було зібрано 

понад сто тисяч доларів. Сьогодні це прирівнюється до мільйона доларів. У 

новітній історії Барак Обама тільки на етапі попередніх виборів, в 2002 році,  

зібрав більше 200 мільйонів доларів для своєї виборчої компанії через Інтернет. 

Частина дослідників, в тому числі Джефф Хау - основоположник ідеї 

колективного розуму, стверджують, що люди зацікавлені взяти участь в роботі 

(проекті) за помірну плату або зовсім безкоштовно, якщо в їх допомозі є 

потреба. Таким чином, Хау дає перше визначення краудсорсингу - залучення 

творчості мас безкоштовно або за помірну плату в рішенні задач професійного 

рівня [1, с.64]. Краудфандинг є одним із напрямків краудсорсингу (технологія 
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інтелектуальної співпраці в соціальних мережах через Інтернет, що спрямовується 

на спільне створення інтелектуального продукту на основі інтеграції знань великої 

кількості людей), який охоплює різноманітну групу підходів, об’єднаних однією 

спільною рисою: всі вони засновані на участі безлічі людей [2, с.55].  

З технологічної точки зору, краудфандинг є різновидом електронної 

комерції, де предметом купівлі виступають не товари і послуги, а зобов'язання 

продавця використати кошти так, як він заявляє. 

Краудфандинг зараз є найбільш швидкозростаючим сегментом колективних 

інвестицій в світі. Завдяки йому талановиті винахідники, діячі мистецтва і 

волонтери отримують гроші на реалізацію неймовірних проектів. 

Сутнісними характеристиками краудфандингу є багатосуб'єктність, 

мікрофінансування, глобальний простір соціального фінансування, мережевий 

принцип організації, економія на посередниках, мінімізація трансакційних витрат 

та ризиків венчурного інвестування [3]. 

Виходячи з цілей інвестування, краудфандінг можна підрозділити на чотири 

типи: 

 благодійний краудфандінг (безоплатне пожертвування); 

 нагородний краудфандінг (фінансування за винагороду); 

 позиковий краудфандінг (фінансування у вигляді кредиту з подальшим 

поверненням творцями проектів вкладених коштів з відсотками); 

 інвестиційний краудфандінг (фінансування з метою інвестування і 

майбутньої участі в діяльності компанії: отримання акцій, розподілу прибутку і 

т.п.). 

Найбільшого поширення сьогодні набуває інвестиційний (акціонерний) 

краудфандинг. 

Щоб почати збирати кошти за допомогою краудфандинга, необхідно: 

вибрати Інтернет-платформу; позначити конкретну мету проекту; скласти 

переконливий опис проекту; визначити необхідну суму; пред'явити калькуляцію 

всіх витрат.  

Найголовнішою умовою краудфандингу є відкритість. Від самого початку 

ініціатор повинен зібрати і проаналізувати всі витрати, які він планує покрити за 

допомогою інших людей, і озвучити цю цифру. Кількість коштів, зібраних на 
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конкретний період часу завжди повинен бути відкритий для всіх. При цьому 

головна умова – грошові кошти повинні піти саме на зазначену в проекті мету. 

Краудфандингові проекти мають фінансові та нефінансові переваги та 

недоліки для ініціаторів проектів (див. рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Переваги та недоліки  краудфандингових проектів (розроблено 

автором на основі [4]) 
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Першою краудфандинговою платформою в сучасному розумінні став 

ресурс ArtistShare, зареєстрований в США на початку 2000-х і 

задокументований як перший краудфандинговий сайт для музики.. До кінця 

десятиліття на ринок вже вийшли платформи збору коштів - Indiegogo (2008) і 

Kickstarter (2009), найпопулярніші сьогодні в усьому світі фінансуванням 

стартапів і локальних бізнесів. Ці платформи знайомі і українським 

бізнесменам. 

Як повідомлялось на фінансовому порталі України «FIN. BIZ» 30 липня 

2018 року: «Український стартап Pleatpack design, який працює над 

однойменним рюкзаком, успішно завершив кампанію на Kickstarter. Потрібну 

суму в $ 8500. команда зібрала за перші сім годин краудфандинга. За всю 

кампанію стартап залучив понад $ 64 000 від 601 інвестора. Pleatpack - це 

міський рюкзак. Головна особливість Pleatpack - можливість збільшити його 

обсяг з 6 літрів до 26,7. Крім цього, рюкзак оснащений захистом від крадіжки 

завдяки вшитим магнітів, а також зроблений з тканини з водовідштовхувальним 

просоченням 600D. На сторінці проекту зазначено, що Pleatpack буде 

відправлений інвесторам в грудні 2018 року» [5]. 

Краудфандинг в Україні явище ще нове, і поки що досить мало 

розвинуте, як по кількості платформ, так і за числом і масштабами реалізованих 

проектів. Він, поки що, спрямований більше на соціальні проекти, ніж на 

стартапи. Проте малий і середній бізнес має хороші шанси отримати підтримку. 

Першим в Україні майданчиком колективного фінансування став 

«Спільнокошт», створений в 2012 р на базі платформи соціальних інновацій 

«Велика Ідея» (заснована в 2009 році). Спільнокошт виник як потреба 

підтримки творчих, медійних та освітніх ініціатив та розвивається, щоб 

фінансувати інновації в сфері IT технологій, відновлюваної енергетики та 

відповідального підприємництва. За чотири роки тут різноманітні проекти 

підтримали близько 16 тисяч доброчинців і було залучено понад 6,4 млн. грн.. 

За цей невеликий термін існування Спільнокошт вже може похвалитися 

багатьма успішними проектами (близько 70), реалізованими через власну 
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платформу (наприклад, Громадське телебачення, проект «Зробимо Україну 

чистою», Кінофестиваль «Ровер», майстерня з переробки пластику «Zelenew», 

Арт-пікнік Слави Фролової, проект «Громадськими лідерами не народжуються 

- ними стають!»  тощо). Також сьогодні на платформі «Спільнокошт» 

збираються кошти на безліч проектів, пов'язаних з допомогою бійцям АТО.  

 Ще одна з найбільш успішних українських краудфандингових платформ 

- «Na-Starte», головний офіс якої знаходиться в Одесі, створена в 2014 році. 

Головною метою платформи, є розвиток ініціатив та інновацій у сфері 

культури, спорту, комп'ютерних ігор та новітніх технологій в Україні. На ній 

запустились вже сотні проектів, 15 % з яких знайшли потрібні кошти, збираючи 

більше ніж по 100 тисяч гривень. Найбільшим успіхом платформи поки-що є 

збір коштів на початку 2017 року на повнометражний фільм «Одесский 

подкидыш» від режисера Георгія Делієва (зібрано 3,7 мільйонів гривень з 

необхідних 3 мільйонів гривень) [6]. 

Сім Зірок – українська краудфандингова платформа для взаємного 

фінансування між приватними  особами, де можна вкласти гроші в цікавий 

проект та отримати додатковий  прибуток чи отримати позику від приватних 

осіб без відсотків. Тут кожен може спробувати себе як в ролі інвестора, так і в 

ролі позичальника. Інвестор, він же кредитор, може дати на розвиток будь-

якого проекту від 10 гривень, і проінвестувати не більш ніж 30 різних проектів 

одночасно. Проект «Сім Зірок» усуває складні схеми кредитування та 

інвестицій і надає можливість  особисто стати інвестором або отримати гроші в 

борг та оформити позику онлайн.  

Ще одна з відомих українських платформ – КУБ. На ній частіше 

зустрічаються бізнес-проекти. Це масштабування виробництва, наймання 

додаткових працівників, відкриття нових торгових точок. Прибуток інвесторів з 

проектів КУБу чітко диференційована: вклавши 1000 грн. інвестор отримає 230 

грн. на рік. Крім того, всі вклади на цьому майданчику застраховані [7]. 

Висновок: Таким чином, краудфандинг є відносно новим явищем, 

здатним залучати чималі суми вкладень, яких більш ніж достатньо для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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реалізації нових ідей - фінансування стартапів. Краудфандинг виступає 

альтернативною можливістю залучення коштів для бізнесу, що дозволяє 

безпосередньо спостерігати попит на продукцію або послуги бізнесу, 

реалізовувати унікальні інноваційні ідеї, які не змогли б знайти потрібну 

підтримку серед традиційних інвесторів. Приклади успішних 

краудфандингових кампаній разом з перевагами краудфандинга дозволяють 

робити висновок про актуальність даного напрямку і величезні перспективи 

його розвитку. Якщо говорити про Україну, то цей напрям поки-що є новітнім, і 

значно відстає від західних держав. Але розвиток краудфандингової 

інфраструктури в Україні є необхідним для розвитку бізнесу різної величини, 

розробки та впровадження інноваційних технологій. 
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Nowadays the innovative-investment component is an important source of 

development of Ukraine’s economy, which allows increasing the competitiveness at 

the global level. However, the situation is complicated by the significant decline in 

innovation and investment activity: insufficient level of financing of scientific-

technical works, the low level of innovation and the like. This is accompanied by the 

emergence of threats to security that doesn’t have mechanisms to neutralize them. 

Thus, the pressing issue is the analysis of innovative - investment development and 

determine its impact on the security. 

The concept of «innovative-investment security» until recently, has been 

separately researched in the context of investment and innovative components. But 

given the interdependence of the processes of reproduction of the investment and 

innovative potentials there is a need of combining concepts of innovative and 

investment security of economy.Therefore, the current guidelines (2013) determine 

the investment-innovative security as a condition of the economic environment in the 

country, which encourages domestic and foreign investors to invest in the expansion 

of production in the country, contributes to the development of high-tech production, 

http://www.smedevelopment.info/
http://www.smedevelopment.info/searchfinance/3/
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integrating scientific research and production sector with the aim of increasing 

efficiency, specialization of the national economy on the creation of products with 

high value added [1].  

 

In this article the level of innovative- investment security of Ukraine was 

calculated according to the Methodology for calculating the level of economic 

security in Ukraine approved by the Ministry of economy dated 02.03.2007  No. 60. 

Its dynamics is graphically represented in fig.1. 

 

Fig. 1. Dynamics of the level of the integral indicator of innovative-investment 

security in Ukraine (%) 

    Source: Authors' calculations based оn [1;2] 

 

It should be noted, in 2010-2012, there is an increase in security level, but the 

value is dangerous. In the 2013-2016, the level of security is 15,09% on average, 

which corresponds to a critical level, the security level has significantly decreased, 

due to negative trends in indicators of innovative-investment development. 

Summarizing the results of calculations of the main indicators of innovative- 

investment security and its integral index, it was revealed that the main factors which 
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nowadays reduce the level of innovative-investment security of Ukraine's economy 

are: insufficient level of gross fixed capital formation; a high degree of wear of fixed 

assets; insufficient investment in high-tech industries; insufficient foreign direct 

investment in Ukraine; low level of innovation activity of enterprises along with non-

satisfactory level of funding at the expense of the state budget; the reduction in the 

share of competitive markets and increase of monopolization. 

As aforementioned, the level of economic and in particular innovative - 

investment security is affected by many internal and external factors.  In order to 

determine the dependence of the output index - an integral indicator of innovative-

investment security from a system of factor variables which can cause changes, pair-

wise correlation and regression analysis were conducted on the basis of which 

identified the nature of the links. The selected factor signs and the results of the pair-

wise correlation and regression analysis are presented in the table 1. 

Table 1 

Correlation and regression analysis of the links between the level 

Innovative-investment security with different indicators  

(based on the dynamics for the period 2010-2016) 

№ Factor sign 
The Pearson 

coefficient (r) 

Coefficient of 

determinatio

n (R2) 

Coefficient of 

elasticity (E) 

 

The equation of the pair-

wise linear regression 

 

1 

Specific weight of foreign 

direct investment in GDP 

(%) 

-0,8921 0,7958 -0,9121 Y = 34,67-0,49*Х 

2 
Proportion of capital 

investment in GDP (%) 
0,9379 0,8797 1,6132 Y =-11,09+1,79*Х 

3 

Specific weight of 

expenditures on scientific-

technical works in GDP (in 

%) 

0,6710 0,4503 1,0580 Y= -0,01+0,3044*Х 

4 

Rate of increase (decrease) 

in the number of 

employees of scientific 

organizations, % 

0,7354 0,5409 2,2312 Y= -22,01 + 0,44*Х 

5 

Dynamics of the number 

of innovation-active 

industrial enterprises,% 

0,6370 0,4058 0,6820 Y = 5,38+0,13*Х 

Source: Calculated by the author based on [2] 
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The analysis shows that the highest correlation exists between the level of 

innovative - investment security and the share of capital investment in GDP (direct 

and very strong link, correlation coefficient equal to 0,93). Also it is to be noted that 

between the security level and the share of FDI in GDP is strong (r = -0,89), but the 

reverse link is due to the fact that a significant increase in the share of FDI can be 

assessed as a threat to the economy, is due to rising dependence on foreign investors, 

loss of control over the private sector (is unacceptable for activities of strategic 

importance for economy) the interests of the state and foreign investors, the possible 

growth of monopolistic tendencies and the outflow of capital from the country 

through repatriation of profits and the like. 

The indicators of the innovation sphere also have a strong and significant 

influence on security. So, between the security level and the share of spending on 

scientific research and technical work in the GDP, there is significant direct 

correlation (r = 0,67), rate of increase (decrease) employees of scientific 

organizations is a strong direct relationship (r =  0,74), the dynamics of a number of 

innovation-active industrial enterprises visible and direct (r = 0,64). They all have a 

direct connection with security, because their growth depends on the improvement of 

innovative component of economic security. 

The equation of the pair-wise linear regression indicates the following factor’s 

affect on innovative - investment security: 

1. With the increase in the weight of FDI stock in GDP by 1%, the level of 

security will fall by 0,49%; 

2. With the increase in the share of domestic investment in GDP by 1%, the 

security level will increase by 1,79%; 

3. The increase in the share of expenditures on scientific and scientific-

technical work in the GDP by 1% will lead to increase of level of safety on 0,3044; 

4. With increasing growth in the number of employees of scientific 

organizations by 1%, the security level will increase to 0,44%; 

5. Accelerating the pace of growth in the number of innovation active 

industrial enterprises by 1% will increase the security level by 0,13%. 
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Also note that the most appropriate model is the second model, according to 

which 88% of the variation in the level of safety associated with the change of the 

specific weight of capital investments in GDP. Lower approximation confirms fifth 

model, which indicates that 41% of the variation in the level of innovative -

investment security due to changes in number of innovative enterprises. 

As a result of calculations using the tools of correlation-regression modeling 

there was determined that the dynamics of the level of innovative-investment security 

of Ukraine first of all is due to the changes in relative indicators of the level of 

investment of the national economy, both domestic and foreign. 

Based on this, in further research it was proposed to develop the monitoring 

system of the security level that can identify potential threats or incentives 

development. Thus, in terms of the dynamics of indicators characterizing the 

innovative-investment processes in Ukraine, the important issue should be to develop 

a system of monitoring indicators, which directly influence on the level of 

innovative- investment security.  

That is, the prospects of further scientific researches in the sphere of 

innovative-investment component of economic security is the determination and 

calculation of the threshold values of all security indicators based on aforementioned 

factor analysis as signal indicators in the system identification of the threats to 

innovative-investment security. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ПЕДАГОГІЧНГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Капацина М.В. 

студент факультету управління  адміністрування та 

 інформаційної діяльності. 

м.Ізмаіл.Україна 

У сучасному світі педагогічна діяльність виходить за межі освітніх 

установ. Вона набуває активного соціального статусу і цілеспрямовано реалізує 

завдання підвищення освітнього рівня управлінців і керівників, спрямовані на 

вдосконалення результативності роботи навчальних закладів. 

Традиційною в науці була думка про те, що в основі ефективності 

управліннянавчальними закладами лежить особистий і практичний досвід 

менеджера, управлінця. Разом з тим актуальні потреби суспільствадиктують 

нові умови якісних характеристик управлінської діяльності,основною метою 

якої є реалізація високих гуманітарних стандартівжиття і досягнення соціально 

значущих результатів. 

Одним із шляхів формування культури управління сучасними 

дослідниками визнана теорія педагогічного менеджменту, який представляє 
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собоюкомплекс принципів, методів, організаційних форм і технологічних 

прийомівуправління педагогічними системами, спрямованими напідвищення 

ефективності професійної діяльності і розвитку особистісних якостей 

керівників [4].  

Сьогодні поняття «педагогічний менеджмент» можна розглядати і 

трактувати в якості нового соціального явища як організацію виховання, 

розвитку,навчання та формування управлінської компетенції керівників в 

системі управління навчальними закладами. 

Як показує досвід розвитку провідних організацій і корпорацій, 

формуванняефективного управління в рамках застосування теорії і практики 

педагогічногоменеджменту дозволяє орієнтувати освітній потенціал 

менеджерів нетільки на засвоєння універсальних знань, умінь і навичок, але 

також на розвитокособистості, здатної творчо застосувати отримані знання в 

практичній діяльності, удосконалювати свою професійну культуру. 

Поняття «менеджмент» у педагогіці почали використовувати відносно 

недавно.Менеджмент – це вміння досягати поставлені завдання, 

використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки людей.Під педагогічним 

менеджментом у загальному сенсі розуміють процес організації людських, 

матеріальних, фінансових ресурсів для досягнення певних цілей. Менеджмент в 

педагогіці – це управління (планування, регулювання, контроль), керівництво 

педагогічним виробництвом, його організація. Цетакож сукупність методів, 

форм, засобів управління для досягнення наміченихцілей [4]. 

До завдань управління освітніми системами як сфери компетенції 

педагогічного менеджменту входить ціла сукупність різних заходів, 

якіспрямовані на забезпечення ефективного та сталого функціонування 

освітнього процесу в умовах сучасних навчальних і виховних установ. Серед 

них особливо виділяються такі, як організаційні, методичні, 

дидактичні,виховні, кадрові, планові, фінансові, постачальницькі, 

інформаційні,іміджеві, контрольно-моніторингові та ін. Весь цей комплекс 

справ і заходівстановить безпосередній зміст діяльності і феноменологію 
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освітньої реальності, яка складається в цілісний і упорядкований процес 

завдяки спеціально організованому управлінню, а саме педагогічному 

менеджменту. 

Структура педагогічного менеджменту включає такі рівні:  

1) управління діяльністю педагогічного колективу;  

2) управління діяльністю педагога;  

3) управління діяльністю учня. 

Педагогічна дійсність являє собою безліч ієрархічно пов'язаних між 

собою по вертикалі і по горизонталі систем (система – сукупністьелементів, 

між якими виникають певні відносини). Наприклад,дидактична система – це 

частина загальної педагогічної системи, яку відокремлюють і розглядають як 

відносно самостійну, щоб глибше розібратися в процесах, яків ній відбуваються 

[1]. 

Системній природі педагогічних процесів відповідає системний 

характерпедагогічного управління в основних вимірах. 

По вертикалі виділяються наступні системи і відповідні їм 

рівніуправління: 

- державна система освіти і виховання в цілому (рівеньдержавного 

менеджменту); 

- регіональні освітньо-виховні системи (рівень регіонального 

менеджменту); 

- обласні (районні) мережі освітньо-виховних установ (обласний та 

регіональний рівень менеджменту); 

- навчальні заклади та відповідний їм рівень менеджменту; 

- підрозділинавчально-виховних закладів і відповідний рівень 

менеджменту. 

По горизонталі відзначаються такі рівні кваліфікованого управління: 

-навчальні заняття; 

- самостійна позакласна робота; 

- професіоналізм викладача і т. д. 
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Окремо виділяється управління педагогічними проектами. Педагогічні 

проекти – це відносно відособлені напрямки (частини) діяльності, що 

виконуються з певною метою. Так, на рівні школи можуть бути наступні 

педагогічні проекти: наукові дослідження викладачів; наукові 

дослідженняучнів; навчальні заняття; різні виховні заходи; видавничіпроекти; 

будівельні проекти; обміни учнями та викладачами; проведення канікул; 

розважальні заходи. 

У числі сутнісних і постійних компонентів педагогічних систем 

виділяють наступні: 

- цілі (сенс) функціонування системи. Головна мета – формування вільної, 

відповідальної і творчої людини, готової до життя в сучасних умовах; 

- змістовне наповнення процесів і підпроцесів; 

- організація (форми і методи) процесу; 

- спонукання (мотивація) учасників педагогічних процесів до 

досягненнявисоких результатів; 

- продукти (результати) функціонування системи. Важливий контроль їх 

кількості та якості. 

Сучасні автори з позицій педагогічного менеджменту виділяють наступні 

управлінські принципи: принцип поваги і довіри до людини; принципцілісного 

погляду на людину; принцип співробітництва; принцип соціальної 

справедливості; принцип індивідуального підходу в управлінні; принцип 

збагаченняроботи педагога; принцип особистого стимулювання; принцип 

консенсусу; принципколективного прийняття рішення; принцип цільової 

гармонізації; принцип горизонтальних зв'язків; принцип автономізації 

управління; принцип постійного оновлення [2]. 

Функції менеджера, який забезпечує освітній процес школи,полягають у 

тому, щоб:  

1) визначити і знайти потребуючих навчання (у більшості країн з 

ринковою економікою немає закону про обов'язкову освіту);  
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2) підібрати персонал необхідної кваліфікації, найняти фахівців, які 

володіють високопрофесійним досвідом;  

3) сконцентрувати в одному місці (школах, аудиторіях, класах) суб'єктів 

навчання;  

4) запустити процесі забезпечити його всіма необхідними засобами;  

5) стимулювати, контролюватиі коригувати процес, домагаючись 

потрібної якості;  

6) отримати ресурси, розподілити їх на оплату праці та розвиток 

виробництва. 

Отже, головні завдання педагогічного менеджменту такі: 

- постановка цілей і завдань; 

- планування процесу; 

- ресурсне забезпечення процесу; 

- забезпечення високоїмотивації учасників; 

- контроль і координація процесу; 

- аналіз результатів. 

Своєрідність сфери педагогічного менеджменту обумовлена характером і 

природою освітньої діяльності. Навчанням і вихованням створюється 

вельмисвоєрідний продукт, не схожий на продукти інших виробництв і сфер 

діяльності. Продукт школи – людина, тому «педагогічне виробництво» 

відрізняється багатьма особливостями, а менеджмент упедагогічних системах 

має певну специфіку. Менеджмент в сфері освіти і виховання має ряд таких 

особливостей: 

- безпосередня і особистісно включена взаємодія з усіма 

суб'єктамиосвітнього процесу; 

- необхідність диференціації та індивідуалізації освітніх послуг; 

- бажання споживачів отримувати відносно невеликі обсяги послуг; 

- залежність функціонування організації від поведінки споживачів; 

- проблематичність (а часто і неможливість) створення запасів; 

- складність визначення параметрів якості; 
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- необхідність володіння досконалими навичками роботи зі споживачами; 

- складність визначення ефективності роботи персоналу; 

- наявність ряду місцевих регуляторів, які суттєво впливають на хід 

процесу. 

Очевидно, що провідна роль в педагогічному менеджменті як 

повсякденнійпрактиці відводиться керівнику навчального закладу, а саме тій 

філософії та мотивації керівництва, на основі якої він організовує свою 

діяльність. Отже, керівник освітнього закладу повинен бути лідером у своїй 

організації. Звертаючись до досвіду управління освітніми установами, 

виділяють п'ять типів лідерства, необхіднихкерівнику освітньої установи, для 

того щоб його організація вважалася успішною: технічне лідерство;людське 

лідерство; освітнє лідерство; символічне лідерство; культурне лідерство [3]. 

Для успішного забезпечення цілісного освітнього процесу 

керівникповинен вміло поєднувати в собі та своїй роботі різні типи лідерства, 

нести досвідрізнобічної побудови освітньої дійсності як середовища 

повноцінного формування особистості учнів і дієздатної праці 

педагогічногоколективу. 
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м. Київ, Україна 

Плодоносні рослини — це активи, які використовуються в процесі 

виробництва сільськогосподарської продукції та систематично надають 

сільськогосподарську продукцію [1]. Відповідно до додатку до П(С)БО 30 

«Біологічні активи» плодоносні рослини являють собою виноградники і сади.  

З 1 січня 2018 року плодоносні рослини, які пов’язані із 

сільськогосподарською діяльністю  слід обліковувати у складі основних засобів 

на аналітичному рахунку 108 «Багаторічні насадження та плодоносні рослини» 

рахунка 10 «Основні засоби» [2;3]. При цьому такі активи уже не можуть 

обліковуватися у складі довгострокових біологічних активів (рахунок 16 

«Довгострокові біологічні активи»). Зважаючи на дані зміни, які затвердило 

Міністерство фінансів України, плодові сади та виноградники надалі 

регулюватимуться П(С)БО 7 «Основні засоби», і виключаються зі сфери 

регулювання П(С)БО 30 «Біологічні активи». 

Відтепер облік плодоносних рослин як основних засобів має свої 

особливості.  

По-перше, плодоносні рослини уже зараховуються на баланс за 

первісною вартістю, тоді як до 2018 року плодоносні рослини у складі ДБА за 

загальними правилами обліковувалися за справедливою вартістю, зменшеною 

на очікувані витрати на місці продажу. Облік за первісною вартістю був 

можливий лише за умови, що справедливу вартість достовірно на дату балансу 

визначити неможливо, або якщо підприємство є платником податку на 

прибуток. 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1656
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По-друге, окрім того, до моменту визнання основного засобу активом усі 

понесені витрати на придбання чи вирощування плодоносних рослин 

обліковуються на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних 

засобів». Досягнення продуктивного віку та можливість давати продукцію є 

умовою визнання активом. Наприклад, для смородини, агрусу та винограду цей 

вік становить 4 роки від посадки; для вишні та персика – 5 років від посадки 

тощо [4]. До цього року усі витрати накопичувалися на субрахунку 155 

«Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів», а далі з 

визначеною періодичністю списувалися на незрілі ДБА (субрахунки 165 

«Незрілі ДБА, які оцінюються за справедливою вартістю» або 166 «Незрілі 

ДБА, які оцінюються за первісною вартістю»). Тоді як незрілі ДБА досягнуть 

зрілості, їх приймали в експлуатацію.  

По-третє, на плодоносні рослини після введення в експлуатацію у 

загальному порядку нараховується амортизація (субрахунок 131 «Знос 

основних засобів»), що списується на вартість отриманої з них 

сільськогосподарської продукції.  

Враховуючи дані проблеми та зміни у чинному законодавстві 

рекомендуємо наступний порядок обліку плодоносних рослин (табл. 1). 

Таблиця 1 

Кореспонденція рахунків з обліку плодоносних рослин 

Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 

рахунків 

дебет Кредит 

1 2 3 

Нараховано понесені витрати з вирощування саду до моменту 

зарахування до складу активів 
152 

20,63,65, 

66, 91 

Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 

Зараховано сад до складу активів 108 152 

Оприбутковано продукцію з саду 27 23 

Віднесено на витрати діяльності втрати від загибелі плодоносних 

рослин 
977 108 

Одержано дрова від ліквідації саду  203 746 

Списано на фінансовий результат втрати від загибелі плодоносних 

рослин 
793 977 
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Операції з обліку отриманої із плодоносних рослин сільськогосподарської 

продукції відображається відповідно до норм П(С)БО 30 «Біологічні активи». 

Отже, з наведеного вище випливає те, що плодоносні рослини за своєю 

сутністю так і залишаються довгостроковими біологічними рослинами, проте 

вже обліковуються як основні засоби. 
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natural resources are among the most significant threats to the well-being of mankind. 

The irrational use of natural resources to obtain quick benefits can lead to a 

significant depletion and even collapse of whole ecosystems. One of the reasons for 

this situation is the absence of a value expression the value of nature in economic 

science. It should be noted that within the economy, most of the services that we 

receive from the environment are positive externalities and have no price. Clearly, the 

need to reflect the value of ecosystem services in monetary terms to take into account 

their role in the economy. Such an assessment will allow to fully reflect the 

effectiveness of environmental activities, as well as to identify economic and 

environmental risks and threats to projects for the development of various resources, 

and, accordingly, the extent of damage to nature caused by human activities. 

The article analyzes marine ecosystems, one of the most productive ecosystems 

in the world, which are being degraded due to climate change and negative 

anthropogenic impact. The economic expression of the value marine ecosystem 

services can become an important information tool that demonstrates the need for 

responsible attitude to the natural environment, and in particular to the seas. 

Ecosystem services are the services of ecosystem to provide humanity with 

natural resources and a healthy habitat that include all direct and indirect benefits to 

humanity from ecosystem use. All ecosystem services fall into four groups [1, С.28]: 

 providing services (products derived from ecosystems); 

 regulatory services (benefits derived from regulating ecosystem 

processes); 

 cultural services (intangible benefits that people derive from ecosystems 

through spiritual enrichment, development of cognitive activity, recreation, aesthetic 

experience, accumulation of cultural heritage of their people); 

 support services (services needed to ensure the provision of all other 

ecosystem services). 

The relationship between a sufficient level of provision of ecosystem services 

with the achievement of the well-being of all mankind and individual groups of 

people is quite obvious. Over the past 50 years, the quality of 60 % of global 
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ecosystem services, including 70 % of regulatory and cultural services, has degraded 

as a result of human activities [2, C.13]. Currently, there is further degradation as a 

result of the growth of the world's population, economic expansion, the use of new 

technologies in land use and climate change. As the population grows, the demand 

for ecosystem services increases, and it is necessary to choose between different 

types of services. For example, you can turn forest tracts into agricultural land. But, it 

must be understood that this can lead to a reduction in services with no less, or 

perhaps even greater value, such as clean water, carbon sequestration, timber, 

tourism, flood management and drought [1, C.27]. In such cases, the assessment of 

ecosystem services will identify more efficient ways of using resources. 

Most of the vital services supplied by ecosystems are externalities, the price of 

which is not reflected in the market. This, in turn, leads to their irrational use, 

resulting in deterioration, often irreversible, of the environment [3, C.1]. The lack of 

a market-based mechanism for assessing ecosystem services does not allow making 

adequate decisions regarding the use of natural resources. In fact, creating effective 

markets for specific categories of ecosystem services is a very difficult task, given the 

complex structure of ecosystems and, in some cases, the lack of knowledge the 

biophysical characteristics of an ecosystem. 

In order to carry out an economic evaluation of any ecosystem service and its 

further application in the real economy, at least four stages are necessary: 

 identification of the ecosystem service; 

 determination of its economic value; 

 definition of the recipient the benefits from the service; 

 formation of a mechanism for payments (compensation) for eco-services 

[2, C.15]. 

Economic theory until recently almost did not cover the assessment of 

ecosystem services. The underestimation of the contribution of ecosystems to human 

well-being was partly due to the fact that this contribution was not measured to the 

same extent as economic goods, services and physical capital [4, C.253]. Relatively 

new sections of economic theory, such as economics of nature management and 
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environmental protection [3, C.22], suggest expanding the neoclassical approach, 

which focuses on optimizing the production process, dictated only by market 

conditions. This broader view takes into account the material and social costs that are 

part of economic activity [5, C.7]. The main task is to identify the value that people 

attribute to the supply of ecosystem services. Value can be calculated by what other 

goods, services or money people are willing to sacrifice in order to protect the 

ecosystem services. This is called willingness to pay. The reverse case – when people 

are ready to accept some goods and services in exchange for refusing to use the 

ecosystem service – is called willingness to accept. All evaluation methods, in fact, 

try to evoke the willingness to pay by applying different methods developed for 

certain types of information. 

Considering the above, it is possible to draw an analogy with flows and capital 

stocks in the economy and recognize their availability with respect to ecosystem 

services. The value of a stream is a value that is received over a period of time. The 

value of stocks is the sum of all the values of the flow that can be obtained from 

ecosystems in the future. And although, in essence, both these categories are 

reflections of the same phenomenon, it is very important to distinguish them. For 

example, when fishing restrictions are imposed in depleted areas of the sea, the value 

of the flow decreases, but the value of the reserves clearly increases. And, despite the 

decrease in income from fishing during the year, stocks are increasing, and their 

value is growing. 

An assessment of ecosystem services in monetary terms allows the analysis of 

cost-benefit analysis, after which decisions can be made as to which action is 

preferable in each specific situation for a particular territory. 

In order to calculate the overall economic value of resources and ecosystem 

services, various economic valuation methods are used. Each evaluation method has 

its strengths and weaknesses, and the preference for one another usually depends on 

what needs to be assessed (value of use, non-use or overall economic value), from the 

purposes of the assessment study, the availability of information and the limitations 

of various valuation methods [6, C. 15]. 
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Valuation methods can be divided into three categories: 

1) methods of direct market valuation; 

2) methods of identified preferences; 

3) methods of established preferences.  

The main advantage of methods direct market valuation is the use of 

information from real markets, which reflects the real preferences of individuals. The 

information necessary to determine the value in this way is easy to find. Methods of 

direct market valuation include approaches based on market price information. They 

are used in situations where it is required to evaluate the providing services, since the 

corresponding products are usually brought to the market and, accordingly, have a 

monetary expression of its price. Approaches based on costing are based on an 

estimate of the costs that would have to be incurred if ecosystem services needed to 

be created or restored artificially. Different variations of this method include: method 

of eliminated costs (referring to the costs that can arise in the absence of an 

ecosystem service); method of substitution assessment (determines the costs of 

replacing natural services with artificial technologies); method for assessing the cost 

of restoration (rehabilitation) an ecological object, an ecosystem (determines the costs 

of eliminating the negative effects of loss ecosystems or the cost of restoring these 

services). 

The methods of direct market valuation also include the method of production 

functions that determines the value of resources and functions of ecosystems not sold 

on the market, by assessing their participation in the production of other services that 

already have a market price. This approach uses scientific knowledge about the 

cause-effect relationships between the estimated ecosystem service and the volume of 

production of consumer goods. Assessment using this method is possible in 

conditions of sufficient possession of such knowledge, which, first of all, implies the 

possibility of an objective measurement biophysical parameters. 

The methods of identified preferences allow us to draw conclusions about the 

value of the good or service, based on the observed behavior of consumers. These 

include the method of transport costs, the main area of which is the definition of the 
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recreational value of the area. Transport expenses of the population for visiting 

recreational areas are used as a substitute for the price of a recreational facility, and 

the frequency of its visit expresses the amount of recreational "goods" purchased. 

Changes in travel costs and frequency of trips are used to construct curves of 

recreational demand and calculate the consumer income from recreation, that is, the 

recreational value of an ecological object. 

The method of hedonic pricing from the methods of identified preferences uses 

the demand for the ecological component of the market commodity already built into 

its price. For example, real estate is more expensive in ecologically clean places, so a 

study of the relevant demand function can reveal the value of ecosystem services not 

covered by the market. The value of ecosystem services can be calculated by 

analyzing the situation in which the consumer is willing to spend additional money 

for the best environmental characteristics. 

The methods of preference setting simulate market conditions and the demand 

for ecosystem services through surveys of hypothetical changes in the supply of 

ecosystem services. These methods include the method of subjective cost estimation, 

which uses surveys that reveal the willingness of respondents to pay for increasing or 

improving the delivery of the ecosystem service, or, conversely, at what price they 

would agree to its deterioration or loss. The methods of established preferences also 

include the modeling of choice, an attempt to simulate the process of decision-

making by an individual in a certain context. Respondents are invited to make a 

choice in favor of one of the alternatives with a common set of parameters in 

different modifications. The group assessment combines methods of established 

preferences with group discussion, within which one can achieve pluralism in 

assessments and a more multilateral coverage of the issue. 

All these evaluation methods have some disadvantages, which need to be 

remembered. This is especially true of the methods of established preferences, which 

rely on not always exactly expressed opinions of people who are not always versed in 

the given problem. In the preparation of surveys, it is also necessary to take into 

account the irrationality and mental prejudices of people. Uncertainty is also present 
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in the independent components of the evaluation. In connection with this, the so-

called shifts in ecosystems are often referred to as synergetic transitions from one 

state to another that cannot be predicted. Often these changes have anthropogenic 

origin, such as the continuing eutrophication of the Black Sea [7]. 

It is important to understand that any evaluation carried out by a person is 

subject to the influence of a culture that imposes a certain style of thinking, an own 

assessment of relations with the environment and reflects mental attitudes and criteria 

that vary from people to people and from individual to individual. And the methods 

of estimation are very imperfect, which is natural, because the assessment of 

ecosystem services is a complex spatial and institutional problem that affects 

numerous natural and social processes of different scales [8]. Therefore, it is 

necessary to understand the existing limitations and interpret such data within the 

framework of a deep and comprehensive analysis of the situation. 
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