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СЕКЦІЯ 1. ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

УДК 6602.011        1. Технічні науки 

РЕСУРСО-ЕНЕРГООЩАДНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА 

ТЕРМОЗБІЖНОЇ ПЛІВКИ 

Бояркін О.О. 

студент інженерно-хімічного факультету 

Науковий керівник: Швед М. П. 

кандидат технічних наук, доцент, 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ Україна 

На сьогоднішній день широкого застосування набула термозбіжна плівка 

з полімерних матеріалів, яка використовується для транспортування і 

зберігання харчових та різних товарів хімічної, фармацевтичної, 

нафтопереробної та інших галузей промисловості. Значний всезростаючий 

обсяг виробництва таких плівок вимагає створення нових ресурсо-

енергоощадних процесів та обладнання для її виробництва. 

Згідно ГОСТу 25951-83 – плівка поліетиленова термозбіжна, в залежності 

від товщини плівки, допускає відхилення розмірів, які складають від 15 % до 

20% від номінального значення. Такі значні відхилення пов’язані з тим, що для 

виробництва таких плівок використовуються в основному технологічні лінії, 

які базуються на одночерв’ячних екструдерах, де процеси живлення, плавлення, 

гомогенізації та дозування виконуються одним робочим органом – черв’яком, 

що унеможливлює оперативно керувати вищеназваними процесами. Тому 

продуктивність таких екструдерів в більшості випадків не перевищує 50% - 

70% від номінальних значень із коливаннями тиску і ,відповідно, 

продуктивності, чим і обумовлені завищені допуски на геометричні розміри 

плівок. До того ж енергоефективність зони дозування яка базується фактично 

на в’язкісному черв’ячному насосі не перевищує 10% [1]. 
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З метою створення ресурсо-енергоощадного процесу виробництва 

термозбіжної рукавної плівки доцільно використовувати каскадні схеми 

екструзії, коли весь процес розділяється на окремі операції чи їх групи з 

можливістю автономного керування ними. Одним з варіантів такої комбінації є  

каскадний дисково-шестеренний екструдер (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Схема каскадного дисково-шестеренного екструдера 

1 – шнековий дозатор; 2 – дисковий екструдер; 3 – шестеренний насос; 4 – 

компенсатор; 5 – фільтр; 6 – формувальний інструмент; 7, 8 – приводи 

обертових органів екструдера;  

9 – стартові нагрівачі 

 

В цьому екструдері в якості розплавлювача-гомогенізатора 

використовується дисковий екструдер з дозованим живленням, який працює в 

адіабатичному режимі зі значною економією енергії, а процес створення тиску 

та дозування виконується об'ємним шестеренним насосом зі значним 

внутрішнім опором. Це дозволяє відсікти коливання тиску і продуктивності, які 

виникли в зонах живлення та плавлення і стабілізувати продуктивність на 

виході з нього, що дозволяє зменшити допуски на геометричні розміри плівки і 

заощаджувати від 4% до 7% сировини та енергії [2], що і є економічною 

підставою для використання шестеренного насосу для процесів створення 

тиску та дозування. 
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Тиск який може створити шестеренний насос залежить від 

співвідношення між опором формуючої головки і внутрішнім опором насосу. 

Найважливішою умовою працездатності насосу є виконання залежності: 

𝑄ф∆р
зов

= 𝑄втр∆р
внт

                                              (1) 

де 𝑄ф– фактична подача насосу, м
3
/с; 𝑄втр- внутрішні втрати розплаву 

через зазори між спряженими деталями, м
3
/с; ∆р

зов
- зовнішній гідравлічний опір 

формуючого інструменту, Па; ∆р
внт

 - внутрішній гідравлічний опір насосу, Па. 

З рівняння (1) отримаємо залежність для фактичної подачі насосу на 

формуючу головку: 

𝑄ф =
𝑄втр∆р

внт

∆р
зов

                                                   (2) 

Залежність (2) показує, що фактична подача насосу прямо пропорційна 

внутрішнім втратам, від коливання яких залежить коливання фактичної 

продуктивності, чим і обумовлюються допуски на геометричні розміри плівки. 

Знизивши внутрішні втрати розплаву, або збільшивши внутрішній опір, який 

розвиває насос, можна досягти фактичної продуктивності насосу зі зниженими 

коливаннями продуктивності  і економією сировини та енергії.  

Література: 

1. Раувендааль К. Выявление и устранение проблем в экструзии/К. 

Раувендааль, М. д. Пилар Норьега Е., Х. Харрис; Пер. с англ, под ред. 

В.П.Володина-СПб.:Профессия, 2008.-328 стр., ил. 

2. Луценко І. В. ―Переваги використання каскадних схем та дозуючих 

шестеренних насосів при екструзії полімерів‖ / І.В. Луценко, М.П. Швед, 

Д.М.Швед, А.С. Богатир // Міжнародний науковий журнал  Технологічний 

аудит та резерви виробництва. – 2013. – №1/2(9). – С.21–25. 
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УДК 66.021.3/4        1.Технічні науки 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ В РОТОРНО-ПЛІВКОВМУ АПАРАТІ 

Іскамов А.Г., 

студент інженерно-хімічного факультету 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Зубрій О.Г., 

к. т. н., доц., викладач кафедри МАХНВ 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 Роторно-плівкові випарні апарати набули широкого застосування в 

промисловості завдяки незначному термічному опору, малому часу 

перебуванню продукту в апараті та інтенсивному перенесенню теплоти і маси, 

що дозволяє обробляти в’язкі, термолабільні та середовищ, які кристалізуються 

[1, с.194]. 

 Через складність визначення гідродинаміки в роторно-плівковому 

апараті недостатньо теоретичних та експериментальних даних, що не дозволяє 

провести повний аналіз умов роботи плівкових апаратів. 

Однією з величин для повного розрахунку апаратів даного типу є 

величина потужності, яка витрачається на розподілення та перемішування 

рідини. Для визначення потужності яка витрачається на перемішування рідини 

було проведено експерименти по визначенню потужності при сухому терті. 

Дослідження проводились на експериментальній установці з шарнірним 

кріпленням лопатей. Частота обертання ротора апарату становить 0-700 об/хв, 

кількість лопаток – 60, лопатки виготовлені з фторопласту марки Ф4, 

внутрішній діаметр апарата 0,05 м, робоча довжина 0,595 м, поверхня 

нагрівання становить 0,1 м
2
 . 
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Особливістю даної установки є її антикорозійне стерильне виготовлення. 

Дослідна установка виконана з матеріалів, що дозволяють проводити 

дослідження гідродинаміки, масообміну, витрат тепла при обробці стерильних, 

особливо чистих, медичних, харчових, хімічно агресивних та інших продуктів. 

В результаті експериментальних досліджень була отримана залежність 

потужності від кутової швидкості. Залежність показана на рисунку 1.  

 

Рисунок 1 – Залежність потужності при сухому терті 

Для подальших досліджень планується провести експерименти по 

визначенню потужності яка витрачається на тертя в ущільненнях ротора, що 

дасть змогу визначати потужність яка витрачається на перемішування 

оброблюваного розчину і точно визначити загальну потужність апарату. 

Література: 

1. Соколов В.Н., Яблокова М.А. Аппаратура микробиологической 

промышленности. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988 – 278с.:ил. 
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УДК 520.8-7; 620.9      1. Технические науки 

 

КОСМИЧЕСКИЙ СВЕТ ЗВЁЗД ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Коваленко Н. П, 

Доцент, пенсионер, 

Рубежанский филиал ВНУ им. В. И. Даля 

Аннотация: Рассмотрены варианты использования космического света звѐзд 

для промышленно-хозяйственных нужд объектов земли. Предложены решения для 

применения  в ряде объектов. 

Ключевые слова: Свет звѐзд, промышленно-бытовое использование,принцип 

устройств, области применения. 

Abstract: The uses of the cosmic starlight for industrial and household needs of land 

objects. Proposed solutions for use in a number of objects. 

Keywords: starlight, industrial and residential use, principle device application. 

Издавна известны исторические применения нашего главного светила Солнца в 

обычной жизни планеты Земля не только для обеспечения жизнедеятельности флоры 

и фауны, но и для военно-научных применений. Солнце всегда служило ориентиром в 

навигации, научных применениях и военном деле. Известен пример военного 

применения солнечного света в 212 г. до нашей эры, когда в Сиракузах великий 

Архимед сжег флот противника с применением солнечного света. 

Научное общество Земли к настоящему времени накопило большой научный 

багаж об источниках света звезд, галактик и всего звѐздного неба с миллиардами 

звѐзд в космических галактиках [1]. И на этом достигнутые знания в практических 

применениях приостановились. Даже свет нашего ближайшего спутника ночного 

светила Луны чаще используется только в поэтических целях. Технического 

применения света звѐзд и галактик практически не известно. А небо над нами 

усыпано звѐздами, которые излучают свет сотнями и тысячами лет  с небосклона 

звѐздного неба над всеми странами Земли круглосуточно практически без перерыва. 

Но «интересуются» этим светом только астрономы для своих научных 

целей.Инженерно-техническая мысль остановилась и не использует свет космических 

объектов в своих практических целях. При этом мощнейшие источники космического 

света могут применяться в технико-практических применениях на Земле, например, 
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для светоламп, осветителей, светорекламы и других приложениях. В данной работе 

предлагается рассмотреть несколько 

практических применений света звѐзд и галактик с помощью предлагаемых 

устройств и узлов. Другие работы в этом направлении мне не известны. 

О КОСМИЧЕСКОМ СВЕТЕ 

В различных галактиках известны звѐзды сверхгигантов со светимостью 

большей относительно светимости Солнца в 10(+4) до 10(+6) раз и альфа звѐзд 

первой величины в Млечном  Пути и других галактиках [2-4]. Галактика Млечный 

Путь или просто Галактика – это одна из гигантских звѐздных систем, включающих 

Солнечную систему, и все видимые глазом звѐзды. И самое главное, что Млечный 

Путь является одной из многочисленных галактик Вселенной.  Вот некоторые из 

самых больших звѐзд со светимостью, превышающей Солнце: Сириус, Поллукс, 

Арктур, Альдебаран, Мю Цефея, Дабл Ю Пса, Полярная звезда и много других ярких 

звѐзд в обоих полушариях Земли. 

Свет этих звѐзд виден на небосклоне звѐздного неба. В дневное время на Земле 

свет многих звѐзд превышает-«затемняет» Солнце. Для справки некоторые параметры 

Солнца, как звезды Галактики [1]: радиус R= 695500 км, масса равна 1, 98.10(+30) кг, 

плотность вещества Солнца 1,4 г/см3 (чуть тяжелее воды), среднее расстояние до 

Земли равно 149500000 км, являющееся астрономической единицей  1 а.е. Световой 

поток Солнца на единицу площади равен 135000 люкс, солнечная постоянная 

составляет 1370 Вт/м2. Солнце излучает радиацию в широком диапазоне волн, но 

99% энергии приходится на  интервал 0,1-4 мкм. Она распределяется в диапазонах: 

ультрафиолетовый (УФ) короче 0,39 мкм – 9%, видимый световой диапазон (СД) 

0,39-0,76 мкм – 47%, инфракрасный диапазон (ИК) – более 0,76 мкм – 44%. В 

солнечном спектре большая часть излучения приходится на световой СД и 

инфракрасный (ИК) диапазоны светового потока Солнца, суммарно составляющие 

91% или 1246,7 Вт/м2 – это почти 1,25 кВт/м2. Аналогичные параметры  доступны и 

для других приведѐнных звѐзд. 

СВЕТОЛАМПЫ, ОСВЕТИТЕЛИ И СВЕТОРЕКЛАМА 

Известны огромные ежесуточные траты электроэнергии на освещение 

лестничных  переходов и площадок в домах, тротуаров, дорог, площадей, аллей в 

парках, «малонагруженных» производственных,  сельских  и    хозяйственных 
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помещений и других объектов. Именно для этих производственных нужд 

предлагаются источники света, не требующие расходования традиционных топливно-

энергетических ресурсов для освещения [3-4]: 

А) СВЕТОЛАМПА «ШЕДЕВР КОВАЛЕНКО» 

Светолампа  «Шедевр Коваленко» не использует никаких «земных» ресурсов в 

виде традиционных топлив, электроэнергии или других ресурсов. Светолампа 

обеспечивает освещение объектов за счѐт космического света звѐзд и других 

космических объектов Галактики, включая, искусственных объектов космоса. 

Светолампа «Шедевр Коваленко» предназначена для приѐма света от звѐздных 

объектов, концентрации и формирования его, подвода «усиленного» космосвета к 

месту назначения и отдачи-излучения света в месте назначения. Принцип выполнения 

указанного назначения представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема работы светолампы 

1 – звезда-излучатель; 2 – излучаемый свет; 

3 – пучок светопровода; 4 – распределитель света 

 

Принципиальная схема обеспечения работы светолампы «Шедевр Коваленко» 

состоит из двух частей: выбранного объекта космосвета на небосклоне для данной 

местности (позиции 1 и 2 рисунка 1) и наземной части светолампы, включающей 

светопровод 3, с помощью которого космосвет «доставляяется» к месту, 
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требующему освещения, и распределителя-осветителя 4 из нескольких 

компонентов, например, из приѐмной линзооптической системы и узла-корпуса 

для еѐ крепления на месте установки. 

Важной особенностью при этом является  необходимость начального 

«захвата» светоизлучения выбранного звѐздного объекта и обеспечение 

требуемого направления на этот звѐздный объект продолжительное время. 

Решение таких проблем обеспечивается путем модификации наземной части 

светоприѐма, представленное на рисунке 2 путем добавления специального 

ориентатора в наземную схему светоподвода излучения объекта. 

 

 

Рисунок 2 – Схема ориентации светопровода 

1 – звезда-излучатель; 2 – излучаемый свет; 3 – пучок светопровода;  

4 – ориентатор; 5 – распределитель света. 

 

Выпускаемые в будущем промышленностью компоненты и узлы 

позволят «доставить» космосвет объекта светоизлучения непосредственно, 

например, на лестничную площадку любого жилого дома, в коридор или на 

стену-потолок промышленно-сельскохозяйственного объекта, любой столб для 

лампы освещения на улице, площади, аллеях скверов-парков или других 



16 
 

объектов. При достаточной серийности промышленного изготовления комплект 

светолампы будет иметь  приемлемую стоимость при практически 

неограниченном сроке эксплуатации. 

Б) ОСВЕТИТЕЛИ НА ОСНОВЕ СВЕТОЛАМП 

Отнесѐм к осветителям устройства, содержащие несколько светоламп для 

усиления света и расширения площади освещения, это своеобразные 

светильники или специфические люстры  из  нескольких соединѐнных 

светоламп с элементами взаимосвязи между ними. Содержащиеся внутри 

несколько светоламп существенно увеличивают освещаемую площадь вокруг 

осветителя, что обеспечивает их установку на значительном расстоянии друг от 

друга. Это особенно важно при освещении тротуаров, дорог, площадей и 

других объектов больших площадей.  

Предпочтительная компоновка светоламп в удлинѐнных осветителях 

одно- и двухлинейная. Компоновка круглых или других форм осветителей 

предполагает спиральное или спиралеобразное расположение светоламп 

(предполагается патентование ряда типов осветителей). Не исключаются 

другие оригинальные формы осветителей для украшения объектов освещения. 

В) СВЕТООСВЕТИТЕЛИ ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЕЙ   

Известны существенные затраты электроэнергии для рекламных целей: 

большие и малые рекламные табло для рекламирования как отдельных товаров, 

названий газет, выступлений театров, музыкальных групп, ведущих 

производителей автомобилей, марок автомобилей, различных ведущих 

производителей товаров и услуг, так и ресторанов, кафе и магазинов. Все эти 

затраты на рекламу «вводятся» в цену товаров и услуг, что удорожает каждую 

единицу товара или услуги. При этом с применением осветителей 

представляется возможность существенно снизить затраты на рекламу  без 

потери назначения рекламы и еѐ функций. Для этих целей предлагается 

использовать управляемые «цветовые» фильтры и фазовращатели светового 

потока (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Концентратор космосвета с фазировкой светогаммы 

1 – концентратор света; 2 – ориентатор; 3 – светопровод;  

4 – распределитель света; 5 – фазовращатель света 

 

Рассмотренные в статье вопросы и применения требуют существенной 

детализации, которая  будет продолжена в научной публицистике и патентной 

литературе ряда стран. Предложенный подход позволит в скором времени 

существенно снизить затраты электроэнергии на осветительно- рекламные и 

другие цели. 

Для справки (Википедия) приводятся некоторые самые яркие звѐзды для 

северного и южного полушария с яркостью, существенно превышающую 

звезду Солнце: 

cамая яркая звезда во Вселенной (860 тыс. раз) - голубая звезда UWCMa,  

самая яркая звезда на видимом небосклоне- Денеб (альфа Лебедя) 

самая яркая из ближайших звѐзд (23,5 раза)- Сириус, 

самая яркая звезда в Северном полушарии - Арктур. 

самая яркая звезда на северном небе- Венера, 

самая яркая малая планета- Веста.  

ЛИТЕРАТУРА: 
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УДК 621.3.019:621.382      2. Технические науки 

 

О ДЕТЕРМИНИЗМЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ  ЗАКОНОВ НАДЕЖНОСТИ 

Коваленко Н. П. 

Доцент, пенсионер, 

Рубежанский филиал ВНУ им. В. И. Даля 

Аннотация: Рассмотрены вероятностные законы надѐжности и 

детерминированные физико-химико-механические (ФХМ) процессы. 

Установлено соответствие выражений ФХМ процессов с выражениями 

вероятностных законов надѐжности. Доказан детерминизм и соотношения 

между вероятностными законами и физико-химико-механическими 

процессами.  

Ключевые слова: Законы расчѐта надѐжности объектов, расчѐт 

надѐжности, детерминированные физико-химико-механические процессы на 

рабочих поверхностях объектов, соотнесение выражений вероятностных 

законов и физико-химико-механических процессов, детерминизм законов 

надѐжности 

Abstract: The probabilistic laws reliability and deterministic physical-

chemical-mechanical (FHM) processes. The correspondence expressions FHM 

https://ru.wikipedia.org/wiki/������-�����-�����
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processes expressions of probability reliability of laws. We prove the determinism 

and the relationship between the laws of probability and physico-chemical and 

mechanical processes. 

Keywords: Laws calculation of grade facilities, calculation of reliability, 

deterministic physical-chemical and mechanical processes on the working surfaces of 

objects, matching the expressions of probability laws and physico-chemical and 

mechanical processes, determinism, reliability laws. 

В связи с неудовлетворительной стойкостью пары «пуансон-матрица»  

(РФ ВМИ) из-за существенных затрат времени, типов перфолент, НИР 

проведена с применением различных планов факторного, ортогонального и 

рототабельного планирования экспериментов [1- 3]. Проведенные работы 

позволили выяснить: 

1) анализ потери надежности деталей, узлов и устройства в целом 

проводился с учетом  известных вероятностных законов распределений 

непрерывных случайных величин [4-6] (таблицы 1 и 2, приведены по 1 листу, в 

табл. 1 всего 3 листа)*, 

2) в ходе исследований выяснено, что  основными причинами потери 

надежности пар «пуансон-матрица» являются определяющие физико-химико-

механические (ФХМ) процессы или один ФХМ процесс [2, 4, 5] (таблица 3, 

приведѐн 1 лист из 7) 

3) все ФХМ процессы имеют стандартный классический тип 

ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО процесса (таблица 4), математическое описание 

скорости которого имеет стандартное классическое решение (смотри таблицу 

5), 

4) скорость потери надежности определяется величиной константы ФХМ 

процесса (смотри таблицу 5)*,  

5) существующий вероятностный подход в теории надежности [4 - 6] с 

целым рядом именных законов: Бернулли, Паскаля,…, Эрланга, Вейбулла-

Гнеденко, Гаусса, Коши, Лапласа,…, Берра, Бета, Пирсона, Фишера, 

равномерного и других, - которые отображают тот или иной тип стандартного, 
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классического, детерминированного определяющего ФХМ процесса. Именно 

этим объясняется такое большое разнообразие ИМЕННЫХ 

ВЕРОЯТНОСТНЫХ ЗАКОНОВ, Выяснилось, что каждый вероятностный закон 

отображает один из детерминированных ФХМ процессов, 

6) установлено, что каждому именному вероятностному закону 

соответствует детерминированный ФХМ процесс: это есть ПЕРВОЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ФХМ процесса вероятностному 

закону, 

7) любое аналитическое выражение, полученное путем установленного 

ГОСТами метода вероятностных испытаний надежности, или  методами  

планирования эксперимента испытания надежности, или интуитивно-

теоретическим путем может быть СВЕРНУТО и идентифицировано одним из 

видов детерминированного ФХМ ПРОЦЕССА, а именно: СВЕРТКА 

аналитического выражения в тип классического ФХМ процесса – это есть 

второе преобразование, 

8) в таблице 6 приведены соотношения ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 

экспериментально-аналитических выражений выражениям точных решений 

уравнений классических, детерминированных ФХМ процессов для  нулевого и 

первого порядка ФХМ процессов,  

9) выражения именных «вероятностных законов», «оторванных» в ряде  

отраслей наук от ФИЗИКО-ХИМИКО-МЕХАНИКИ, приводятся к точному 

аналитическому выражению не только в теории надежности технических 

объектов и систем, но и в исследованиях, проводимых в СОЦИОЛОГИИ, 

экономике, МЕДИЦИНЕ, политике и ДРУГИХ  ОТРАСЛЯХ  науки и техники, 

далеких от физико-химико-механики. Оказывается, что в закономерностях 

социо-экономических и медико-политических процессов действуют те же 

определяющие типы процессов. В науке об этих социумах такое представление 

оказалось  НЕ ОЧЕВИДНЫМ и парадоксальным, что,   тем не менее, 

СООТВЕТСТВУЕТ существующим представлениям детерминизма и  

многообразия Природы в рамках мироустройства. 
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Именно эти реалии позволяют предположить, что в процессах в Природе 

преобладает ДЕТЕРМИНИЗМ, который искусственно «отодвигается 

исследователями» из-за «не желания» изучать почти специально или 

непредвзято в некоторых отраслях науки ДЕТЕРМИНИЗМ ИССЛЕДУЕМЫХ 

ПРОЦЕССОВ: детерминизм требует знания (или предположения)  ФХМ 

процессов на рабочих поверхностях объекта исследования. 

Для обоснования и подтверждения изложенного рассмотрим 

предлагаемую теорему. 

Теорема: Если экспериментально-аналитическое описание объекта, в 

котором протекает процессы нулевого и первого порядка, имеет вид 

полиноминальных моделей, то точное решение уравнений действующих 

механизмов процессов в элементах объекта при выполнении условий  

эквивалентности коэффициентов и степеней является сверткой 

разложения экспериментально-аналитического решения. 

Доказательство: Разложим в ряд выражения точных решений для случая z 

= 1-2:  
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для случая z = 2 







1k

k2

2

k

1

2

21
!k/)xa()1(a)xaexp(ay
                                (7) 

Получаемые экспериментальные полиноминальные модели 

имеютобобщенный вид: 
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где: 

y – изменение определяющего параметра элемента объекта; 

x – факторная переменная в объекте; 

b0 – ордината определяющего параметра в базовом режиме; 

bi – коэффициенты, характеризующие кривизну изменения 

определяющего параметра; 

ci – степени представления факторной переменной в разложении 

определяющего параметра в ряд. 

Для описания одного и того же реального элемента объекта выражения 

разложений точных решений (1)-(7) и экспериментально-аналитических 

полиноминальных моделей с учетом средне- квадратических отклонений 

коэффициентов   (8)-(10) должны  быть эквивалентны и равны. 

На основании эквивалентности выражений приравняем коэффициенты 

при соответствующих членах и найдем соотношения для преобразования 

экспериментально-аналитических моделей в модели с точными выражениями 

решений уравнений процессов. Результаты анализа и условия равенства 

коэффициентов представим в таблице 6. 

Основные случаи эквивалентности выражений (1)-(7) и (8)-(10) у 

механизмов нулевого порядка с двучленными нелогарифмическими 

выражениями (п.п. 1.1-1.3, 1.5, 1.6 таблицы 6) имеют равные коэффициенты 

экспериментально-аналитических и точных выражений с точностью до 

среднеквадратических отклонений коэффициентов при соответствующих 

степенях независимой переменной. Механизмами нулевого порядка обычно 

описывают простые модели потери работоспособности или они являются 

первыми приближениями моделей сложных ФХМ процессов деградации 

рабочих поверхностей элементов объекта.  
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Логарифмические модели (п.п. 1.4, 1.7 таблицы 6)* описываются 

полиномами более высоких порядков, поэтому условия эквивалентности и 

равенства коэффициентов и степеней экспериментально-аналитических и 

точных моделей ФХМ процессов должны соответствовать приведѐнным в 

таблице 6. 

Механизмы первого порядка с экспоненциальными выражениями законов 

изменения определяющего параметра рабочих поверхностей 

элемента имеют различия в степенях независимой переменной  

 экспериментально-аналитических выражениях и одинаковый закон 

равенства коэффициентов: 

ak= (k! bkz /  b0 )
1 / k

 

Различие степеней независимой переменной обусловлено видом констант 

скоростей ФХМ процессов и позволяет идентифицировать точное выражение 

закона изменения ФХМ процесса. 

Таким образом, экспериментально-аналитические модели (8)-(10), 

описывающие работоспособность элементов, входящих в сложный объект, 

позволяет выяснить механизмы действующих ФХМ процессов в элементах 

объекта и получить коэффициенты точных решений описания объекта в виде 

целевой функции. 

Целевая функция работоспособности объекта, учитывающая взаимосвязь 

функционально-кинематических параметров, внутренних и внешних 

параметров среды и режима эксплуатации, состоит из уравнений (1 - 10) и 

представляет собой гиперплоскость вида: 

 



N

1i
i

x

0
,dx/dyY
                                                       (11) 

где х – продолжительность безотказной работы объекта. 

Скорость изменения целевой функции, физические запасы 

работоспособности элементов и структура взаимосвязи элементов и параметров 

определяют продолжительность безотказной работы объекта. Следовательно, 

надежность объектов определяется физическими параметрами элементов, 
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среды и условий эксплуатации через целевую функцию или может быть 

выражена непосредственно целевой функцией из   

детерминированных стандартных уравнений ФХМ процессов. 

Необходимость привлечения к анализу надѐжности объектов  

вероятностных законов отсутствует: надѐжность определяют 

действующие ФХМ процессы на рабочих поверхностях объекта. 
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* таблиці дивитися у Додатках до збірника 
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СЕКЦІЯ 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

УДК 004.9 3. Информационные технологии 

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В АЛГОРИТМАХ РАБОТЫ WEB-САЙТОВ 

Лагодина Л.П., 

ст. преподаватель кафедры информационных технологий, 

Киевская государственная академия водного транспорта  

имени гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, г. Киев, Украина 

Сегодня проблема информационного поиска в Интернет продолжает быть 

значимой как для пользователей, так и для специалистов в области 

информационных технологий. Большое разнообразие Web-сайтов, их 

разноплановое построение, с одной стороны, открывает перед посетителем 

возможность оперативного доступа к ним, а, с другой стороны, может 

усложнять процесс получения нужной информации. Каждая организация, 

представляющая свой сайт, заинтересована в повышении его 

привлекательности, а, значит – в привлечении новых посетителей (возможных 

клиентов, поставщиков, партнеров), что способствует продвижению на рынке 

товаров или услуг. 

Для решения этой проблемы предложено много разных подходов, 

основными направлениями которых являются: обеспечение сервиса в 

использовании навигационных систем сайтов, уменьшение времени реакции на 

запрос к нужной информации, эффективное представление информации [1,2,3]. 

Другим, не менее важным, направлением является персонализация посетителей 

сайта, которое открывает новые возможности для повышения эффективности 

их обслуживания. Организации заинтересованы в постоянном мониторинге 

посетителей, для чего на сайте отслеживаются различные признаки 

(индикаторы), характеризующие посетителя (небольшая анкета посетителя, 

информация, которой он интересуется, выбранный им набор услуг и т.д.). Этот 
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процесс дает возможность в какой-то степени идентифицировать посетителей -  

клиентов определенных услуг и обеспечивать минимальное время поиска 

нужной информации на сайте.  

Предлагается для автоматизации такого процесса персонализации 

выбрать набор идентификационных признаков и условия выполнения 

алгоритма нейросетевой технологии, с помощью которого по заданной 

последовательности признаков о посетителе, определяется набор услуг, 

интересующий его, что позволяет использовать отдельные мероприятия (в виде 

рекламы сопутствующих товаров или услуг, варианты выгодных деловых 

предложений, сопровождение по маршрутам сайта и т.д.) для расширения 

аудитории. 

При построении нейросети входными значениями является одномерная 

последовательность признаков  nxxx ,..., 21  таких как данные о пользователе по 

заполненной анкете, последовательность навигации по сайту или номер выбора 

маршрута посетителя, время посещения сайта, выбор интересующей его 

информации. 

 Каждому набору таких последовательностей соответствует выходной 

параметр  nyyyy ,...,,, 321 , представляющий набор услуг, в котором 

заинтересованы посетители либо, которые были выбраны для реализации. 

Построение и обучение сети выполняется методом обучения с помощью 

учителя. Известный алгоритм обратного распространения ошибки [4] позволяет 

построить нейросеть с набором весовых коэффициентов, которая будет 

предлагать клиенту,  определенный набор услуг или товаров. Для обучения 

используется критерий максимального правдоподобия: 
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где w – вектор весов, κ - количество испытаний, а ),( wxy ki  соответствуетi – му 

выходу сети. 
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Если нейросеть настроена, то для очередного клиента по 

соответствующим признакам определяется интересующий его набор услуг без 

непосредственного участия, обеспечивая параллельно целенаправленной 

информацией для продвижения продукции. 

Другим важным способом использования нейросети при использовании 

электронных информационных ресурсов является оптимизация поиска с учетом 

ментальности посетителя, основанная на нечеткой системе ключевых слов. 

Обучение нейронной сети — это трудоѐмкая и длительная часть процесса 

еѐ разработки. Чтобы такая сеть могла корректно решать поставленные задачи, 

требуется «прогнать» еѐ работу на десятках миллионов наборов входных 

данных. Поэтому интерес к использованию нейросетей уже больше возрос с 

появлением различных технологий ускоренного обучения. Такие новые 

интеллектуальные решения  это следующий шаг в автоматизации и других 

процессов, в разработке оптимального программного обеспечения. 

Предложенная методика, основанная на нейросетевой технологии, 

реализует специфический анализ, не зависит от предметной области и языка, 

быстро выполняет обработку входной информации. Может быть использована 

для персонализации посетителей сайтов, повышения уровня их обслуживания, 

проведения маркетинговых исследований,  продвижения сайтов. 
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СЕКЦІЯ 4. ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

 

УДК 657         4. Історические науки 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПОДИУМА ДЛЯ 

FASHION-SHOW 

ЖуковаЯ.А. 

студентка театрального факультета 

Харьковской государственной академии культуры 

г. Харьков, Украина 

Fashion-show сегодня это - симбиоз моды и театра, режиссуры, 

сценографии, хореографии, актерского мастерства, технических средств и 

нестандартных подиумных площадок для показов коллекций моделей одежды.  

Художественно оправданное использование инновационных технических 

средств театрализации существенно обогащает и разнообразят fashion-show, 

позволяя постановщику наиболее полно раскрыть тему коллекции.  

Сегодня это стало возможным, благодаря  историческому процессу 

развития моды и постановочному процессу развития fashion-show. Решающее 

значение при подготовке модного показа имеет выбор подиума - возвышения в 

виде узкой платформы от 50 до 100 метров длиной для показа (прохода 

моделей в одну и другую сторону под музыку). [1, с.19] 

В настоящее время классическим (но необязательным) считается подиум 

белого цвета. Как правило, зона подиума сопровождается немного затемненной 

зрительской зоной с обеих сторон, первые ряды которой занимают ценители 

моды, представители прессы и приглашѐнные знаменитости. Позади кулис 

находится зона backstage («за сценой»), где располагаются стойки с одеждой, 

обувью и аксессуарами для показа. Здесь же специалисты помогают моделям 

переодеться, нанести макияж и сделать прическу для выхода. Иногда в 
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backstage допускают прессу для интервью со знаменитыми или начинающими 

дизайнерами, фотографами и моделями в процессе их работы. [2, с.26] 

  Первые модные дефиле появились на заре ХХ века в США. 

Производители одежды и аксессуаров стали проводить сезонные выставки, на 

которых демонстрировали новейшие образцы индустрии. Вначале, на этих 

мероприятиях, специально адресованных покупателям оптовой продукции, 

использовались только манекены. Однако рост популярности подобных 

показов среди богатых американок привѐл к необходимости приглашать юных 

манекенщиц, с помощью которых потенциальные покупательницы могли бы 

ознакомиться с представленными нарядами со всех сторон. Для привлечения 

большего количества зрителей модели стали использовать подиум, 

возвышающийся над публикой в демонстрационном зале. 

Самое большое влияние на историю фэшн-показов оказал Чарльз 

Фредерик Уорт, французский дизайнер родом из Англии. Модельер в середине 

1860-х годов ввел в обиход демонстрацию созданной им одежды  не на эскизах, 

а непосредственно на молодых девушках-моделях, которых он называл «sosies» 

(двойники).  

Первым, кто вывел моделей на импровизированный подиум, стал 

француз Поль Пуаре, показав в 1909 году свои творения на девушках, 

прохаживавшихся среди комнаты перед заинтересованными клиентами в одну 

и другую сторону. Это позволило потенциальным покупателям рассмотреть 

наряды со всех ракурсов. Дизайнер-революционер лично помогал 

переодеваться и подгонял одежду на моделях в отдельном помещении, так 

называмой гардеробной – прародительнице современного бэкстейджа. А уже в 

1911 году Пуаре устроил в собственном саду яркое театрализованное шоу 

«1002 ночи, или Торжество по-персидски», сделав новый виток в истории 

модных показов. 

Полноценное дефиле с подиумом и музыкальным сопровождением 

впервые применила в 1905 году английский модельйер Люсилль Глин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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В 1952 году во Флоренции благодаря модному дому Brioni состоялся 

первый показ одежды для мужчин, приобщивший таким образом и 

представителей сильного пола к миру моды. [3, с.57] 

До 1994 года показы  во время нью-йоркской модной недели проводились 

в дорогих гостиницах, ресторанах, элитных ночных клубах и на чердаках. Но 

после небольшой аварии, когда штукатурка упала на головы моделей и 

посетителей шоу Майкла Корса, мероприятие «переехало» в Брайант-парк, где 

оно дисклокацировалось до 2010 года. В следствие проишествия появилось 

крылатое выражение «Мы любим моду, но не готовы за нее умереть». 

В 2005 году впервые в истории моды в качестве подиума была 

использована стена здания (центр Рокфеллера в Нью-Йорке). В роли моделей 

выступили спортсмены и гимнасты. Это был вертикальный показ мод 

компании Target. С 2009 Неделя моды получила название Mercedes-Benz 

Fashion Week. С 2010 года модный марафон перенесли в Линкольн-центр. [4, 

с.92] 

Основная художественная задача fashion-show - раскрытие темы 

коллекции, основная коммерческая задача – привлечь наибольшее количество 

покупателей к модной торговой марки. [4, с.66] 
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СЕКЦІЯ 5. ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

 

УДК 101        5.Філософські науки 

МОРАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ НАУЦІ 

Мурашкін М.Г. 

д.філос.н., проф. кафедри філософії і політології  

ДВНЗ ПДАБА  

Смирнова М.О. 

студентка ІІІ-го курсу економічного факультету  

ДВНЗ ПДАБА 

У представленій роботі розроблено аналіз проблем сучасної філософії, 

огляд моральності та її впливу на сучасне життя. 

 Філософія протягом  вже декількох тисячоліть вивчає найважливіші 

питання і проблеми, що цікавлять кожну людину. Деякі питання зникають, їх 

місце займають інші. Але основними проблемами в філософії залишаються 

проблеми буття, пізнання, проблеми цінностей. 

У сучасному світі люди вже давно забули, що таке моральність. А саме 

вона є частиною щасливого співіснування людей (у рамках сім΄ї, на роботі, на 

навчанні), налагоджених відносин держави із населенням. Саме вона могла би 

викорінити проблему цінностей,буття та пізнання. 

Моральність, на думку  Гегеля, є вищою стадією розвитку об'єктивного 

духу, істиною, сутністю права і моралі [1],[2]. Він доводив, що саморозвиток 

абсолютного духу реалізується в людській свідомості, яка в абстрактному праві 

змушена дотримуватися принципів і норм добра, підкоряючись силі 

зовнішнього, об'єктивного примусу, а в моралі — піддаючись силі 

внутрішнього, суб'єктивного пошуку і переконання.  

У моральності розрив зовнішнього і внутрішнього, об'єктивного і 

суб'єктивного долається, тому правове і моральне не можуть існувати 

відокремлено. Вони повинні мати своїм носієм і основою моральнісне, оскільки 

праву не вистачає моменту суб'єктивності, а мораль, навпаки, однобічна, тобто 
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характеризується лише суб'єктивністю, тому обидва моменти самі по собі не є 

дійсністю [3]. 

На думку Гегеля, моральнісна дійсність здійснюється, у трьох формах: 

моральнісних відносинах сім'ї, громадянського суспільства і держави [1].Це 

твердження містить імовірність того, що моральне начало наявне не тільки у 

сфері суспільної свідомості, а й у сфері реальних суспільних відносин. 

Першою з трьох послідовних форм розвитку моральності є сім'я — 

природна, чуттєва єдність індивідів. Сьогодні ж питання сімейних зрад, 

постійних сварок, побиття дітей та дружин є досить актуальним.  

Другою формою є громадянське суспільство. Українське громадянське 

суспільство розвинене добре. Проблемою є лише те, що не всі люди знають, що 

таке мораль. Остання пригнічується політичними подіями, соціальними 

умовами життя. 

Третя форма, що символізує державу, одна з найважливіших, бо за 

Гегелем  саме "держава є дійсність моральної ідеї, - моральний дух як явна, 

сама собі ясна, субстанціональна воля, що мислить і знає себе і виконує те, що 

вона знає‖ [4]. 

Не будучи усвідомленою про чесноти, людина не буде знати про себе 

нічого: ні свого походження, ні своїх рис, ні ролі в світі. І тому ставлення 

людини до світу різноманітне. Це і відносини, в які вступає людина в своїй 

предметній, практичній діяльності, освоюючи і перетворюючи природну і 

соціальну дійсність, і моральне ставлення до природи; естетичні, аксіологічні та 

інші відносини [5]. Всі вони є предметом філософського осмислення, і важливе 

місце серед них займає пізнавальне ставлення, або іншими словами проблема 

пізнання. Вона нерозривно пов'язана з основним питанням філософії - 

проблемою мислення та буття і становить одну з його сторін. 

Майбутнє за філософією особистісною, наднаціональною. Розвиток 

філософії - це закономірності взаємодії і розвитку образів, а не закони логіки, 

що визначають взаємини між поняттями. Криза сучасної науки і філософії - це 

криза ідеалу раціональності, який стимулює формування нової піраміди 
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цінностей, нової парадигми. Кількість відкриттів в різних наукових 

дисциплінах і практичних результатів, які не узгоджуються з сучасною 

науковою та філософською парадигмою, досягло критичної величини, що 

призвело до потреби в новій парадигмі, в новій піраміді цінностей, в якої 

раціональність буде займати хоча і важливе, але все-таки підлегле становище.  

Ми живемо у століття нових технологій, у 21-ому столітті, коли людина 

«не повинна» дивуватися тому, що відбувається навколо, а діяти за 

розробленою «зверху» схемою. У наш час, на жаль, мало хто дійсно ще 

пам’ятає про сімейні цінності, про любов, про ніжність. Сучасні умови 

привчають людину бути жорстокою та вміти вистояти у важких ситуаціях, 

роблячи з нас безжалісних роботів.  

Я вважаю, що проблемою розвитку філософії, по-перше, є те, що мало 

людей звертається до філософії, не знають про чесноти. І саме у руках 

філософів донести до суспільства інформацію про них. У світі багато проблем, 

які потребують вирішення. Філософська наука здатна допомогти в цьому. Вона 

може донести інформацію до людей, змінити їх відношення до життя, до себе, 

до оточуючих. 
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СЕКЦІЯ 6. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

УДК 80         6. Філологічні науки  

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТРІАДИ:ГОВОРІННЯ/ТИША/ТИХЕ ЗВУЧАННЯ 

Барило А.О., 

Студент факультету філології та соціальної комунікації  
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Перебуваючи на новому етапі історичного розвитку, сучасне суспільство 

весь час знаходиться у постійному ритмі та має шалений темп життя. Воно 

намагається задовольнити свої матеріальні потреби, однак забуває про те, що 

моральні є не менш важливими. Ще з давніх часів, мова використовувалась з 

естетичною чи евокативною метою та мала своє відображення у вигляді 

художньо–образної словесної творчості – поезії, яку нині вважають мистецтвом 

слова, за допомогою якого можна доторкнутись до найтонших струн душі 

кожного читача.  

Через використання таких видів мовленнєвої діяльності як: говоріння, 

тиша та тихе звучання, автор надає своїм віршованим творам ще більшу 

чарівність та привабливість. Саме тому, тема ідентифікації тріади: 

говоріння/тиша/тихе звучання є надзвичайно актуальною для дослідження на 

сьогоднішній день. Про це свідчить розробленість цієї теми багатьма вченими, 

зокрема серед вітчизняних науковців можна виділити Л.Виготського, 

О.Леонтьєва та І.Зимню, а серед закордонних R.Frost, R.Jakobson та інші. 

Однак, більшість питань, пов’язаних з процесом становлення та формування 

ідентичності понять, зокрема, ідентифікації тріади залишаються й досі до кінця 

невирішеними.  

Мета роботи полягає в ідентифікації тріади:говоріння/тиша/тихе 

звучання. 
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Об’єктом дослідження виступають вербалізатори тиші та тихого 

звучання, а предметом – їх омовлення в іноземній поезії. 

Новизна полягає у тому, що вперше у студентській роботі було здійснено 

детальний аналіз понять: говоріння/тиша/тихе звучання, у результаті якого були 

виявлені вербалізатори, за допомогою яких досліджувані поняття були 

відображені в іноземних поетичних творах. 

У словнику іншомовних слів термін ―ідентифікація‖ подається як 

ототожнення, уподібнення, прирівнення, встановлення тотожності об’єктів на 

підставі тих чи інших ознак[1]. Філософи подають це поняття як похідне від 

однаковості, рівнозначності, тому розглядають його як процес становлення і 

формування ідентичності процесів, явищ або понять[2, с. 142]. Таким чином, 

варто провести детальний аналіз ідентифікації тріади: говоріння/тиша/тихе 

звучання.  

Говоріння – це надзвичайно багатогранне явище, яке є одним з видів 

мовленнєвої діяльності, за допомогою якого можна висловлювати думки, 

почуття та володіти якою–небудь мовою[3]. Специфічними ознаками говоріння 

є мотивованість, активність, цілеспрямованість, ситуативність і самостійність 

[4]. Таким чином, говоріння – це активний процес вираження власних думок (у 

формі монологу  або діалогу, що стосується дійсності),  який має певну 

комунікативну задачу та мотивацію, реалізується шляхом використання засобів 

мови та роботи голосового апарату і спрямований до однієї особи або до 

необмеженої кількості осіб. В англомовному поетичному тексті, автор може 

передавати висловлювання майже через усі можливі мовні засоби, наприклад: ‗I 

like you, Mrs. Fry! I like your name! / It speaks the very warmth you feel in pressing‘ 

[6] 

Образ поетичного мовчання сприймається різними рівнями відчуттів 

людини. Поєднання різних відчуттів (зору, слуху, дотику, смаку й нюху) у 

феноменах "бачення звуків", "слухання фарб" есплікується поетично у 

вербалізації тиші[5, с.88]. Тиша –  це стан, коли відсутні звуки, шум, розмови. У 

пейзажній ліриці тиша може також означати стан у природі, коли зовсім немає 
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вітру; відсутність великих хвиль на морі; штильова погода. Для передачі тиші в 

англомовних поетичних творах найчастіше автори застосовують такі 

вербалізатори – прикметники як:silence, calm, quiet, still, а також прислівники, 

похідні від цих слів[5, с.88], наприклад: ‗Sadweremythoughtsthatanchor‘dsilently/ 

Onthedeadwatersofthatpassionlesssea‘ [6] 

Також, вербалізатор silence може застосовуватися не лише як 

прикметник, а й у вигляді іменника, наприклад: 

‗Thereisasilencewherehathbeennosound,/ Thereisasilencewherenosoundmaybe‘[6] 

Тлумачний словник української мови ототожнює термін «звучати» з 

такими дієсловами як: видавати, створювати звуки, поширюватись у просторі, 

чутися, лунати (про різні звуки, голоси, музику, співи тощо)[3]. У пейзажній 

ліриці тихе звучання може характеризувати стан у природі, коли дмухає легких 

вітерець, колишуться дерева або цвірінчать пташки; штормова погода на морі. 

Тобто, автор використовує певні мовні засоби, які описують звучання природи, 

пташок, спів людей або їх шопіт. Цілком зрозуміло, що типові вербалізатори 

достатньо важко виділити, тому необхідно звертати увагу на контекст, за 

допомогою  якого автор передає тихе звучання у вірші, наприклад:Silent are all 

the sounds of day/ Nothing I hear but the chirp of crickets [7]. У цьому реченні 

автор передає тихе звучання через вербалізатор silent та  sounds. 

Поняття: говоріння/тиша/тихе звучання не навмисно ототожнюють та 

називають тріадою, адже вони мають багато спільного у своєму тлумаченні та 

можуть бути присутніми в одному поетичному творі одночасно, для кращого 

забарвлення та звучання вірша. Протягом дослідження було з’ясовано, що 

найчастіше іноземні автори використовують прикметники, іменники та 

прислівники, як вербалізатори, для відображення говоріння, тиші та тихого 

звучання у поезії. 
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Мовчання є унікальним явищем, воно є настільки ж природним, як і 

власне мовлення, бо людина не може говорити без зупину, мовчання і 

говоріння чередують одне одного. Через свою універсальність воно є об’єктом 

вивчення багатьох наук: філософії, теології, психології, теорії комунікації, 

семіотики, етнографії, лінгвістика, культурологія. Найдавніший опис мовчання 

було зроблено етнографією. Інтерес лінгвістів до даного явища можна пояснити 

http://eslovnyk.com/
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7128/1%20/Symonenkova.pdf
http://phd.znu.edu.ua/page/dis/02_2016/Kulish_dis.pdf
https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poems/detail/52338
http://www.hwlongfellow.org/poems_poem.php?pid=234
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прагненням до виходу за рамки суто лінгвістичного спілкування та акцентуації 

не лише на вербальних, а й на невербальних його компонентах. 

Об’єктом дослідження є засоби актуалізації, способи передачі та 

реалізації комунікативного ефекту людського мовчання. Предметом   

дослідження  є англомовний художній дискурс: творчість англомовних поетів 

та прозаїків. 

Актуальність теми визначається тим, що феномен мовчання у мові та 

його прояви, почали входити в коло зору дослідників не так давно. Художній 

дискурс є найяскравішим джерелом активного та багатогранного представлення 

феномену мовчання. Художній дискурс сприяє осмисленню природи 

сіленціального ефекту – багатоаспектності, багатофункціональності та 

багатомодальності. Масштаб теоретичних досліджень феномену мовчання, 

порівняно з обсягом та складністю проблеми, досі залишається доволі 

незначним,  силенціального ефекту з урахуванням його індивідуально-

психологічної та соціально-культурної природи, тенденцією до поглибленого 

вивчення вербальних та невербальних засобів спілкування. Дослідженням 

даного явища займалися Арутюнова Н. Д., Анохіна Т.А., Швачко С.А., Носова 

О.Є., Солощук Л.В., Богдановим В.В., Бєлова А.Д.. Побічно даної теми 

торкнулися у своїх дослідженнях Арнольд І.В., Бацевич Ф.С..   

Мовчання не є явищем, що протиставляється мовленню та комунікації, а 

навпаки, одним із засобів вираження комунікативного повідомлення. 

Мовчання, як феномен невербаліки, експлікує поведінку, наповнює мовлення 

новим змістом, а також емоційно доповнює вербаліку [1; c.418]. Кількість 

функцій мовчання у сфері міжособистісного спілкування є вельми чисельною, 

мовчання може сигналізувати – довіру, впертість, допитливість, незгоду, згоду, 

протест,  допитливість, питання до співрозмовника, спокій, небажання 

висловлювати справжні думки, здивування, приголомшення, обурення, сумнів, 

розгубленість і т.д. Його роль оцінюється відповідно до ситуації в якій виникає 

мовчання.  
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Естетичний аспект мовчання проявляється у прагненні митця висловити 

свою справжню глибинну точку зору. Поет чи письменник націлюється на 

вираженні всієї повноти своєї думки, інформації, подоланні обмежень, котрі 

диктуються вербальністю, а також передавання особливого емоційного стану 

персонажів чи атмосфери оточення.  

Психологічне повідомлення мовчання відображає душевні переживання і 

кризи персонажів: захворювання, страх, відстороненість, самотність, таємницю, 

піднесення.  

Мовчання може виражатися в дискурсі як прямими, так і описовими 

засобами. Воно може виражатися метафорично, фразеологічними одиницями за 

допомогою спеціальних маркерів і знаків пунктуації.  Основними лексемами 

для вираження ефекту мовчання в англомовному художньому дискурсі є 

silence, pause, stillness, calmness, quiet, hush, speechlessness, sulk, peace, lull, 

reticence, blackout, secrecy, mute, noiselessnessetc.  Графічними знаками 

відображення мовчання є тире, три крапки, крапка з комою. Графічні знаки є 

маркерами, що «відображають емоційно-психологічний стан комуніканта» [2; 

c.207]. Полілексемні засоби відображення мовчання мають особливе 

стилістичне маркування: dead silence, thick silence, solemn silence, watchful 

silence, creepy silence, roaring silence, embarrassing silence, awkward silence, tragic 

silence, depressing silence. 

Важливою характеристикою мовчання є його виникнення як у 

позитивних, так і негативних ситуаціях, причетність до різних мовних соціумів 

[3; c.118]. В процесі даного дослідження було проаналізовано засоби та роль 

людського мовчання в англомовному художньому дискурсі. Практична цінність 

дослідження полягає в можливості використання результатів аналізу для 

лекційних курсів із літератури, стилістики, інтерпретації художніх текстів і т.д. 
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Сучасний соціум має численну кількість способів  вираження власного 

«Я» за допомогою використання соціальних мереж і нововведених популярних 

гаджетів, що допомагають створювати бажаний образ в очах інших людей. 

Всесвітня павутина вважається своєрідним «звалищем», у якому міститься 

будь-яка інформація, а відвідування бібліотеки визначається молоддю, як дещо 

нудне та старомодне. Цим і пояснюється неосвіченість молодих людей, серед 

яких читати класичну літературу чи проводити вечір, шукаючи імпліцитне 

значення у віршах, є ознакою «ботанізму». Саме тому такі вчені, як Н. Д. 

Арутюнова, Т. О. Анохіна, С. О. Швачко, В. С. Куліш, аналізують категорію 

мовчання в художньому дискурсі, що є ознакою домінування 

антропоцентризму в XXI ст., а категорія тиша – одна із його складових частин, 

дослідження якої дозволяє побачити більш цілісну картину про модернізований 

світ і не відставати від його модних тенденцій, кількість яких постійно зростає 

у геометричній прогресії. Об’єктом дослідження є дефініція тиша, а предметом 

– його актуалізація в українській, російській та англійській мовах. 
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Мета – дослідити, які вербалізатори використовуються для відображення 

тиші в художньому дискурсі.  

Актуальність цієї теми полягає у тому, що тиша невід’ємно пов’язана з 

феноменом мовчання, яке являє собою елемент невербальної комунікації, що 

дає людині можливість виражати свої почуття та емоції на підсвідомому рівні.  

Тиша, як поняття, є полісемантичним через суб’єктивність його  

сприйняття та виникнення величезної кількості асоціацій у кожного 

індивідуума. Це відсутність будь-яких факторів, що призводять до подразнення 

слухового апарату людини. Наприклад, В. Щукін вважає, що тишею є спокій 

голосових зв’язок людини [4, c. 32], тобто, коли нічого не говорять. М. А. 

Булгаков пише: «Слухай безмовність, слухай та насолоджуйся тим, чого тобі не 

давали при житті – тишею» [3, c. 276]. Ельчин Сафарлі писав: «Тиша – це 

найкращий  друг. Перевірений. Їй від тебе нічого не потрібно. Вона просто 

знаходиться поруч, заряджає спокоєм. Тільки не переплутай тишу з 

мовчанням» [5, c. 18]. А Далай-Лама XIV вважав тишу найкращою відповіддю 

на запитання [2, c. 3]. 

В україномовному художньому дискурсі феномен тиші може бути 

відображений за допомогою метафор, порівнянь, персоніфікацій, при чому для 

його вираження використовуються такі лексичні одиниці, як тихесенько, тихо, 

не можуть вимовить слова, притихнути,тощо. Наприклад, українська поетеса 

Ліна Костенко використовує персоніфікацію: 

Не говори печальними очима 

те, що не можуть вимовить слова. 

(Ліна Костенко) 

Іншим прикладом є вірш А. Боричова, який за допомогою лексеми 

тишина виражає силенціальний ефект у природі: 

Стою, вдыхаю эту ночь. 

Туманы пробегают прочь 

И я один… А тишина  

Густой поэзией полна. 
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(Алексей Борычев)\ 

Для англомовного художнього дискурсу характерно використання таких 

вербалізаторів, як silence, peace, keep silence, quiet, quietly, тощо [1, c. 2]. 

Яскравим прикладом є вірш Сари Тесдал Gifts: 

I gave my first love laughter,  

 I gave my second tears,  

 I gave my third love silence  

 Through all the years. 

(Sara Teasdale Gifts) 

Отже, як в українському, так і в англійському та російському художніх 

дискурсах поняття силенції найчастіше виражене за допомогою іменника, 

прислівника, прикметника чи словосполученнями, які можуть бути засобами як 

вираження внутрішнього світу людини, так і для опису навколишнього 

середовища. 
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УДК 82          6. Філологічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РОМАНТИЗМУ В АНГЛІЙСЬКІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ 

Гуменюк О.В., 

студентка факультету міжнародних відносин 

Хмельницький національний університет 

м. Хмельницький, Україна 

 

Романтизм –один із провідних напрямів у літературі та мистецтві XVIII – 

першої половини XІX ст., який сформувався як противага класицизму, який 

характеризується зображенням ідеальних героїв і високих почуттів[1, c. 

263].Сам термін «романтизм» уперше з’явився у XVIII столітті і припускав усе 

фантастичне, незвичайне та дивовижне. Пізніше він став використовуватися на 

позначення літературного напряму, що набув свого розвитку в літературах 

Європи і США в першій третині XІX ст. Романтизм став першим емоційним 

відгуком і глибоким усвідомленням трагічного досвіду Французької буржуазної 

революції, наполеонівських війн, національно-визвольних рухів Європи й 

Америки, розвитку буржуазних відносин, соціальних і політичних змін. То була 

епоха, коли щирі мрії просвітників про «добу розуму», що мала настати після 

краху феодального світу, виявили свою ілюзорність; розбудова нових 

http://loveread.ec/read_book.php?id=4263&p=18
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буржуазних відносин призвела насамперед до спекулятивної гарячки, 

поляризації багатства та бідності, появи вульгарних і безсовісних нуворишів [1, 

c. 291]. Усе це викликало в певної частини романтиків ностальгічні почуття до 

минулого (середньовіччя). Інші романтики мріяли про «золоту добу» соціальної 

справедливості та гармонії. Так визначилися дві тенденції розвитку 

романтизму: якщо одні романтики засуджували революцію, шукали свій ідеал у 

минулому (Новаліс у Німеччині, Шатобріан у Франції, Вордсворт в Англії), то 

другі прагнули зазирнути в завтрашній день (Шеллі в Англії, Жорж Санд і Гюго 

у Франції) [2, c. 32]. 

Відкидаючи класичні канони, романтики велику увагу приділяли 

зображенню людських почуттів. Визначальними рисами для романтизму стали 

ідеалізм у філософії, історизм, підвищений інтерес до особистості, неприйняття 

буденності, звеличення «життя духу», культ почуттів, захоплення фольклором, 

інтерес до фантастики, екзотики тощо. У своїй естетиці романтизм протиставив 

класицистичному «наслідуванню природи» творчу активність митця з його 

правом на самобутність і оригінальність [3, c. 148]. 

Романтизм в Англії сформувався раніше, ніж в інших країнах Західної 

Європи і не був явищем раптовим, бо романтичні тенденції довгий час існували 

таємно [4, c. 345]. 

Політична та економічна ситуація Англії багато в чому визначила 

атмосферу, духовний космос, в якому народжувалися нові романтичні ідеї 

суспільно-художнього характеру. Бурхливий розвиток міст, зростання 

чисельності робітників і ремісників, зубожіння селянства і відхід його у 

пошуках хліба і праці у міста – усе це викликало появу в літературі нових тем, 

конфліктів, людських характерів і типів [1, c. 284]. 

Ознайомлення з працями відомих дослідників уможливило виокремлення 

наступних своєрідних особливостей англійського романтизму: 

 період передромантизму охопив кілька десятиліть II пол. XVIII ст.; 

 середньовіччя викликало особливий інтерес у британців. Готику 

багато хто розумів як початок національної історії і культури; 



45 
 

 звернення до релігійних джерел, зокрема до Біблії, стало нормою доби; 

 значно зросло захоплення національним фольклором, відбувалось 

збирання його скарбів письменниками-романтиками; 

 життя селянства, його своєрідна духовна культура, доля робітничого 

класу, його боротьба за свої права стали об’єктом вивчення письменників-

романтиків; 

 була широко розроблена нова тема – показ далеких подорожей через 

моря і пустелі, опанування простором далеких країн і континентів; 

 лірика, ліро-епічні форми і роман переважали над традиційними 

епосом та драмою[5, c. 209]. 

Відносно нетривалий період розквіту романтизму (30-35 років) дав Англії 

два покоління письменників, які суттєво відрізнялися один від одного. 

Перший етап розвитку романтизму в Англії датувався 90-ми роками 

XVIII ст. Усе нове в літературі буловіддзеркаленням сприйняття революційних 

подій, їх оцінки. Характер змін був очевидним у творчості письменників, які 

вступили у літературу на даному етапі та сказали своє нове слово, подібно до 

Р. Бернса (незадовго до смерті він встиг оспівати «дерево волі»), або ж першого 

романтика У. Блейка [4, c. 346]. 

Під знаком ставлення до революції складалася і творчість молодих поетів: 

У. Вордсворта, С.Т. Колріджа, Р. Сауті. Цих трьох митців об’єднали спільною 

назвою «Озерна школа» і назвали «лейкистами» (з англ. «lake» – озеро). І хоча 

самі вони не вважали себе представниками однієї школи, доводячи свою 

оригінальність і самобутність таланту,літературознавці все ж чітко виділили 

спільні риси у їхній творчості: 

 вони пройшли у чомусь схожий шлях духовного і творчого розвитку; 

 усі вищеназвані письменники зазнали спокуси руссоїзму і 

революційно-демократичних ідей; 
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 були першовідкривачами і теоретиками нового напряму – романтизму 

(передмова до другого видання збірки «Ліричні балади» (1800 р.) стала першим 

естетичним маніфестом англійського романтизму) [4, c. 347]. 

Їх зусиллями була напрацьована і теоретично усвідомлена нова поетика, 

але поки що цей процес тільки починався. 

Другий етап являв собою формування самостійної романтичної традиції. 

У ці роки одна за одною з’являлися поетичні книги, які знаменували прихід 

нових авторів, несхожих один на одного і конкуруючих між собою: Т. Мур, В. 

Скотт, Дж. Байрон [6, c. 287]. 

Цей етап розпочався у 1815 р., після поразки Наполеона. В Англії були 

введені хлібні закони, як протистояння яким йшла суспільна боротьба 

наступного 30-річчя (аж до їх відміни у 1846 р.). Суть цих законів полягала у 

забороні імпортувати зерно, поки ціни на внутрішньому ринку не піднялися до 

встановленого максимального рівня. Боротьба проти хлібних законів стала 

частиною набагато ширшого руху за зміну законодавства, всієї структурної 

влади, за парламентську реформу, яка була проведена у 1832 р. Реформа не 

поклала край суспільному руху, а стала приводом до появи чартизму [1, c. 302]. 

У ці роки – між битвою під Ватерлоо і парламентською реформою – і 

відбувся розквіт англійського романтизму. Найбільш значні твори створив Дж. 

Байрон, який назавжди залишив Англію. В. Скотт розробив історичний роман, 

заклавши тим самим основу новій романній формі, яку пізніше розвивали 

письменники-реалісти. У поезію прийшли романтики молодого покоління: 

П.Б. Шеллі, Дж. Кітс [4, c. 348]. 

До початку 30-х років романтична традиція в англійській літературі не 

завершує свого розвитку, але перестає бути центральним літературним явищем. 

Говорячи про романтизм слід наголосити, що він не був лише 

літературним напрямком, він був рухом, що охопив різні сфери духовної 

культури того часу. Він нагадував інші великі епохи, такі як Середньовіччя, 

Відродження, Просвітництво [3, c. 162]. 
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Отже, романтизм був пов’язаний із докорінною зміною світоглядних 

орієнтацій. В Англії цей літературний напрям сформувався раніше, ніж в інших 

країнах Західної Європи, адже тут вже довгий час існували романтичні 

тенденції. За свій відносно нетривалий період розквіту романтизм дав Англії 

два покоління письменників: поетів «Озерної школи» – У. Вордсворта, 

С. Т. Колріджа, Р. Сауті та ще однієї групи авторів, несхожих один на одного і 

конкуруючих між собою: Т. Мура, В. Скотта, Дж. Байрона. 
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Психологізм – це передавання художніми засобами внутрішнього світу 

персонажа, його думок, переживань, зумовлених зовнішніми і внутрішніми 

чинниками. У літературних творах психологізм орієнтує читача на внутрішній 

світ людини з найтоншими душевними порухами, пов’язаний з лірикою, надає 

їй експресивного характеру, інтровертивності відтворення портрета персонажа 

(погляд, посмішка), жесту, міміки, характерів, стосунків, сюжетних колізій 

тощо [3, C. 292-293]. 

Існує три форми психологічного зображення: пряма, непряма і сумарно-

означальна. Кожна із форм послуговується своїм набором прийомів і засобів .  

Пряма форма може реалізуватися за допомогою таких прийомів: 

внутрішній монолог, внутрішній діалог, психологічне авторське зображення, 

сни, марення, сповідь, «потік свідомості», розповідь від третьої особи, лист, 

публічна сповідь [7, C. 41-43].  

Непряма форма послуговується такими прийомами та засобами: жести, 

рухи, пози, міміка, інтонація, психологічний портрет, психологічний пейзаж, 

психологічний інтер’єр, екстер’єр, психологічна деталь тощо [7, C. 41-43]. 

Сумарно-означальна форма – це коли автор лише натякає, називає ті 

процеси, які відбуваються у внутрішньому світі персонажа [7, C. 41-43]. 

Останнім часом великої популярності набувають такі прийоми 

психологізму художнього твору: композиція, неочікувані сюжетні колізії, 

головні й другорядні сюжетні лінії, ключові епізоди, семантичні зрушення 

лексичних одиниць, емотивна та експресивна лексика, синтаксична організація, 

стилістичні засоби та жанрові зрушення, які не відносяться до жодної з форми 

[6, с. 147]. 

Проаналізувавши роман Йєна Мак’юена «Спокута», ми виявили, що 

автор для зображення внутрішнього світу використав прийоми і засоби прямої і 

непрямої форм психологічного зображення, а також засоби, які стали 

популярними в добу постмодернізму та не відповідають традиційним, 

переліченим вище формам. 
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Пряма форма психологічного зображення в романі виражена за 

допомогою зображення однієї ситуації з різних поглядів, внутрішнього діалогу, 

монологу, листів, снів, марення, фантазій, думок і спогадів.  

Зокрема, для зображення проблем персонажів в аспекті психологізму 

автор використовує такий прийом, як зображення однієї ситуації з різних 

поглядів. Одні і ті ж події супроводжуються роздумами то одного героя, то 

іншого. Наприклад, коли Роббі зняв взуття і шкарпетки, заходячи в дім 

Толлісів, Сесилія сприйняла це як образу – вона подумала, що він хоче її 

принизити своїм зарозумілим ставленням: «Робі влаштував справжній 

спектакль, коли скидав черевики, які зовсім не були брудними, потім, наче 

пригадавши, зняв ще й шкарпетки» [4, с. 34]. А Робі стосовно цієї ситуації 

думав зовсім інакше: «Нахилившись аби зняти брудні робочі черевики, він 

звернув увагу на свої шкарпетки, які були з дірками і негарно пахли, і не 

роздумуючи зняв їх» [4, с.35]. 

Роман насичений таким прийомом психологічного зображення, як спогад. 

Даний прийом у романі є вагомою складовою сюжетотворення, елементом 

внутрішньої структури. Звернення до спогаду, до ретроспективної проекції дає 

можливість Й. Мак’юену розширити часопросторові рамки свого роману. Читач 

разом з головним персонажем потрапляють у те місце, яке він згадав. 

Наприклад, коли головний герой Робі Тернер згадав своє дитинство, ми разом з 

ним повертаємося у ті дні, коли він свято вірив в те, що, якщо він 

перестрибуватиме щілини на тротуарі, то запобіжить маминій смерті. 

Йєн Мак’юен звертається до такого прийому психологічного зображення, 

як фантазія і уява. Адже саме вона може вивести людину за рамки її існування 

та нагадати про минуле. За допомогою фантазії в героїв з’являється образ 

раніше ніколи не існуючого об’єкта, умови чи ситуації. Розглянемо ситуацію, 

коли Брайоні злилась на Лолу через головну роль у її п’єсі. Вона вивільнила 

злість дуже нестандартним способом: «Непросто довго стинати кропиву, не 

вигадавши до цього якоїсь історії. Висока кропива із самовдоволеним 

виглядом, чия голівка манірно схилялася, а листя під нею простягалося, наче 
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руки, що відстоювали невинність, – це була Лола, і хоч вона й стогнала, 

благаючи пощади, але метрова лозина зі свистом підтяла їй коліна, шпурнувши 

безпомічне тіло на землю» [4, с. 88]. 

Роману притаманний такий прийом психологічного зображення, як 

розповідь від третьої особи, а саме: внутрішній монолог, сни, марення, листи. 

Сон допомагає розкрити таємниці людської психіки, процеси, некеровані 

розумом. Зазвичай сон перегукується з реальністю, готує читача до подальших 

подій. Наприклад, Брайоні уві сні почувала себе вільною, впевненою людиною. 

Сон був для неї приємністю. Вона ним була задоволена, оскільки уві сні вона 

спробувала те, що ніколи не відбудеться в реальності – вона вміла літати. 

Роман «Спокута» також насичений прийомами непрямої форми 

психологічного зображення. Екстервентна форма психологічного зображення 

відтворює думки й емоції персонажів, динаміку їхніх внутрішніх змін шляхом 

змалювання душевних порухів через зовнішні візуалізовані й озвучені вияви: 

мову міміки і жестів, зовнішній мовленнєвий дискурс, змалювання 

довколишнього середовища тощо. 

Йєн Мак’юен у романі використав такі прийоми і засоби непрямої форми 

психологічного зображення: психологічний інтер’єр,  портрет, пейзаж, міміка, 

жести, психологічні деталі. 

Промовистою психологічною деталлю виступає погляд персонажів. 

Погляд – це невід’ємна частина невербального спілкування. Погляд людини 

може сказати те, що не можуть з часом звичайні слова. За поглядом людини 

можна визначити напрямок її думок, а точніше, чим вона зайнята в даний 

момент: спогадами або придумуванням. Можна побачити бреше вона чи ж 

говорить правду, що саме вона відчуває в даний момент. Буває, вистачає одного 

погляду і все зрозуміло без слів. Так і в Леона і Сесилії, між ними завжди 

панувало взаєморозуміння, вони відчували один одного і не завжди потрібно 

було говорити, що вони відчувають, достатньо лиш обмінятись поглядом: «Ця 

пропозиція примусила Сесилію обмінятися з братом поглядами, і незгоди між 

ними як і не бувало» [4, c. 67]. 
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Слід також звернути увагу на такий прийом, як міміка і жести. Мовою 

жестів і міміки, відкритою або закритою позою іноді передається більше 

інформації, ніж безпосередньо промовою. 

З виразу обличчя можна зрозуміти, чи людина щира з вами, чи бреше, а 

може, жалкує про сказане: «Робі мовчав, але з виразу його обличчя – силувана, 

нещира усмішка, стиснені губи –  було ясно, що він уже жалкує, що таке 

сказав» [4, с. 34]. 

Також присутнім в романі є такий прийом, як психологічний пейзаж. 

Й. Мак’юен намагається характеризувати героїв через призму природи, яка 

відображатиме настрій та психологічний стан героїв. Наприклад, разом з 

настроєм Робі змінюється і пейзаж за вікном: «Обрамлений прямокутник неба 

над ним міняв свій колір в отому невеличкому куснику спектра від жовтого до 

помаранчевого; так, як і одні почуття самого Робі поступово змінювались на 

інші» [4, с. 90]. 

Розкрити психологію взаємовідносин між персонажами допомагають 

портретні характеристики. Авторська портретна характеристика майже 

відсутня в романі: читачу надається можливість глянути на героя очима іншого 

персонажа.  Наприклад, зовнішність Сесилії характеризує закоханий в неї Робі: 

«Це довгасте, вузьке обличчя, маленький рот –  якби він взагалі коли-небудь 

думав про неї, то міг би сказати, що в її вигляді є щось від лошати. Тепер він 

бачив, що це якась дивна краса –  обличчя немовби різьблене й незворушне, 

особливо біля скошених вилиць, з різко окресленими ніздрями й повними, 

вологими, рожевими губами. Очі темні й задумливі. Виглядом вона нагадувала 

статую» [4, с. 92]. 

В романі присутні такі прийоми, які не належать до жодної з форм: 

композиція, сюжетні колізії, ключові епізоди, емотивна та експресивна лексика, 

жанрові зрушення. 

Ключовою сценою для всього роману стала сцена біля фонтана, як 

символ ілюзорності світосприйняття. Також ключовою сценою можна назвати 

сцену одруження Лоли з Поллом Маршалом. Ця сцена відкриває очі Брайоні. 
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Вона лише зараз розуміє, що тоді сталося, хто насправді був ґвалтівником. Вона 

розуміє, що вона покалічила життя двом зовсім невинним людям. 

В текст роману включені епістолярні частини: листи Сесілії і Роббі, а 

також лист працівника видавництва «Горизонт», який дає дуже стриманий 

критичний відгук на роман Брайоні. І якщо листи двох закоханих відображають 

їх прагнення бути разом, глибину їх почуттів, нехай навіть і перебільшену, то 

лист співробітника видавництва несе іншу функцію. Рекомендуючи Брайоні 

створити інший варіант роману, рецензент радить їй внести в оповідання 

особистий досвід воєнних років. І стає очевидна авторська гра літературними 

формами: друга частина і початкові епізоди третьої частини «Спокути» 

виступають новим варіантом роману, також написаним Брайоні. 

Отже, роман Йєна Мак’юена «Спокута» насичений прийомами і засобами 

прямої і непрямої форм психологічного зображення. Пряма форма 

психологічного зображення в романі виражена за допомогою зображення однієї 

ситуації з різних точок зору, внутрішнього діалогу, монологу, листів, снів, 

марення, фантазій, думок і спогадів. Йєн Мак’юен у романі використав такі 

прийоми і засоби непрямої форми психологічного зображення: психологічний 

інтер’єр,  портрет, пейзаж, міміка, жести, психологічні деталі. Прийомів 

сумарно-означальної форми виявлено не було, зате присутні прийоми, які не 

відносяться до жодної з форм. 
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У всі часи тема природи у літературі будь-якого народу завжди була 

популярною та актуальною. Сакральне значення природи зробило її 

невичерпним джерелом натхнення для поетів та письменників, тим паче у добу 

романтизму, до якої належить творчість української поетеси Лесі Українки. 

Вдало володіючи художнім словом, вона через призму власного бачення 

відобразила споконвічні образи української природи, надавши їм нового, 

авторського звучання. Твори Лесі Українки відомі далеко поза межами нашої 

Батьківщини, адже вони перекладені багатьма мовами світу, у тому числі 

англійською.  

Творчість великої української поетеси Лесі Українки досліджувало багато 

літературознавців та філологів, серед них – В. П. Агеєва, А. К. Бичко, А. А. 

Гозенпуд, В. В. Гуменюк, М. А. Драй-Хмара, В. І. Журавська, С. І. Хороб, М. 
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Якубіс, Ю. Г. Бойко-Блохін та інші, однак питання типологічних аспектів 

актуалізації природних образів у творах поетеси та передачі цих образів 

англійською мовою не є достатньо висвітленим на сучасному етапі, що і 

зумовлює актуальність даного дослідження.  

Об’єктом роботи є актуалізація природних образів, предметом – 

типологічні аспекти актуалізації природних образів в ідіостилі Лесі Українки на 

прикладі драми-феєрії «Лісова Пісня».  

Ідіостиль – являє собою систему змістовних та формальних лінгвістичних 

характеристик, які є притаманними творам певного автора, та роблять його 

спосіб мовного вираження унікальним [1]. Від ідіостилю автора, який значною 

мірою будується на його картині світу, залежить і обрання ним засобів 

актуалізації природних образів у своїх творах. 

Природний образ є узагальнюючим поняттям, яке охоплює у тому числі 

такі вужчі поняття як «опис природи» чи «пейзаж», які є видами роду по 

відношенню до образу природи. Природний образ за своєю суттю є не лише 

зображенням якогось природного явища, рослини чи тварини, але втіленням 

природи як цілого у конкретно-чуттєвому уособленні [2, с. 54].  

Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня» значною мірою побудована 

на образах природи, втілених авторкою за допомогою широкого спектру 

лінгвостилістичних засобів, які можна розділити відповідно до рівнів мови на 

фонетичні, лексичні та семасіологічні [3]. При здійсненні перекладу цих засобів 

англійською мовою застосовуються як прямі так і непрямі способи перекладу. 

Найбільш вживаним виразним засобом у творі є епітети, передача яких 

здійснюється за допомогою дослівного перекладу, транспозиції та компенсації: 

«І снилися мені все білі сни: 

На сріблі сяяли ясні самоцвіти, 

Стелилися незнані трави, квіти, 

Блискучі, білі…» [4, с. 216]. 

 

«And always, I dreamed lovely dreams, 

all white: 

In silver settings? I saw sparkling gems, 

And carpets made of unknown grass, 

and flowers 
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Pure white and glittering.» [5, с. 186] 

Особлива роль у творі відведена уособленню, для передачі якого також 

здебільшого вживається дослівний переклад дієслів та дієслівних форм, 

наприклад: 

«Он бачиш, там питає дика 

рожа: 

«Чи я хороша?» 

А ясень їй киває в верховітті: 

«Найкраща в світі!»[4, с. 215]. 

«See there, doth not the wild rose ask: 

«Am I not lovely?» 

The ash tree nods, his branches bow, 

He says: «None lovelier than thou.» [5, 

с. 185]. 

У процесі даного дослідження було проаналізовано характерні для ідіостилю 

Лесі Українки засоби актуалізації природних образів та здійснено порівняльний 

аналіз оригіналу та перекладу цього твору. Практична цінність проведеного 

дослідження полягає в можливості використання отриманих результатів на 

курсах лекцій із літератури, теорії перекладу, стилістики тощо. 

Література: 

1. Фатеева Н. Идиостиль (индивидуальный стиль) / Н. Фатеева. 

[Електронний ресурс] : – Режим доступу : URL:  

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/IDIOSTIL_INDIVIDU

ALNI_STIL.html. – Назва з екрану. 

2. Fitter С. Poetry, Space, Landscape : Toward a New Theory / Chris Fitter. 

– Cambridge: Cambridge UP, 1995. – 322 p. 

3. Мороховский А. Н. Стилистика английского языка / Мороховский 

А. Н., Воробьѐва О. П., Лихошерст Н. И., Тимошенко З. В. – Киев: «Вища 

школа», 1984. – 241 с. 

4. Українка Леся. Твори в двох томах. – Т. 1. / Леся Українка. – К. : 

Наук. думка, 1986. – 608 с. 

5. Cundy P. Spirit of Flame: A Collection of the Works of Lesya Ukrainka. 

Translated by Percival Cundy. – New York: Bookman Associates, 1950. – Pp. 169–

260. 
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м. Дніпро, Україна 

За п'ять століть, що минули з початку колонізації країн американського 

континенту, в іспанській мові Америки виник ряд специфічних рис, які 

відрізняють його від європейської іспанської. У латиноамериканських країнах 

склалася своя мовна традиція, своя мовна політика, визначилася особлива 

соціально-географічна структура мови, сформувалися своєрідні 

взаємовідносини між діалектними і літературними рівнями мови. Все це 

вимагає докладного розгляду і осмислення. До теперішнього часу в арсеналі 

іспано-американської діалектології накопичено величезний матеріал, нерівний 

як по своїй фактичній достовірності, так і з наукової цінності[2,с.37].  

У своїй роботі ми ґрунтувалися на працях академіка Г.В. Степанова, який 

зробив величезний внесок у розробку мовної варіативності на матеріалі 

іспанської мови, а також Н. М. Фірсової, оскільки вона в свою чергу сама 

ґрунтується на концепціях Степанова. 

Ми ставимо перед собою мету розібратися в цьому питанні і розвіяти 

сформований міф про недосконалість іспанської Латинської Америки, зокрема 

мексиканського варіанту, показати на прикладах, що він має право на 
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існування, так як є відображенням історії та сучасного життя величезних верств 

населення різних країн, об'єднаних однією мовою, хоча і різняться від території 

до території. 

Академік Г.В. Степанов визначає варіативність мови як одне з 

фундаментальних її властивостей, що забезпечують здатність мови служити 

засобом людського спілкування, мислення, вираження і об'єктивації проявів 

дійсного життя[1, с.52]. 

Вигідно розглядати варіативність на прикладі іспаномовного ареалу 

(Іспанія і Латинська Америка), так як саме цей ареал представляє собою 

унікальне явище як об'єкт лінгвістичного дослідження.  

Основна особливість розмовного варіанту іспанської мови в Латинській 

Америці - цілий пласт лексики, так званої "американізмами". "Американізми" 

стали частиною мови завдяки численним впливам на неї інших культур. Двома 

основними джерелами їх виникнення є:  

 колишні іспанські слова, які видозмінилися або придбали нові 

значення в процесі еволюції мови;  

 індіанські мови (на них говорило корінне населення завойованих 

іспанцями земель). 

Так, наприклад, слово pollera (жіноча спідниця) широко поширене в 

Аргентині та ряді інших країн Південної Америки, в той час як в Іспанії воно є 

архаїзмом і більше не вживається. Те ж відбулося з такими словами як prieto 

(чорний), frazada (ковдра) і іншими. Vereda в іспанській мові означає стежка, а 

в Перу та Аргентині це ж слово перекладається як тротуар. Замість charlar 

(базікати) жителі Латинської Америки говорять platicar, замість aparcamiento 

(парковка) - estacionamiento, замість escaparate (вітрина) - vidriera. І таких 

прикладів досить багато. 

Слова, що увійшли в іспанську мову завдяки впливу місцевих мовних 

груп, як правило, називаються «індіхенізмами». Така лексика як maíz 

(кукурудза), hamaca (гамак), tabaco (тютюн), patata (картопля), cacique (вождь 

індіанського племені) і ін. запозичена з аравакської і карибської мов; 
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cacahuete(арахіс), tocayo (тезка), chicle (жувальна гумка), iucara (чашка), 

chocolate (шоколад) - з науатльскої, мови ацтеків, на якій колись говорили на 

території сучасної Мексики. Ще одним джерелом слів індіанського походження 

стали мови інків кечуа і аймара. Інки проживали на території Еквадору, Болівії, 

Перу і частково Чилі. Від них були запозичені такі слова як llama (лама), cóndor 

(кондор), caucho (каучук), papa (картопля). 

Велика частина збереглася в сучасній «іспано-американській» мові 

туземної лексики позначає місцеві реалії, тобто тварин, рослини, знаряддя і 

предмети, характерні для Південної Америки. Деякі з перерахованих вище слів 

вже міцно увійшли в словниковий запас жителів Іспанії і сприймаються ними 

як «свої», в той час як інші їм абсолютно невідомі, наприклад: cholo 

(полуботінок) або ruca (хатина)[3, с.31]. 

Лексика, специфічна для мексиканського варіанту, відповідає найбільш 

важливим, поширеним, повсякденним сферам людського життя, і 

використовується регулярно. Це свідчить про те, що саме лексичний критерій є 

основним для дослідження і класифікації варіантів іспанської мови Латинської 

Америки. Саме в лексиці, що відрізняється від регіону до регіону, відбивається 

історія розвитку мови і його сучасний стан, чинники та умови, що впливають на 

його зміну[1, с.67]. 

Іспанська або, як її ще називають кастільська, мова універсальна. І жителі 

іспаномовних країн розуміють один одного без особливих проблем. Однак, в 

кожній країні, де розмовляють іспанською, будь іспанська мова офіційною або 

мовою меншини, є якісь характерні особливості, які надають особливого 

відтінку даній країні. Тому укладачі словників крім включення загального 

іспанського лексичного фонду намагаються відобразити ці особливості 

характерні тій чи іншій країні[2, с.43]. 

У даній роботі був проведений аналіз мексиканського варіанту іспанської 

мови, лексики, яка використовується  в Мексиці, яка робить цей варіант 

іспанської мови яскравим, помітним, в ньому відбивається національний 

колорит і історія народу (з часів колонізації і до цього дня). 
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Однією з найбільш складних проблем перекладознавства завжди була і 

залишається проблема перекладу реалій. У кожному конкретному випадку при 

переході від однієї лінгвістичної культури до іншої перекладач може 

використовувати різні способи перекладу.  
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Уявлення про мовну концептуалізації світу, яка є специфічною для 

кожної окремої мови і знаходить відображення в особливостях культури, для 

якої ця мова є рідною, досліджувалися В. Фон Гумбольдтом, Й. Л. 

Вайсгербером, Л. Вітгенштейном.  

Термін «реалія» з'явився в кінці 50-х років ХХ століття. Досить повний 

опис реалій дали в своїй роботі «Неперекладне в перекладі» С. Влахов і С. 

Флорін. Їх праця залишається актуальною і донині [1, с.22].  

Слід диференціювати реалії від безеквівалентної лексики. Дійсно, «реалія 

є такою сама по собі, безвідносно до якоїсь іншого мови, а безеквівалентність 

встановлюється для певної пари мов» [6, c.17].  

Реаліями називають предмети і явища, притаманні певному народу, його 

побуту, історії, культурі, що є, таким чином, чужими для будь-якого іншого 

народу. Слова-реалії можуть переходити з однієї культури в іншу разом з 

референтом або без нього. Подібний перехід трактується двояко. З одного боку, 

будь-якого роду іншомовна лексика може розглядатися як загроза національній 

ідентичності мови, але, з іншого боку, це і спосіб її збагачення. За рахунок 

запозичень відбувається також розширення уявлень носіїв мови про іншу 

культуру.  

При перекладі реалії викликають труднощі у перекладача, так як не 

мають відповідностей в приймаючій мові, і перекладач змушений шукати 

спосіб перенесення національного та історичного колориту вихідного тексту на 

іншу мову. Це не завжди вдається в належному ступені, виникають безглузді 

або навіть курйозні моменти. Як зазначає А. О. Іванов, «помилки або 

недбалість в перекладі реалій становить найбільший відсоток помилок 

перекладача» [2, c.157]. 

З точки зору ролі реалії в художньому тексті можна виділити два 

напрямки в перекладі національно забарвленого тексту:  

• орієнтованість на збереження екзотизму вихідного тексту;  

• орієнтованість на читача - адаптація художнього тексту.  
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Етнографічні реалії – найчастіше передаються декількома способами 

одночасно: транслітерацією або транскрипцією, супроводжуваної поясненням, 

контекстуальних або представленим у вигляді виноски: borsch - борщ, varénike - 

вареники, solianka - солянка, або ж blini (s), хоча слово blini вже вжите в 

множині. Іноді зустрічаються реалії, пояснені контекстуально, без виноски: 

vivía en kommunalka - compartía el piso con otras familias (Він жив в комуналці - 

він жив у квартирі з ще кількома сім'ями). Іноді спостерігаються заміни la 

artesanía: porcelanas, colores, dibujo, які повністю стирають національний 

колорит (товари народного промислу: порцелянові вироби, розфарбовані і 

розмальовані); óblast (regiones o provincias) – область [6].  

Суспільно-політичні реалії найчастіше вимагають передачі 

транскрипцією, що супроводжується поясненнями, або передачі калькуванням. 

Наприклад, Guetman Sagaidichniy - Гетьман Сагайдачний, Taras Shevchenko - 

Тарас Шевченко. Що стосується позначення носіїв влади, то, як правило, даний 

рівень реалій уже має сталі у використанні і зафіксовані в словниках переклади: 

kozak – козак, Zaporozka Sich - Запорозька Січ. Те ж саме спостерігається і 

щодо станів і їх представників [6]. La oprichina, la ziemschina - опричнина, 

земщина. Цікаво, що поняття mujik (селянин) [1, c.306] зустрічається без будь-

яких пояснень.  

Реалії «третьої» мови, або просто слова, чужі для обох мов, вільно 

використовуються в силу своєї приналежності до загальної лексики, в першу 

чергу англійської мови, розуміння якої не вимагає глибоких знань: VIP, casting 

та ін [5, с.10].  

Що стосується передачі власних імен з області історії, географії, культури 

(а також назв місцевостей, прізвиськ), які мають свою семантику, можливі і 

транслітерація, і переклад [4. c.145]. Дійсно, при перекладі деяких назв, 

наприклад calle Jreshchátyk (вулиця Хрещатик), Plaza de la Independencia o 

Nezalezhnosti Maidan (Майдан Незалежності), la avenida de Oles Honchar, - 

застосовується та транслітерація, і переклад.  
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Реалії відіграють дуже важливу роль в художньому тексті і кожен раз 

передаються по-різному, в залежності від інтенцій перекладача. Проблема 

передачі реалій залишається до кінця недослідженою, тим більше що реалії не 

стають просто частиною історії народу, в мові якого вони народилися. Вони 

продовжують жити в мові, а поява нових одиниць такого роду є неминучою в 

силу безперервного розвитку суспільства. 
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Важливим  показником особистісно-зорієнтованого навчання, якому 

надають перевагу викладачі у роботі з сучасними студентами, є використання 

інтерактивних технологій.  На таких заняттях викладач і студент спільно 

визначають мету роботи, об’єкт, суб’єкт, методи діяльності та результати 

навчання; здійснюється обмін думками, знаннями, способами діяльності, 

внаслідок чого відбувається оцінювання здобутих результатів. Студенти 

самостійно усвідомлюють, що вони знають, уміють чого вони досягли на 

певному рівні,  як збагатився їхній особистісний досвід творчої діяльності. 

Орієнтація на такі особливості сучасного навчально-виховного процесу 

зумовлює вибір викладачем інтерактивних технологій навчання, використання 

яких дає змогу підготувати молоду людину до соціальної активності в 

громадянському суспільстві.  

Заняття  зі словесних дисциплін – це науково організована й 

результативна співпраця викладача з усіма студентами, яка сприяє їхньому 

самостійному здобуванню знань, стимулює роботу із додатковою літературою, 

розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення, формує в студентів 

навички самооцінки та самоконтролю свого  навчання. Із сучасними 

студентами навчальний процес повинен відбуватися в активній взаємодії всіх 

учасників, а також у певнійатмосфері довіри, природності та невимушеності. 

Навчальні заняття – це, насамперед,взаємонавчання, де студент і викладач є 

рівноправними, суб’єктами процесу[1, 9]. Відтак, результати досягаються лише 

через взаємні зусилля учасників педагогічного процесу та за умови чіткої 

організації, що передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання 

рольових ігор, вирішення проблеми на основі аналізу обставин і відповідної 

ситуації, при цьому студенти набувають комунікативних умінь і навичок 

спілкування[2,131]. Подібна організаціясприяє виробленню цінностей, 

створенню атмосфери співробітництва, підвищенню внутрішньої мотивації 

студентів до навчання. Водночас, слід пам’ятати, що результативність діалогу 

викладача зі студентом залежить від обох партнерів і ніколи не може 

повторитися з однаковим ефективним результатом.  
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Можемо з певністю стверджувати, що на заняттях словесності 

результативними є такі форми та методи роботи: проблемний семінар, дискусія, 

коло ідей, мікрофон, ділова гра, ґронування, складання сенканів,творча 

лабораторія, мозкова атака, аналіз ситуації тощо. Використання викладачем 

найрізноманітніших методів активної пізнавальної діяльності забезпечує 

високу ефективність навчанняі розвитку студентів.  

Не секрет, що провідна роль у навчальному процесі належитьвикладачеві, 

а успішність залежить від того, наскільки вправно і доцільно він застосовує 

конкретні методинавчання.На нашу думку, інтерактивні технології мають бути 

покладені в основувикладання усіх філологічних дисциплін. Перевага цих 

занять у тому, що вонидають можливість на заняттях української мови, 

української мови запрофесійним спрямуванням та української  чи зарубіжної 

літератури вільно висловлювати свої думки, неузгоджувати їх із підручником 

чи позицією викладача, спонукають досамостійного мислення замість 

механічного відтворення інформації.Тобто допомагають викладачеві 

формувати не лише комунікативні тамотиваційні компетенції, а й соціальні, що 

пов’язані з оточенням, життямсуспільства, соціальною діяльністю майбутніх 

спеціалістів. Та найбільшацінність полягає в тому, що новітні технології 

розвивають творчі здібності студентів,готують їх до майбутнього життя, вчать 

орієнтуватися в ньому, прийматирішення, думати, аналізувати свої вчинки та 

вчинки інших. 

Для досягнення ефективностіу використані сучасних технологій 

викладачповинен заздалегідь раціонально планувати свою роботу:давати 

студентам проблемні завдання різного рівня складності; підбирати для заняття 

такі вправи, які б спонукали студентів до засвоєння теми; створити умови для 

свідомого осмислення завдань студентами; забезпечити глибоку мотивацію 

навчання; розробити чіткі критерії оцінювання роботи; продумати методи 

роботи, які б викликали інтерес у студентів; підводити підсумки після кожної 

вправи; не захоплюватись використанням великої кількості інтерактивних 

вправ; виробити критерії оцінювання ефективності заняття. 
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Викладач має створити основу успішної взаємодії на занятті, 

створитиумови для позитивних емоцій, відкритого діалогу, в основі 

якогоповинно лежати толерантне ставлення до співрозмовника – це здатність 

допорозуміння, уміння правильно наводити аргументи, виявляти власні емоції 

таадекватно сприймати манери та жести співрозмовника. 

Важлива роль належить професійно орієнтованим методам, серед яких 

слід виділити ситуаційне навчання, що передбачає активну участь студентів у 

навчальному процесі. Найважливіша функція викладача в цій роботі – розробка 

моделі конкретної мовленнєвої ситуації, що відображає реальне життя з його 

можливими суперечностями. Студенти здобувають знання, формують навички 

професійної діяльності, розвивають особистість.  

Результативність більшості інтерактивних методів ми провірили 

особисто, використавши досвід викладачів кафедри словесних дисциплін 

Луцького педагогічного коледжу. Зокрема, на заняттях літератури найчастіше 

використовуємо такі методи: робота з текстом, опрацювання додаткових 

джерел, виписування цитат до образів, коментування тексту твору чи окремих 

епізодів, зіставлення і порівняння текстів, укладання тестів, кросвордів та ін. А 

успішному процесу сприяє, пер за все, розроблене навчально-методичне 

забезпечення: опорні конспекти, таблиці-схеми, картки із завданнями, 

ілюстрації. Велику увагу приділяємо завданням кількарівневого характеру. 

Окрім того, чимала увага приділяється умінням студентів систематично й 

логічновідповідати, послідовно розвиваючи думку, роблячи висновок. Адже 

однозначні відповіді, відсутність проблемної ситуації на заняттях знижують 

рівень зацікавленості літературою. Відтак, викладачі-філологи постійно 

працюють над урізноманітненням типів занять, проводятьзаняття захисту 

знань, заняття-диспут, адже вони активізують студентів, мотивують 

відстоювати свої погляди, спонукають до глибшого проникнення у зміст 

художнього твору. Для ефективного формування навичок та культури 

спілкування досить часто використовують роботу в парах, що  дає можливість 

обмінятися ідеями та сприяє умінням вести дискусію, аналізувати текст, 
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редагувати роботу один одного, протестувати, оцінити, тощо. Такі види 

діяльності дають змогу залучити в процес активного навчання кожного 

студента, який зможе зробити свій внесок у спільну роботу. 

Для викладачів-словесників важливо, що інтерактивне навчання розвиває 

комунікативні вміння і навички, допомагає встановити емоційні контакти між 

студентами, а також привчає працювати в команді, прислухатися до думки 

одногрупників. Використання новітніх технологійпід час занять дає можливість 

змінювати форми діяльності студентів, допомагає їм зосереджувати увагу на 

головних питаннях. 

У результаті використання новітніх технологій на заняттяхсловесності 

прийшли до висновку, що даний підхід має свої переваги танедоліки. Серед 

переваг: формування внутрішньої мотивації, стимулювання і розвиток 

пізнавальних інтересів, пошукової творчої активності студентів, самостійності 

у прийнятті рішень; в основі співпраці викладача і студентів є взаємодопомога і 

довіра; вивчається великий обсяг навчального матеріалу; підвищується рівень 

засвоєння навчального матеріалу; самостійне вивчення навчального матеріалу; 

зосередження уваги на індивідуальних здібностей студентів; інтеграція досвіду 

студентів. Утім, з досвіду роботи переконалися, що при впровадженні 

інтерактивних технологій виникає ряд  і труднощів, які можна передбачити й 

попередити: складність інтерактивних вправ, що вимагають попередньої 

підготовки викладача та студента; не завжди можна здійснювати контроль 

щодо обсягу і глибини набутих знань; ухилення частини студентів від роботи 

на занятті;результати роботи можуть бути непередбачувані.  

Результати апробації інтерактивних технологій нашими викладачами  

свідчать про підвищенняінтересу студентів до вивчення дисциплін, формування 

мотиваційної готовності до міжособистісної взаємодії, активізацію мисленнєвої 

і творчої діяльності, покращення показників запам’ятовування навчальної 

інформації, розвитку читацької й мовної компетентності, навичок аналізу й 

самоаналізу в процесі групової й особистісної рефлексії; вихованню 

толерантного ставлення до іншої думки, національних традицій, розвитку 
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культури майбутніх фахівців. Тож радимо, творчо підходити до запровадження 

в практику інтерактивних технологій, враховуючи при цьому педагогічний 

досвід, спеціальні психологічні дослідження.  
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Промислове піднесення 20-х рр. у США покращило економічне 

становище різних прошарків населення, хоча й далеко не всіх. Пропаганда, 

преса, урядовці стверджували, що країна вийшла на шлях безкризового 

розвитку, знайшла рецепт «вічного процвітання», а отже, кожний, хто невпинно 

працює, може стати багатим [1; с. 14]. 
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Країну охопила лихоманка своєрідного «грошового божевілля» – усі та на 

усьому намагалися «робити гроші». Люди ризикували своїми останніми 

заощадженнями на фондових біржах з надією швидко розбагатіти [1; с. 15]. 

У країні процвітала не тільки економіка, але й хабарництво, рекет, 

торгівля наркотиками, злочинність [1; с. 16]. 

В цей період діяв ―сухий закон‖, але споживання алкоголю в країні 

збільшилося в декілька разів. 

Саме в такий непростий для американського суспільства час, 

Фіцджеральд написав свій роман «Великий Гетсбі». У самому романі знайшла 

відображення справа великого нью-йоркського маклера Фуллера-Макджі, що 

оголосив себе банкрутом, про якого багато писали американські газети в 1923 

році. Як з’ясувало слідство, керівництво фірми Фуллера-Макджі незаконно 

використовувало кошти своїх акціонерів для ризикованої біржової гри. За 

спиною Фуллера стояв один з найбільших спекулянтів часів «проспериті» 

А. Ротстайн, однак йому вдалося вийти сухим з води. У 1922 році Фіцджеральд 

провів літо на Лонг-Айленді по сусідству з віллою Фуллера, чим пояснюється 

підвищений інтерес письменника до цієї справи. Головний герой Гетсбі  має 

безумовну схожість з Фуллером, а його взаємини з Вулфшімом нагадують 

відносини Фуллера і Ротстайна. Простежується схожість з біографією Фуллера 

і в основних колізіях Гетсбі. 

Історія еволюції і краху мрії Гетсбі – це історія його марної і трагічної 

спроби долучитися до рівня життя американських багатіїв, в самому голосі 

яких «звучать гроші».  

 «Великий Гетсбі» – книга, де найповніше розкрилася своєрідна риса 

обдарування Фіцджеральда, яку визначають як «подвійне бачення», маючи на 

увазі його здатність «одночасно утримувати в свідомості два прямо протилежні 

ідеї», що вступають одна з іншою в конфліктні відносини, тим самим 

створюючи драматичний рух сюжету і розвиток характерів [4; c. 695].  

У «Великому Гетсбі» все і тримається на подвійності головного персонажа, 

неясності його спонукань. Двоїстим є сам сюжет, зовні схожий з сюжетами 
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«роману таємниць» (таємнича вілла і її господар, про яке ходять різні чутки: 

«ніби він колись убив людину», або ж «під час війни був німецьким 

шпигуном»; романтична інтрига, детективне розслідування, таємниця загибелі), 

але вміщає серйозний, філософський зміст. Двоїсті мотиви дій персонажів 

другого плану (Джордан Бейкер, гості на прийомах Гетсбі), оскільки всі вони 

прагнуть розвіяти таємничість, яка огорнула героя задовго 

до того, як він з’явиться в оповіданні Ніка Каррауея.  

Всі оповідання насичені метафорами, своїм контрастом, що 

підкреслюють цю подвійну перспективу подій, що в них відбуваються: 

карнавал в маєтку Гетсбі і поруч з його будинком звалище покидьків, «зелений 

вогник» щастя, мертві очі, що дивляться з гігантського рекламного щита, і т. п. 

Тендітна поезія «століття джазу» і його зворотня сторона – розгул амбіцій, що 

спрямовані на здобуття слави і породжують аморальність – передані 

письменником в їх нерозривній єдності. Двоїстість проявляється в зіставленні 

різних мотивів: карнавалу і трагедії, святковості та холодної розважливості, 

веселощів та холодної мертвотності, любові і продажності.  

У святковій атмосфері безтурботних веселощів гості Гетсбі, немов би і 

справді повернули собі природну розкутість, святковість сприйняття життя, 

розмовляють голосами, в яких «дзвенять гроші». До будинку Гетсбі, в якому, як 

в заміському розважальному парку, завжди жваво і радісно, потрібно їхати повз 

рекламного щита з намальованими на ньому порожніми і холодними очима 

доктора Еклберга – мертвого ідола, що панує над звалищем нездійснених надій.  

Фіцджеральд наполегливо прагне створити в читача відчуття якоїсь 

загадки, яка зачаїлася у долі Гетсбі, і це прагнення, безумовно, не продиктовано 

лише вимогами детективного жанру. Двоїстість головного персонажа, в якому 

стійка прихильність ідеалу, що довіряє лише голосу серця, поєднується з 

виправданням аморальності в боротьбі за життєвий успіх, надає трагічний 

колорит образу цього бутлегера, втілила в собі вихідне 

протиріччя національної свідомості [2; c. 8].  
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З’єднання настільки протилежних начал в образі героя, звичайно ж, не 

може не закінчитися «вибухом». І загибель Гетсбі, на перший погляд є 

безглуздою, а насправді – закономірний, єдино можливий фінал. Справа в тому, 

що кошти, обрані героєм для завоювання щастя, яким він собі його 

представляє, нездатні забезпечити його. «Мрія» руйнується – не тільки тому, 

що Дейзі виявляється продажною, але й тому, що непереборною є духовна 

омана самого Гетсбі, який «природне» щастя намірився завоювати безчесним, 

протиприродним шляхом, виплативши за Дейзі більшу, ніж 

Б’юкенен, суму і не гидується нічим, щоб її зібрати.  

Сам оповідач, Нік Каррауей, не може не зізнатися собі в тому, що в Гетсбі 

є «щось воістину чудове». «Мабуть, – міркує він, – і справді було щось 

романтичне в цій людині, якщо чутки, що ходили про нього, повторювали 

пошепки навіть ті, хто мало про що на світі вважав за потрібне говорити, 

знизивши шепіт»[5; c. 38]. «І тут посмішка зникла – і переді мною був просто 

причепурений хлюст, років тридцяти з невеликим, що відрізняється майже 

сміховинною пристрастю до вишуканих мовних зворотів»; «За цей місяць я 

зустрічався з Гетсбі кілька разів і, на своє розчарування, переконався, що 

говорити з ним нема про що. Враження непересічної особистості, яке він 

справив на мене при першому знайомстві, поступово стерлося, і він став для 

мене просто господарем чудового ресторану, розташованого по сусідству»[5; 

c. 53].  

Протягом усього роману в Гетсбі виявлятимуться абсолютно несумісні 

якості і спонукання. Це, безумовно, так, проте тут, на нашу думку, присутній в 

певній мірі і елемент гри, спроба зіграти в різні образи.  

Звичайно, Гетсбі розумів всю несумісність цих образів. Як пише Фіцджеральд, 

підводячи підсумок роману, «Гетсбі вірив в зелений вогник, світло 

неймовірного майбутнього щастя, яке відсувається з кожним роком. Нехай воно 

вислизнуло сьогодні, не біда – завтра ми побіжимо ще швидше, 

ще далі станемо простягати руки... І в один прекрасний ранок...»[5, c. 142].  
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Але вся справа саме в тому, що прекрасного ранку наступити не може. 

Ідеал недосяжний. Бо «ми намагаємося плисти вперед, борючись з течією, а 

воно все зносить і зносить наші суденця назад в минуле». Перефразовуючи 

метафору, якою закінчується роман, можна сказати, що 

все далі відсувається здійснення «мрії». 

Сам ідеал обертається проти Гетсбі, змушуючи його слідувати правилам 

успіху, вигідній комерції, збагаченню, – адже інакше вершин щастя не 

підкорити, а «прагнення до щастя» притаманне людині по самій його природі і 

виправдовує будь-які зусилля особистості для його досягнення.  

«Великим Гетсбі» було відкрито виражену невіру в те, що Америка й 

справді коли-небудь стане «земним святилищем для людини-одинака». У 

заключній сцені роману Каррауей провидить «древній острів, що виник колись 

перед поглядом голландських моряків», – недоторкане зелене лоно нового світу 

[5; c. 142]. Шелест його дерев, тих, що потім зникли, поступившись місцем 

дому Гетсбі, був колись музикою останньої і найбільшої людської мрії; на одну 

мить чоловік затамував подих перед новим континентом, мимоволі піддавшись 

красі видовища, якого він не розумів і не шукав. Але так і не прийде «один 

прекрасний ранок», як за ним не гнатися, як би старанно не інсценувати його 

прихід. Для Ніка Каррауея – це головний висновок з історії, що сталася у нього 

на очах. Письменницьке покоління, що виступило в 30-і роки, вже прийме 

фінальні рядки «Великого Гетсбі» як аксіому.  

Закінчуючи роман «Великий Гетсбі», Фіцджеральд писав одному з друзів: 

«Мій роман про те, як розтринькуються ілюзії, які надають світові таку 

барвистість, що, випробувавши цю магію, людина стає байдужою до 

поняття про істинне і фальшиве» [3; с.162].  

Отже, показуючи безпідставність і безперспективність «мрії» в сучасному 

автору американському суспільстві, розкриваючи її несумісність з 

буржуазними ідеалами і цінностями, Фіцджеральд одночасно і оплакує цю 

мрію, шкодуючи про її недосяжність. Звідси той властивий його творам наліт 
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смутку й трагізму поруч із зовнішнім святковим карнавалом, який надає 

особливу чарівність і одночасно метафізичність його художнім текстам. 
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СЕКЦІЯ 7. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 

УДК 34.096                                                                         7. Юридичні науки   

 

ОСОБЛИВОСТІ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ КУПЛІ-

ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

 Крістєва Е. А.,  

студентка економіко-правового факультету  

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

м. Одеса, Україна 

 Поява приватної форми власності на землю, введення земельних 

ділянок у цивільний обіг та реформування чинного законодавства в незалежній 

Україні дали можливість власнику земельної ділянки вступати в цивільно-

правові відносини, укладати договори купівлі-продажу земельної ділянки. 

 Вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення правочинів із 

земельними ділянками має здійснюватися з додержанням вимог чинного 

законодавства. Згідно зі ст. 14 Конституції України громадяни, юридичні особи 

й держава набувають у власність земельні ділянки виключно відповідно до 

закону [1, ст. 14]. За Земельним Кодексом України, громадяни та юридичні 

особи можуть набувати у власність земельні ділянки із земель державної та 

комунальної власності лише з підстав, передбачених законом, зокрема за 

договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими земельно-правовими 

правочинами  [2, ст. 116]. 

 Дослідження практики нотаріального посвідчення договорів 

купівлі-продажу, земельних ділянок, свідчить про те, що виникає багато 

питань, які потребують свого теоретичного обґрунтування та законодавчого 

вирішення.Дoгoвopу купiвлi-пpoдaжу зeмeльних дiлянoк, пpисвятили свoї 

дoслiджeння укpaїнськi вчeнi: В. O. Бopисoвa, O. В. Дзepa, Н. В. Iльєвa, К. I. 

Кучepук та інші. 
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Нa думку O. В. Дзepи, дoгoвip купiвлi-пpoдaжу - цe oплaтний, 

двoстopoннiй i кoнсeнсуaльний дoгoвip [3, с. 290]. К. I. Кучepук зaкpiпив в 

зaкoнoдaвчoму пopядку нaступнe визнaчeння пoняття дoгoвopу купiвлi-

пpoдaжу зeмeльнoї дiлянки: цe цивiльний дoгoвip, зa яким oднa стopoнa 

(пpoдaвeць) зoбoв'язується у встaнoвлeнoму зaкoнoм пopядку пepeдaти у 

влaснiсть дpугiй стopoнi (пoкупцю) кoнкpeтнo визнaчeну нa мiсцeвoстi 

зeмeльну дiлянку, a пoкупeць зoбoв'язується у встaнoвлeнiй фopмi пpийняти 

зeмeльну дiлянку i сплaтити визнaчeну дoгoвopoм пoкупну цiну [4, с. 7]. Дeякi 

види цивiльнo-пpaвoвих правочинів згiднo зaкoнoдaвству пoтpeбують 

oбoв’язкoвого нoтapiaльного пoсвiдчeння. Мoвa йдeться, пpo правочини, щo 

пepeдбaчaють пepeхiд пpaвa влaснoстi нa зeмeльнi дiлянки, яскpaвим 

пpиклaдoм є дoгoвip купiвлi-пpoдaжу зeмeльнoї дiлянки. Тaкий правочин, 

вiдпoвiднo дo ст. 132 Зeмeльнoгo кoдeксу Укpaїни пoсвiдчується в 

нoтapiaльнoму пopядку. 

 В пpoцeсi пoсвiдчeння тaкoгo poду правочинів нoтapiус 

зoбoв’язaний пepeвipити цiлу низку oбстaвин i витpeбувaти нeoбхiднi 

документи. Нoтapiуси пoсвiдчують дoгoвopи вiдчужeння нepухoмoгo мaйнa зa 

умoви пoдaння дoкумeнтiв, щo пiдтвepджують пpaвo влaснoстi нa мaйнo, щo 

вiдчужується тa, у пepeдбaчeних зaкoнoдaвствoм випaдкaх, дoкумeнтiв, щo 

пiдтвepджують дepжaвну peєстpaцiю пpaв нa цe мaйнo в oсiб, якi йoгo 

вiдчужують.  Перелік документів, якими може бути підтверджене право 

власності громадян чи юридичних осіб на нерухоме майно, наведений в 

Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.  

 Пpи пoсвiдчeннi дoгoвopiв вiдчужeння зeмeльнoї дiлянки нa 

викoнaння вимoг ст. 81 Зeмeльнoгo Кoдeксу Укpaїни нoтapiусaми 

пepeвipяється, чи є фiзичнa oсoбa гpoмaдянинoм Укpaїни, oсoбoю бeз 

гpoмaдянствa aбo гpoмaдянинoм iнoзeмнoї дepжaви. Oсoбу встaнoвлюють нa 

пiдстaвi пaспopтa aбo iншoгo дoкумeнтa, щo її пoсвiдчує [2, ст. 81]. Тaкoж 

нoтapiус мaє з’ясувaти дiйснi нaмipи стopiн нa уклaдeння угoди i poз’яснити їм 

змiст угoди тa її юpидичнi нaслiдки. Сьогодні нотаріус за даними Єдиного 
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реєстру може пересвідчитись у відсутності заборони чи арешту, накладеного на 

земельну ділянку. Нотаріус маєдоступ до електронної бази заборон та арештів, 

що значно спрощує цю процедуру. Відшкодовує ці кошти особа, яка звернулася 

за вчиненням нотаріальної дії. Кpiм тoгo, нoтapiусу тpeбa з’ясувaти чи є 

зeмeльнa дiлянкa, якa вiдчужується oб’єктoм пpaвa спiльнoї сумiснoї влaснoстi 

пoдpужжя чи нaлeжить oсoбi нa пpaвi oсoбистoї влaснoстi. Пpи пoсвiдчeннi 

пpaвoчину щoдo вiдчужeння зeмeльнoї дiлянки, якa є спiльним мaйнoм 

пoдpужжя, якщo пpaвoвстaнoвлюючий дoкумeнт oфopмлeний нa iм’я oднoгo з 

пoдpужжя, нoтapiус вимaгaє письмoву згoду iншoгo з пoдpужжя. Oднoчaснo, 

нoтapiус пepeвipяє чи нe oбтяжeнa зeмeльнa дiлянкa, якa вiдчужується бopгoм 

тa чи нe мaє apeштiв щoдo нeї.  

Нoтapiус пoсвiдчує цeй пpaвoчин, зa нaявнoстi дoкумeнтa пpo сплaту дo 

бюджeту пoдaтку нa дoхoди фiзичних oсiб, oбчислeнoгo з цiни, зaзнaчeнoї у 

пpaвoчинi, aлe нe нижчe oцiнoчнoї вapтoстi тaкoгo нepухoмoгo мaйнa, 

визнaчeнoї суб'єктoм oцiнoчнoї дiяльнoстi згiднo з вимoгaми нopмaтивнo-

пpaвoвих aктiв з oцiнки мaйнa, тa дoкумeнтa пpo oцiнoчну вapтiсть. Здiйснeння 

нoтapiaльнoгo пoсвiдчeння дoгoвopу пpo вiдчужeння нepухoмoстi зa вiдсутнoстi 

дoкумeнтa, щo пiдтвepджує сплaту стopoнaми дoгoвopу визнaчeнoї нoтapiусoм 

суми пoдaтку, є нeнaлeжним викoнaнням нoтapiусoм пoклaдeних нa ньoгo 

функцiй пoдaткoвoгo aгeнтa. 

 Oтжe, дoгoвip купiвлi-пpoдaжу зeмeльнoї дiлянки - цe двoстopoннiй 

дoгoвip, вiдпoвiднo дo якoгo пpoдaвeць, пepeдaє aбo зoбoв’язується пepeдaти 

кoнкpeтну зeмeльну дiлянку у влaснiсть пoкупцeвi, a пoкупeць пpиймaє aбo 

зoбoв’язується пpийняти цю зeмeльну дiлянку i сплaтити зa нeї пeвну гpoшoву 

суму, який уклaдaється в письмoвiй фopмi, пiдлягaє oбoв’язкoвoму 

нoтapiaльнoму пoсвiдчeнню тa дepжaвнiй peєстpaцiї. Після проведення усіх 

перевірок, витребування усіх необхідних документів, нотаріус посвідчує 

договір відчуження земельної ділянки та як спеціальний суб’єкт, на якого 

покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, 

проводить реєстрацію переходу права власності від відчужувача до набувача. 
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СЕКЦІЯ 8. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

 

УДК 657        8. Економічні науки 

НАПРЯМИ І ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ 

Андрухів М.П., 

студентка факультету підприємництва та інформаційних технологій 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Чернівці, Україна 

Проблема ефективності управління підприємством в сучасних умовах 

посідає важливе місце серед актуальних проблем розвитку економічної науки в 

Україні. На сьогоднішній день, здійснення і вдосконалення управління 

підприємствами викликають необхідність визначення результативності даної 

діяльності. У зв'язку з цим постає питання, що таке ефективність менеджменту 

або управління,  та які є підходи і напрямки для його ефективності.  

Досліджували проблему ефективності управління такі зарубіжні вчені як: 

М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоурі[4] та ін. Займаються дослідженням питань 

ефективності управління також вітчизняні та російські вчені, серед яких слід 

відзначитиА. Азріліяна, А. Бєляєва, М. Бухалкова [2], М. Гавриленка, А. 

Іванова, Е. Короткова та ін. Як бачимо, дану тему досліджували дуже багато 

вчених, однак багато питань є недостатньо розкритими та потребують 

подальшого розгляду.  

Метою дослідження  є аналіз  теоретичних аспектів оцінювання 

ефективності управління діяльністю підприємства; розгляд існуючих підходів 

та напрямів щодо визначення ефективності менеджменту, а також формування 

критеріїв та показників ефективності управлінської діяльності.  

Визначення рівня ефективності управління підприємством є великою 

проблемою. Вона викликає чи не найбільш активну дискусію серед фахівців-

практиків та дослідників.  
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Щоб визначити ефективність менеджменту необхідно забезпечити 

формування і функціонування зовнішнього та забезпечити ефективне 

використання ресурсів внутрішнього середовища підприємства максимальною 

мірою.  

Ефективність – це результативність системи, що виражається у 

відношенні кінцевих результатів її функціонування до витрачених ресурсів. 

Ефективність управління – це  результативність управління маркетинговою, 

виробничою, фінансовою, інноваційною та кадровою діяльностями. Є три 

напрямки, за якими визначається ефективність[2, с. 311]: 

1. Забезпечення оптимальної стратегії управління. За цим напрямком 

досліджується ефективність використання ресурсів підприємства, а також 

відповідність роботи підприємства потребам ринкової економіки, його 

конкурентоспроможність, гнучкість та динамічність. 

2. Привабливість як потенційний об’єкта інвестування. Визначається 

фінансові показники ефективності та комплексну їх оцінку, витрати управління 

і виробництва порівняно з їх величиною у конкурентів, здійснюється оцінення 

потенціалу виробничого і управлінського персоналу та оцінення потреб в 

додаткових виробничих потужностях. 

3.  Ефективність підприємства на макрорівні з боку держави. Тобто, 

показник визначає наскільки задовольняється попит населення, чи немає шкоди 

навколишньому середовищу, здоров’ю людини, яка культура обслуговування 

та інше [5, ст. 131].  

На сьогоднішній день в менеджменті склались три найбільш поширені 

підходи щодо визначення ефективності 

управління:інтегральний;рівневий;часовий. 

Інтегральний підхід полягає у оцінюванні ефективності управління за 

допомогою синтетичних (узагальнюючих) показників та має такий вигляд: 

,                                                                               (1) 

де Р1, Р2, … Рi; … Рn – часткові показники ефективності управління. 
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Рівневий підхід до оцінки ефективності управління ґрунтується на 

припущенні про існування трьох видів управлінської ефективності -

 індивідуальної, групової та організаційної[3, с. 9]. Таким чином, зміст 

управлінської діяльності полягає у координації дій окремих осіб (виконавців), 

груп (підрозділів) та організації в цілому шляхом реалізації загальних функцій 

менеджменту: планування, організування, мотивування та контролювання: 

 - індивідуальна ефективність – виконання завдання конкретним 

працівником; 

- групова ефективність – кожен працівник виконує певну деталь даного 

завдання;  

- організаційна ефективність - складається із співробітників і груп, вона 

включає індивідуальну й групову ефективність. Однак за рахунок синергічного 

ефекту організаційна ефективність перевищує суму індивідуальної та групової 

ефективності. 

Задача менеджменту полягає у виявленні можливостей підвищення 

організаційної, групової та індивідуальної ефективності. 

Часовий підхід до оцінки ефективності управління ґрунтується на 

системній концепції та врахуванні додаткового фактору (параметру часу), 

дозволяє краще усвідомити обов’язки менеджерів в організації – виявляти 

фактори індивідуальної, групової та організаційної ефективності і впливати на 

них у коротко-, середньо- та довгостроковому плані[1, с. 25]. 

Також для оцінки ефективності управління можна скористатися ще 

такими підходами як цільовий та процесійний. Вони є менш 

використовуваними ніж вище сказані, але не менш важливими.  

Цільовий підхід передбачає оцінку результативності організації 

надосягнення поставлених цілей, де критерієм ефективності управління 

виступає ступінь досягнення цілей господарюючого суб’єкта, отож 

результативність залежить від: 

- визначення чітких цілей; 

- мотивація персоналу на досягнення цілей; 
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- сукупність обраних стратегій поставленим цілям; 

- обсягу і якості ресурсів, які використовує організація для досягнення 

цілей. 

Процесійний підхід розглядає менеджмент як процес безперервних 

взаємопов'язаних дій або функцій. Загальна сума всіх функцій управління є 

процесом управління. Цей підхід відмітили такі науковці 

якМ.Альберт,М.Мескон,Ф. Хедоурі [4, с. 457].   

В умовах ринкової економіки забезпечення ефективності управління є 

метою будь-якого підприємства, оскільки саме ефективність управління 

забезпечує успішне функціонування і розвиток усіх організаційно-

господарських ланок його діяльності. Але не існує жодного підприємства, яке б 

не стикалося з рядом чинників, які певною мірою впливають на ефективність 

управління підприємством. 

Отже, дослідження показали, що існуючі напрями та підходи до 

оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства не дозволяють 

розглядати ефективність як комплексну характеристику управління діяльністю. 

Це пов’язано з тим, що кожен із розглянутих підходів не враховує впливу всіх 

чинників функціональних підсистем. Головною особливістю проведених 

досліджень є те, що на основі отриманих результатів підприємство може 

покращити роботу та фінансовий стан підприємства чи впровадити деякі зміни. 

Перспективами подальшого розвитку в цьому напрямку є проведення 

досліджень інших підходів щодо оцінки ефективністю з метою стабілізації та 

подальшого підвищення ефективності менеджменту або управління. 
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м. Вінниця, Україна 

Постановка проблеми. Питання пенсійного забезпечення населення 

завжди перебувають у центрі уваги політиків, науковців, практиків та 

пересічних громадян, адже зачіпають інтереси всіх соціальних верств та 

залишаються на сьогоднішній день найважливішим пріоритетом у реалізації 

соціальної політики держави. 

Низький рівень пенсійного забезпечення більшості населення і триваюче 

погіршення демографічної ситуації в Україні стали головними чинниками, які 

сприяли початку створення системи недержавного пенсійного забезпечення. 

Основна мета цієї системи – забезпечення гідного рівня життя громадян 

шляхом формування ними пенсійних накопичень в процесі трудової діяльності. 

Актуальність теми дослідження обумовлена наявністю великої кількості 

нерозв’язаних проблем, що стосуються реформування і побудови системи 
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пенсійного забезпечення, яка б найповніше відповідала політичним, 

економічним, соціальним та національним особливостям економіки України.  

Метою дослідження є аналіз сучасного стану пенсійного забезпечення в 

Україні тависвітлення актуальних проблем пенсійної системи на сучасному 

етапі. 

Пенсійне забезпечення є однією з основних гарантій матеріального 

забезпечення непрацездатних громадян. Для непрацездатних пенсіонерів пенсія 

фактично стає основним джерелом їх існування. Відповідно до ст. 46 

Конституції України, пенсія має забезпечувати рівень життя не нижчий від 

прожиткового мінімуму, установленого законом. На жаль, сьогоднішні реалії 

такі, що ця вимога Конституції України не дотримується державою. 

Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" державні 

пенсії поділяються на: 

- трудові – за віком; по інвалідності; на випадок утрати годувальника; за 

вислугу років; 

- соціальні. 

В Україні наявна система пенсійного страхування не виконує належним 

чином свого головного завдання, оскільки розмір пенсій здебільшого не дає 

можливості підтримувати мінімальний рівень життєдіяльності. 

Можна виділити такі основні проблеми пенсійної системи України: 

‒ низький рівень пенсій більшості осіб, що досягли пенсійного віку. У той 

же час, середній розмір «спеціальних» пенсій щонайменше у 2,5 рази 

перевищує середній розмір пенсії призначеної на загальних умовах; 

‒ незбалансований бюджет Пенсійного фонду України – у 2012 році з 

держбюджету на покриття дефіциту виділено майже 27 млрд. гривень; 

‒ видатки на пенсійне забезпечення сягнули 16,3 % ВВП. При цьому не 

слід забувати, що розмір пенсійних внесків становить 35 %, що набагато вище, 

ніж в інших країнах Європи: Угорщина – 26,5 %, Франція – 24 %, Чехія – 28 

%, Швеція – 18,9 %. Проте й цього недостатньо для покриття пенсійних 

видатків; 
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‒ на даний час існує розрив між розмірами пенсій жінок і чоловіків. Для 

жінок встановлено нижчу межу працездатного віку, вони мають меншу 

тривалість стажу, заробітна плата жінок в середньому майже на 30 % нижча 

ніж у чоловіків життєдіяльності. 

У табл. 1 наведені дані, які характеризують сучасний стан пенсійного 

забезпечення громадян у нашій державі. З таблиці видно, що кількість 

пенсіонерів зменшується, а середній розмір місячної пенсії зростає. З одного 

боку, зростання пенсій свідчить про підвищення рівня соціального захисту в 

Україні. Однак за цими даними не видно, чому скорочується чисельність 

пенсіонерів, тобто невідомо, чи не спричинено це погіршенням рівня та 

доступу до медичного захисту незахищених верств населення. 

Таблиця 1 

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів 

Рік 

Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які 

перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, грн Кількість 

пенсіонерів, 

тис. осіб всього 

у тому числі: 

за віком за інвалідностю 
у разі втрати 

годувальника 

2012 1253,3 1252,4 1164,3 1053,8 13820,5 

2013 1470,7 1464,3 1359,2 1252,8 13639,7 

2014 1526,1 1521,6 1406,5 1303,8 13533,3 

2015 1581,5 1573,0 1432,1 1433,1 12147,2 

2016 1699,5 1690,3 1545,2 1640,3 12296,5 

Протягом 2016 р. органами Пенсійного фонду України забезпечено 

виплату пенсій та грошової допомоги з урахуванням їх підвищень 12,3 млн. 

пенсіонерів. Загальний обсяг видатків на пенсійні виплати становив 165 693 

млн. грн. 

Отже, за аналізом таблиці ми бачимо, що основна частина коштів 

витрачається на пенсійне забезпечення населення.  

Мінімальний розмір пенсії з 1 травня 2016 року підвищився на 5,2 %, з 1 

грудня на 6,9 %.Максимальний розмір пенсії в Україні встановлюється на рівні 
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10 мінімальних. Проте, він в травні і в грудні не змінювався і становив у 2016 

році 10740 гривень. 

Разом з тим, незважаючи на щорічне збільшення пенсійних виплат, 

розмір пенсій в Україні значно нижчий порівняно з розвинутими країнами і ще 

не забезпечує гідного життя переважній більшості пенсіонерів. Це свідчить про 

те, що в реформуванні пенсійної системи важливим питанням має бути 

підвищення рівня пенсійного забезпечення, насамперед збільшення розміру 

пенсій низькооплачуваним категоріям працівників, зменшення надмірної 

диференціації пенсій, яка порушує принцип соціальної справедливості. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що сьогодні пенсійна система 

України перебуває в надзвичайно складному фінансовому становищі і не 

забезпечує пенсіонерів необхідним обсягом доходу (пенсії) для підтримання 

прийнятного рівня життєдіяльності. У майбутньому проблема старіння 

населення може призвести до ще більшого загострення кризи в системі 

пенсійного забезпечення. Ефективними шляхами виходу з цієї ситуації є 

підвищення пенсійного віку та запровадження накопичувальних пенсійних 

систем життєдіяльності. 
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ІНВЕСТУВАННЯ 

Білик О.О., Грабовська В.О. 

Керівник: к. е. н. доц. Хачатрян В.В. 
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м. Вінниця, Україна 

Проблема розвитку конкурентоспроможного технологічного потенціалу 

країни в даний час є однією з ключових. Інноваційний шлях розвитку, змушує 

шукати нові підходи до реалізації науково-технічного потенціалу. Значною 

мірою рішення даної проблеми залежить від можливості і вміння 

використовувати сучасні фінансові інструменти і механізми для залучення в 

високотехнологічну сферу економіки позабюджетних інвестицій. Одним з 

найбільш перспективних шляхів реалізації високоризикових наукомістких 

інноваційних проектів є венчурне інвестування, ефективність якого 

підтверджена світовою практикою. 

За своєю економічною природою венчурне фінансування - сучасний 

різновид засновництва, тобто створення та розвитку перспективних фірм, 

компаній з метою швидкого примноження початкового внеску (засновницького 

внеску до статутного капіталу) та подальшої його реалізації за ринковою 

вартістю.  

Інвестиції венчурного капіталу пов'язані з тривалими термінами, 

елементами ризику, участю в управлінні компанією і з доходами в більшою 

мірою у формі приросту капіталу, ніж у вигляді дивідендів. Вони мають 

наступні основні характеристики: 

- є довготривалими - від трьох до семи років; 
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- об'єкти інвестування - компанії, здатні, на думку венчурного 

капіталіста, до швидкого збільшення власної ринкової вартості за рахунок 

розробки та впровадження інновацій або реінжинірингу бізнес-процесів; 

- інвестор за допомогою керуючої компанії здійснює контроль над 

інвестиціями через співпрацю з командою керуючих інвестованого компанії з 

метою надання підтримки та консультацій, що спираються на експертизу, 

досвід і контакти венчурних капіталістів, що збільшує цінність інвестицій; 

-  доходи від вкладень капіталу більшою мірою мають форму приросту 

вартості капіталу в кінці періоду інвестицій.  

Венчурне фінансування здійснюють по-різному. Найбільш типове 

проходить у два етапи. На першому етапі відбувається акумуляція засобів з 

різних джерел корпорацій, пенсійних фондів, страхових компаній, приватних 

іноземних інвесторів, банків та формування фондів венчурного капіталу (рис. 

1). 

Рис. 1Джерела венчурного фінансування 
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На другому етапі здійснюється розподіл коштів фонду серед відібраних 

після експертизи проектів, що істотно знижує ризик втрати коштів венчурного 

капіталу. 

Існує ряд умов венчурного фінансування: 

1) підприємство, у яке вкладаються кошти венчурного фонду, не 

повинно бути державним, командитним, індивідуальним чи кооперативним. 

Воно обов’язково має бути акціонерним або в ході інвестування стати 

акціонерним; 

2) підприємство повинно забезпечити зростання капіталу на 30—50% 

(за 5 років сподівання отримати 50 мільйонів прибутку); 

3) необхідний механізм продажу акцій. 

Найбільшим джерелом грошових коштів у США є закриті партнерства з 

венчурним капіталом (їх ще називають «незалежними» венчурними фондами). 

Спочатку окремі багаті бізнесмени інвестували частину своїх прибутків в інші 

молоді фірми, на їх погляд, дуже перспективні і в яких вони могли якнайкраще 

використати свій управлінський і професійний досвід. До цього ж типу джерел 

належать і закриті пули. Так називаються партнерства, у які партнери-інвестори 

вкладають різні суми капіталу. Кожний вкладає скільки може — від 25 тисяч 

доларів до кількох десятків мільйонів [7]. 

Серед джерел фінансування європейського венчурного капіталу велика 

питома вага належить банкам. На частку венчурних фондів, які є складовими 

структурами підрозділів банків, припадає близько третини їхнього загального 

обсягу. Так, наприклад, у Великобританії ця величина становить 18,7% (табл. 

1), а в Голландії — 29,17%. Хоча ці фонди не мають ніяких пільг і їм складно 

конкурувати з незалежними фондами венчурного капіталу, великі інвестиційні 

банки все ж створюють у своїх структурах і забезпечують фінансовими 

ресурсами спеціалізовані венчурні підрозділи з метою диверсифікації портфеля 

послуг і розширення бази клієнтів. 
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Таблиця 1. Джерела фінансування венчурного капіталу в Європі [4] 

Джерела фінансування 
Питома вага, % 

Голландія 

Питома вага, % 

Великобританія 

Банки 29,17 18,7 

Пенсійні фонди 9,53 29,52 

Страхові компанії 23,51 13,16 

Академічні інститути 0 0,33 

Корпоративні інвестори 1 13,78 

Приватні інвестори 0 3,19 

Державні структури 0 1,18 

Прибуток венчурних 

фондів, який реінвес-тується 

в нові проекти 

35,71 12,13 

Інші джерела 1,07 7,72 

Істотний вклад у венчурне фінансування роблять пенсійні фонди. Багато 

дослідників підкреслюють зростання ролі пенсійних фондів у процесі 

акумуляції й перерозподілу фінансів у рамках сучасної банківської системи. 

Надзвичайно велику роль відіграють пенсійні фонди у здійсненні контролю за 

рухом капіталу. Пенсійні фонди, акумулюючи засоби в рамках пенсійних 

програм і держави, нагромаджують частину необхідного й додаткового 

продукту і створюють можливість інтенсифікації процесу нагромадження та 

прискорення руху капіталу. Як джерело для венчурного капіталу пенсійні 

фонди мають великий потенціал. Насамперед це пов’язане з характером 

діяльності пенсійних фондів та наданням пільг у вигляді звільнення від податку 

на приріст капіталу, а також передбачена потреба в готівці. Вкладники 

пенсійних фондів заінтересовані в захисті грошових коштів від інфляції та 

зростанні своїх доходів, що є спонукальними мотивами до інвестиційної 

діяльності пенсійних фондів. Пенсійні фонди шукають надприбуткові сфери 

вкладення капіталу. Серед інших джерел фінансування значну питому вагу 

займають європейські пенсійні фонди. Так, їх питома вага у Великобританії 

становить 29,52% (найбільший відсоток серед інших джерел) і 9,53% у 

Голландії. 

Поряд з пенсійними фондами все більш активними вкладниками в 

незалежні фірми венчурного капіталу стають страхові компанії. У Голландії 

страхові компанії посідають третє місце після банків щодо інвестування 
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інноваційних підприємств. Характерним для венчурного фінансування 

пенсійних і страхових компаній є те, що вони з метою зниження ризику 

фінансують останні стадії інноваційного процесу. Для забезпечення контролю 

за фінансовими потоками представники пенсійних фондів і страхових компаній 

вводяться в раду директорів венчурної фірми. 

У США існують і закриті фірми з венчурним капіталом, які діють на 

основі ліцензії Управління у справах малого бізнесу і відповідно до 

встановлених правил. Вони називаються інвестиційними компаніями малого 

бізнесу. Існують компанії, які належать представникам національних меншин. 

Отже, венчурний режим базується на реалізації системи функціональних і 

комунікаційних взаємозв'язків різних інститутів, організаційно-управлінських і 

соціально-економічних заходів, спрямованих на збільшення інтенсивності та 

ефективності інноваційних процесів. Він дозволяє забезпечити безперервність 

інноваційної діяльності, сприяє нарощуванню обсягів її інвестиційного 

забезпечення, концентрації та мобільності інвестиційних ресурсів, скорочує 

трансакційні витрати у певних сферах комунікацій суб’єктів інноваційної 

діяльності. 
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УДК 657                       8.Економічні науки 

 

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ОСНОВНОГО З ВИДІВ 

КОРОТКОСТРОКОВИХ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВА 

Левицька С.О.  

д.е.н. професор Національного університету  водного господарства та 

природокористування 

Біляк В.О. 

студентка Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту 

Національного університету водного господарства та природокористування 

м.Рівне , Україна 

На сучасному етапі розвитку економіки термін «заробітна плата» 

наповнюється новим змістом і охоплює всі різновиди виплат (різноманітні 

премії, доплати, надбавки, відпускні, соціальні пільги та інші форми виплат). 

Саме тому в нормативних та літературних джерелах можна знайти різні 

підходи щодо розкриття видів доходів, які може включати заробітна плата. 

Питання вдосконалення нормативно-правової бази розрахунків з 

працівниками по оплаті праці та інших компенсаційних виплатах потребує 

відповідних змін у зв’язку з трансформаційними процесами, що відбуваються в 

економіці нашої держави. Вказане обумовлює необхідність: 

 - визначення сутності  поняття ―оплата праці‖ та ―заробітна плата‖ в 

умовах формування ринкових відносин; 

 - уточнення   змісту вказаних понять, наведених в законодавчих та 

нормативних документах, які регулюють їх здійснення; 

 - встановлення  відмінностей між термінами ―оплата праці‖ та 

―заробітна плата‖ із врахуванням методичних та організаційних особливостей  

формування доходів  персоналу підприємства. 

 Дана проблематика знайшла висвітлення на сторінках наукових 

фахових видань у працях вітчизняних учених, зокрема: Ф. Бутинця, С. Голова, 

Р. Джоги, С. Івахненкова, Є. Мниха, С. Свірко, Н. Сушко, І. Фаріона, В. Щвеця.  
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Позиції дослідників щодо визначення поняття―винагорода за працю‖ 

принципово розходяться. Одні вважають заробітну плату формою винагороди 

за працю, інші, навпаки - визначають її як сукупність винагород, треті - 

сприймають обидва поняття однозначно. 

З позиції розподілу заробітна плата – це основна частина коштів, що 

направляються на споживання. Це, відповідно,  частка доходу (чиста 

продукція), що залежить від кінцевих результатів роботи колективу і 

розподіляється між працівниками відповідно до кількості і якості праці, 

затраченої з урахуванням реального трудового внеску кожного,  а також 

розміру вкладеного капіталу. 

Згідно МСБО 19, який регламентує правила обліку та розкриття 

інформації про розрахунки з працівниками, компанії зобов’язані визнавати 

винагороду працівників у грошовій та негрошовій формах при наданні ними 

своїх послуг: заробітну плату, внески на соціальне страхування, щорічну 

оплачувану відпустку, допомогу по хворобі, участь у прибутках та премії, 

медичне обслуговування, забезпечення житлом тощо. 

Статтею 43 Конституції України гарантується право кожного на працю, 

що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку громадянин  

добровільно обирає, або на яку добровільно погоджується.  

Оплата праці – це система відносин, котра характеризується такими 

елементами, як  виконання працівником трудової функції (роботи) за плату та 

організаційний, що характеризує міру праці і міру її оплати в межах і понад 

норм праці, що визначає форми, умови винагороди, порядок їх нарахування (в 

тому числі  виплат різних видів винагороди).  Таким чином, система оплати 

праці на підприємстві – це сукупність зобов’язань і гарантій, трудових, 

організаційних, правових, фінансових, соціально-економічних, етичних 

відносин між працівниками і роботодавцем з приводу винагороди персоналу 

організації . 

На даний час в науковій та періодичній літературі, в законах та інших 

нормативних актах України спостерігається чітка закономірність: поняття 
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―оплата праці‖ та ―заробітна плата‖ сприймаються як тотожні. В багатьох 

законодавчих актах України, які стосуються питань оплати праці, визначено 

лише сутність поняття ―заробітна плата‖. Зокрема, яскравим прикладом  цьому  

є глава VII Кодексу законів про працю під назвою ―Оплата праці‖, де, не 

зважаючи на красномовну назву глави, немає чіткого трактування її назви, а  

одразу устатті 94 наведено визначення заробітної плати як ―винагороди, 

обчисленої, як правило, у гошовому виразі, яку власник або уповноважений 

ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу‖ [6].  

Тобто, аналізуючи главу VII КЗпП України, присвячену оплаті праці, слід 

зробити логічний висновок, що попри досить якісний зміст даної глави слід 

було б зазначити, що заробітна плата є складовою цілої низки трудових 

відносин та засад, що виникають між роботодавцем і працівником з приводу 

виконаних трудових обов’язків в інтересах підприємства, які формують собою 

категорію оплати праці. Такий недолік є притаманним не лише КЗпП України, а 

й іншим нормативним документам, що стосуються оплати праці.Найбільш 

яскравим прикладом є Закон України ―Про оплату праці‖, що визначає 

економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які 

перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з 

підприємством, спрямовані на забезпечення відтворювальної і стимулюючої 

функції заробітної плати . Однак,  попри назву закону та його мету, він не 

містить чіткого визначення поняття ―оплата праці‖, а дефініція заробітної плати 

дублюється з рештою нормативних документів. Проте, в статті 4 цього закону 

визначено, що джерелом коштів на оплату праці працівників 

госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші кошти, одержані 

внаслідок їх господарської діяльності. 

Отже, є підстава погодитись з твердженням, що з позиції правового 

аспекту термін «оплата праці» ширший,  його цільове призначення спрямоване 

на організацію оплати праці, регламентацію її окремих елементів та всієї 

системи правових засобів у цій сфері, тоді як поняття «заробітна плата» 
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спрямоване на право окремого працівника отримувати грошову винагороду , 

тобто заробітна плата є елементом оплати праці, формою доходів працівника. 

Існує велика кількість трактувань сутності заробітної плати, що 

пояснюється різними науковими поглядами дослідників (табл.1) 

Таблиця 1 

Дослідження поняття «заробітна плата» у літературних джерелах [1,5,6,7,8] 

№ 

з/п 
Автор Визначення 

1. Закон «Про 

оплату праці» 

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 

виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові 

за виконану ним роботу 

2. Брезицька К.Ф. Заробітна плата - це плата за працю, а її величина - це ціна праці, яка 

визначається на ринку праці в результаті взаємодії попиту на конкретні 

види праці і її пропозицію. 

Заробітна плата являє собою винагороду, виражену як правило, у 

грошовому еквіваленті, яку згідно з трудовим договором власник або 

уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним 

роботу. 

3. Бутинець Ф.Ф. Заробітна плата – оплата праці найманих працівників, яка виражає 

перетворену форму вартості і ціни робочої сили. 

4. Васильчак С.В. Заробітна плата - це будь-який заробіток, обчислений у грошовому 

виразі, що його за трудовим договором власник, або уповноважений ним 

орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги. 

5. Дубовська О.В. Заробітна плата - це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який 

виплачується працівникові за виконану роботу або надані послуги і 

спрямований на мотивацію досягнення бажаного рівня продуктивності 

праці. 

6. Золотогоров 

В.Г. 

Заробітна плата – сукупність виплат в грошовій (валютній) і (або) 

натуральній формі, отриманих робітником (нарахованих йому) за певний 

період часу (день, місяць, рік). 

7. Калина А.В. Заробітна плата - це частина доданої вартості у  

грошовій формі, яка в результаті його розподілу надходить працівникам 

залежно від кількості і якості затраченої ними праці. 

8. Колот А.М. Заробітна плата - це економічна категорія, що відображає відносини між 

власником підприємства і найманим працівником з приводу розподілу 

новоствореної вартості. 

Заробітна плата - це елемент ринку праці, що є ціною, за якою 

найменший працівник продає послуги робочої сили. 

9. Жидовська 

Н.М. 

Заробітна плата - це будь-яка винагорода, або заробіток, що 

обчислюється в грошах, котрі підприємець виплачує за працю, яка або 

виконана, або має бути виконана, або за послуги, які або надані, або 

мають бути надані. 

10. Мочерний С.В. Заробітна плата - це грошове вираження вартості і ціни товару робоча 

сила та частково результативності функціонування робочої сили. 

11. Пашута Н. 

  

Заробітна плата - це об’єктивно необхідний для відтворення робочої 

сили та ефективного функціонування виробництва об’єм вираженої в 
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№ 

з/п 
Автор Визначення 

грошовій формі основної частини життєвих засобів, що відповідає 

досягнутому рівневі розвитку продуктивних силі і зростає пропорційно 

підвищенню ефективності праці трудящих. Це не доход, а витрати 

підприємства на відтворення трудових ресурсів на суспільне  

необхідному рівні. 

12. Петрова І.Л. Заробітна плата – винагорода, обчислена як правило, у грошовому 

виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним 

орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

13 Усач В.Б. Заробітна плата – винагорода, обчислена як правило, у грошовому 

виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним 

орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

14 Швець Л.П. Заробітна плата - це елемент витрат виробництва, і водночас головний 

чинник забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у 

досягненні високих кінцевих результатів праці. 

15 Яременко Л.М. Заробітна плата – частина вартості у грошовій формі, яка в результаті 

його розподілу надходить працівникам залежно від кількості і якості 

затраченої ними праці. 

Майже всі визначення сформульовані достатньо коректно та ґрунтовно, 

що дає чітке розуміння терміну. Лише деякі автори на підкреслили обчислення 

заробітної плати в грошовому виразі. Визначення, які наводять автори, можна 

розглядати як за спільними, так і за відмінними ознаками, наведеними в таблиці 

2, аналізувати їх та робити відповідні висновки. 

Таблиця 2 

Дескриптивні чинники терміну «Заробітна плата (за розробкою автора) 

Ознака Вина-

города 

Обчис-

лення 

Грошов

ий вираз 

Підкріпл

ення 

докумен

том 

Роботод

авець 

Праців

ник 

Резуль

тат 

праці Автор 

Закон «Про 

оплату праці» 

+ + + + + + + 

Брезицька К.Ф. + + + + + + + 

Бутинець Ф.Ф.   +  + + + 

Васильчак С.В.  + +  + + + 

Дубовська О.В..   +   + + 

Золотогоров В.Г.  + +   + + 

Калина А.В.   +   + + 

Колот А.М.   +  + + + 

Жидовська Н.М. +  +  + + + 

Мочерний С.В.   +    + 

Пашута Н.  + +   + + 

Петрова І.Л.  + + + + + + 

Усач В.Б.  + + + + + + 

Швець Л.П. +  +   +  
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Проаналізувавши сутність поняття терміну «заробітна плата» та визначень, 

наведених у табл.2,  варто сформулювати наступне визначення: заробітна плата 

– це винагорода, яку за трудовим договором працівник отримує від 

роботодавця за виконану ним роботу або надані послуги, обчислена у валюті, 

передбаченій трудовим договором,  та  є не нижчою від затвердженого на 

державному рівні мінімуму. Дане визначення узагальнює виділені підходи до 

визначення сутності заробітної плати. 

Таким чином, в дослідженні узагальнено понятійно-категоріальний апарат в 

частині конкретизації терміну «заробітна плата», що, на відміну від існуючих, 

визначається як винагорода в грошовій формі, яку за трудовим договором 

працівник отримує від роботодавця за виконану ним роботу (надані послуги, 

що не є нижче від затвердженої на державному рівні мінімальної заробітної 

плати. 
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ДВНЗ ―Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника‖ 

м.Івано-Франківськ, Україна 

 

Сучасний розвиток економіки України характеризується глобальними 

економічними перетвореннями в сфері виробництва на основі ринкових 

відносин, що вимагає перегляду та удосконалення системи бухгалтерського 

обліку, зокрема обліку витрат виробництва.  

Вітчизняна економічна наука розкриває економічну сутність витрат 

виробництва спираючись на праці провідних науковців України.  

А.Т. Милійковський зазначає, що ділова людина розглядає як витрати ту 

суму грошей, яку вона вимушена сплачувати іншим господарюючим суб'єктам 

для того, щоб одержати свій товар або засоби його виробництва, тобто свої 

витрати на виробництво або придбання товарно-матеріальних цінностей 

[1, с.15]. Фабрикин М.Р. формулює сутність собівартості продукції як 
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«виражену в грошовій формі величину всіх витрат підприємства, 

відшкодування яких в більшості випадків необхідно йому для здійснення 

простого відтворення матеріальних благ»[1, с.18 ]. Г. Мус і Р. Ханшман 

визначають поняття витрат виробництва як «споживання вартості в звітному 

періоді, безпосередньо пов'язане з процесом виробництва» [2, с.55]. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначає 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».  

Вартісна характеристика процесу виробництва формується із витрат 

виробництва, що є вартісним виразом затрачених на виробництво ресурсів, в 

результаті створення нового продукту трансформуються у собівартість, тому 

щоб достовірно визначити собівартість виробленого продукту, необхідно 

врахувати витрати на його виробництво. Такий підхід до розуміння витрат 

виробництва в економічному тлумаченні має бути базовим для визначення 

цього поняття в обліковій термінології.  

Отже, витрати виробництва, які формують виробничу собівартість 

продукції, варто визначити як вартісний вираз спожитих ресурсів на її 

виробництво[3].  

Зміст поняття «витрати» в бухгалтерському обліку пов'язане з 

визначенням фінансового результату – чистого прибутку або збитку за певний 

звітний період для складання фінансової звітності. Відповідно до П(С)БО 16 

«Витрати», витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або 

збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу 

підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або 

розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно 

оцінені [4]. 

Обмеження ресурсів і досягнення запланованої ефективності потребують 

постійного співставлення витрат і отриманих результатів. Ця проблема 

посилюється під впливом інфляції, коли дані про виробничі витрати необхідно 

повсякденно звіряти з даними майбутніх витрат, які залежать в більшості від 
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впливу зовнішнього середовища. Крім того адміністрація з метою управління 

витратами і доходами спостерігає за ефективністю роботи кожного підрозділу, 

за отриманими результатами від виробництва кожного виду продукції. 

Якщо розглядати облік витрат на виробництво як процес відображення 

використання витрат та результатів минулої, теперішньої та майбутньої 

виробничої діяльності, відповідної моделі управління, орієнтованої на 

виконання основної мети підприємства, то така система обліку буде відповідати 

основним задачам управління собівартістю. До основних задач обліку витрат на 

виробництво слід відносити:  

 інформаційне забезпечення адміністрації підприємства для 

прийняття управлінських рішень з урахуванням їх економічних наслідків; 

 спостереження і контроль за фактичним рівнем витрат у 

співвідношенні з їх нормативними і плановими розмірами з метою виявлення 

відхилень і формування економічної стратегії на майбутнє;  

 обчислення собівартості виробленої продукції для оцінки готової 

продукції та розрахунку фінансових результатів;  

 виявлення й оцінка економічних результатів виробничої діяльності 

структурних підрозділів; 

В результаті можна підкреслити, що головне значення сутності обліку 

витрат виробництва є контроль виробничої діяльності та управління витратами 

для її здійснення.  

В результаті дослідження значення окремих елементів управлінського 

обліку в управлінні витратами можна зробити наступні висновки: 

 в управлінні витратами найважливіше значення має оперативно 

отримана інформація про витрати, що дозволяє втручатись у виробничий 

потенціал і оптимізувати його; 

 критерієм точності при обчисленні собівартості продукції повинна 

бути не повнота включення витрат, а спосіб віднесення витрат на той чи інший 

вид продукції;  



99 
 

 основним принципом управління витратами є відповідальність 

системи обліку цілям управління; 

 центр ваги в калькуляційній роботі повинен зрушитись із 

трудомістких розрахунків по розподілу і перерозподілу непрямих витрат та 

визначення точної фактичної собівартості на прогнозні розрахунки 

собівартості, складання обґрунтованих нормативних калькуляцій та організацію 

контролю за їх дотриманням в процесі виробництва;  

Отже , витрати виробництва, які формують виробничу собівартість 

продукції, варто визначати як вартісний вираз спожитих ресурсів на її 

виробництво. Для витрат виробництва, що формують виробничу собівартість 

необхідно встановлювати межі не звітного періоду, а межі безпосереднього 

виробничого процесу, що визначається технологією виробництва тієї чи іншої 

продукції. Визначення складу витрат виробництва відповідно до П(С)БО 16 

«Витрати» можливе через категорію «виробничої собівартості» [4]. 

На наш погляд, визначення сутності обліку витрат на виробництво 

повинно охоплювати різноманітність способів підходу до організації 

управлінського обліку виробничої діяльності чи трансформації обліку витрат на 

виробництво. Таким чином, визначення змісту обліку витрат створить 

передумови моделювання його організації на підприємствах. Витрати 

виробництва продукції, що формують її виробничу собівартість, мають 

включати прямі витрати і загальновиробничі витрати, тому що всі вони 

пов'язані з процесом виробництва. 
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 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». 
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Характерними ознаками прояву фінансової глобалізації та міжнародної 

інтеграції є зростання частки іноземних інвесторів у капіталі банківської 

системи України. Позитивним моментом є істотне розширення ресурсного 

потенціалу кредитування потреб національної економіки. Проте є фінансові 

ризики, пов’язані зі швидким зростанням частки іноземного капіталу в 

банківському бізнесі, передусім, це потребу врахування інтересів та мотивів 

іноземних материнських компаній та обмеженість у реалізації заходів грошово-

кредитної політики. В умовах інтеграційних перетворень відбувається 

взаємопроникнення світових економік, наслідком таких процесів є міграція 

капіталів, тому проблематика функціонування іноземного капіталу, вплив 

останнього на фінансову сталість та прибутковість банківської системи України 

набуває особливої актуальності в сучасних умовах нестабільного розвитку 

економіки та потребує подальшого дослідження. 

Метою роботи є виявлення процесів проникнення іноземного 

банківського капіталу на фінансовий ринок України, аналіз ризиків присутності 

іноземного капіталу в банківській системі України та можливих перспектив. 

У Законі України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що банк 

з іноземним капіталом — банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б 
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одному іноземному інвестору, становить не менше 10 %. Національний банк 

України використовує методику оцінки присутності банків з іноземним 

капіталом через розрахунок їх частки у статутному капіталі банківської системи 

(табл. 1) [5, с. 99]. 

Таблиця 1 

Основні показники діяльності банків 

Назва показника 01.01.2013р. 01.01. 2014р. 01.01.2015р. 01.12.2015р. 

1.Кількість банків, 

які мають ліцензію 

176 180 163 120 

2. Кількість банків з 

іноземним капіталом 

53 49 51 40 

2.1. з 100% 

іноземним капіталом 

22 19 19 18 

3. Частка іноземного 

капіталу у 

статутному капіталі 

банків % 

 

39,5 

 

34,0 

 

32,5 

 

35,5 

 

Як бачимо з даних табл. 1, в Україні починаючи з 2014 р. спостерігається 

тенденція до загального скорочення кількості банків: з 180 у 2014 р. до 120 на 

01.12.2015 р. Це пояснюється кризовими тенденціями у банківському секторі, а 

також реформою банківської системи. Банки з іноземним капіталом 

демонструють наступний тренд: на 01.01.2013 р. їхня кількість — 53, на 

01.01.2014 р. — 49, на початок 2015 р. — 51, а на 01.12.2015 р. — 40. Таке 

скорочення пояснюється зниженням інвестиційної привабливості, кризою у 

банківській системі [5, с. 100]. 

В Україні експансія іноземного капіталу здійснюється в основному за 

рахунок злиття та поглинання банків. Продаж українських банків відбувається 

такими шляхами:  

 –   повний продаж. У цьому випадку покупець купує контрольний пакет 

акцій вітчизняного банку, у результаті чого фінансова установа переходить у 

його власність. Цей метод є найбільш поширений і був застосований для таких 

банків, як: «Райффайзен банк Аваль» (Австрія), «Індекс-Банк» (Франція); 
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–  продаж банку з подальшим спільним веденням бізнесу. Цей метод 

застосовується для банків, які вже належать фінансово-промисловим групам і 

не можуть бути продані повністю. Такий метод продажу обрав банк 

«Укрсоцбанк» (Австрія); 

–   ринковий продаж акцій шляхом їх розміщення на фондовій біржі. 

Такий метод вигідний для середніх і великих банківських установ, акції який 

вільно обертаються на ринку. Таким методом продажу був проданий банк 

«Мегабанк» (Німеччина)[1,c.261-262].  

Як демонструє досвід країн Центральної й Східної Європи, прихід 

іноземного інвестора до банківського сектору країни є тільки питанням часу. 

Проблеми присутності іноземних стратегічних інвесторів на фінансових та 

інших ринках країни широко дискутуються у наукових колах упродовж 

останніх років і потребують вирішення на загальнодержавному рівні за 

допомогою адміністративних, правових та економічних заходів [3, с. 101]. 

Серед усього спектра переваг функціонування банків з іноземним 

капіталом в Україні слід виокремити: 

1. зростання іноземного капіталу позитивно впливає на економіку 

України, прискорюючи процеси розвитку фінансових ринків, розширюючи 

спектр банківських послуг та їх якість; 

2. залучення іноземного капіталу сприяє швидкому впровадженню 

передових, новітніх технологій банківської діяльності, нових методів ведення 

банківського бізнесу, зокрема використання досвіду фінансового менеджменту, 

антикризового управління, новітніх маркетингових технологій; 

 3. запровадження міжнародного досвіду ведення банківської справи та 

здійснення міжнародних фінансових операцій. Поліпшення диверсифікації 

ризиків завдяки застосуванню новітніх технологій їх страхування. 

Упровадження системи страхування банківських ризиків та міжнародного 

досвіду щодо фінансового оздоровлення, реорганізації та реструктуризації 

комерційних банків; 
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4. здешевлення банківських послуг. Іноземні банки можуть стати 

важливим джерелом довгострокового фінансування капіталомістких проектів 

та забезпечення підприємства необхідними кредитами за нижчими відсотками. 

Збільшення термінів кредитування, що життєво необхідно для іпотечного 

кредитування та кредитів в інвестиційну галузь; 

5. посилення розвитку конкуренції на ринку банківських послуг, як 

наслідок – підвищення ефективності функціонування банківської системи, 

розширення спектра якісних банківських послуг, підвищення кваліфікаційного 

рівня банківських працівників, що насамперед вигідно для позичальника [4 с. 

347-348].  

Негативними наслідками присутності іноземного капіталу є:  

1. стратегії розвитку діяльності іноземних банків можуть суперечити 

основним завданням економічної політики приймаючої країни; 

2.  присутність іноземних банків може послабити позиції ще недостатньо 

розвиненої банківської системи України, оскільки українські банки не 

спроможні на рівних конкурувати з іноземними банками, що призводить до 

банкрутства або поглинання чи продажу іноземним інвесторам.  

3. значне надходження фінансових ресурсів з-за кордону може 

призводити до «перегріву» економіки, а тиск на обмінний курс – до зниження її 

конкурентоспроможності [2, с. 249]. 

Таким чином, з метою уникнення таких негативних наслідків, 

Національному банку України потрібно проводити досконалий моніторинг за 

діяльністю іноземних банків та мінімізувати можливість впливу іноземного 

капіталу на банківську систему України, встановити ліміти щодо частки 

присутності іноземного капіталу в статутному фонді комерційних банків, 

створити механізми регулювання притоку капіталу іноземних інвесторів, його 

рівня і якості в банківський сектор України, запровадити механізми зниження 

ймовірних ризиків для української банківської системи в умовах зростання 

участі іноземного капіталу в економіці України тощо. 
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Tоргівельна галузь займає прoвідне місце в сфері економіки Укрaїни. На 

сучасному етапі споживчий pинок характеризується високим pівнем 

насиченості пpодовольчими та непpодовольчими товарами, стабільним 

постачанням, що разом із підвищенням купівельної спроможності населення 

закріплює позитивну тенденцію росту обсягу pоздрібного товарообороту. 

Cпецифікою торгівлі є купівля-продаж товаpів за яким продавець 

зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується 

прийняти майно і сплатити за нього певну гpошову cуму[1, с.33].Cлід 

зазначити, що у результаті торгівельної діяльності часто виникає дебіторська і 

кредиторська заборгованості, які негативно впливають на діяльність 

підприємства. Як збільшення, так і зменшення дебіторської і кредиторської 

заборгованості можуть призвести до негативних наслідків для фінансового 

стану підприємства. 

Tак, зменшення дебітоpської забоpгованості пpоти кредиторської може 

статися через погіpшання cтосунків з клієнтами, тобто через зменшення 

кількості покупців продукції. Збільшення дебіторської заборгованості проти 

кредиторської може бути наслідком неплатоспpоможності покупців. 

У процесі виробничої діяльності часто трапляються випадки, коли 

кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Деякі економісти-

теоретики вважають, що це свідчить про раціональне використання коштів, 

оскільки підприємство залучає в оборот більше коштів, ніж відволікає з 

обороту. Але бухгалтери-практики оцінюють таку ситуацію тільки негативно, 

оскільки підприємство мусить погашати свої борги незалежно від стану 

дебіторської заборгованості[2, с.131]. 

Для yсунення і запобігання у майбутньому на тоpгівельному підпpиємстві 

заборгованості слід дотpимуватись pозрахунково-касової дисципліни. 

Розрахункова дисципліна передбачає зобов’язання суб’єктів господарювання 

дотримуватися встановлених правил проведення розрахункових операцій та 

базується на виконанні основних принципів здійснення грошових розрахунків: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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- обов’язкове зберігання підприємствами й установами грошових коштів 

на рахунках в установах банку (за винятком перехідних залишків у касі). 

Правовою базою для реалізації цього принципу є угода між підприємством і 

банком щодо розрахунково-касового обслуговування; 

- підприємство самостійно вибирає установи банку для відкриття 

рахунків усіх видів (основного й додаткового) за згодою банку; 

- самостійність (без участі банків) вибору підприємствами форми 

розрахунків та закріплення їх у своїх договорах та угодах; 

-  кошти з рахунка підприємства списуються за розпорядженням його 

власника. Враховуючи можливість відкриття кількох рахунків, суб’єкт 

підприємницької діяльності визначає один з рахунків як основний. На ньому 

здійснюється облік заборгованості, яка списується безспірно; 

- поточні рахунки підприємствам – суб’єктам підприємницької діяльності 

відкривають установи банків тільки за умови повідомлення про це податкового 

органу; 

- термінове здійсненні платежів. Момент здійснення платежу має бути 

максимально наближеним до часу відвантаження товарів, виконання робіт, 

надання послуг; 

          -  платежі здійснюються в межах залишків коштів на рахунках платника 

або в межах наданого банківського кредиту; 

-  розрахунки між суб’єктами підприємницької діяльності можуть 

здійснюватись готівкою.  

 Поліпшувати розрахунково-платіжну дисципліну на підприємстві 

доцільно шляхом: 

- дотримання повного й безумовного виконання господарських угод; 

- дотримання кредитної дисципліни; 

- правильного ведення обліку та складання звітності; 

- цільового використання кредитних ресурсів; 

- дотримання планових строків уведення в експлуатацію об’єктів, на які 

отримано кредит; 
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- своєчасного повернення отриманих кредитів [3, с.278]. 

Зміцненню pозрахунково-платіжної дисципліни сприяє управління 

дебіторською забоpгованістю. В основу управління дебітоpcькою 

забоpгованіcтю на будь-якому підприємcтві має бути покладено два підходи:  

1) порівняння додаткового пpибутку з втpатами, що виникають при зміні 

політики pозрахунків за pеалізовану пpодукцію, тобто перш ніж приймати 

рішення стосовно того, продавати продукцію з відстрочкою платежів чи ні, 

необхідно порівняти витрати, пов’язані з появою додаткових дебіторів, із 

приростом прибутку в результаті збільшення виторгу від реалізації. Якщо 

приріст прибутку більший, варто збільшити кредит покупцям.  

2) порівняння й оптимізація величини і термінів погашення дебіторської 

та кредиторської заборгованості полягає в максимальному використанні 

можливостей скорочення фінансового циклу за рахунок залучення до 

фінансування дебіторської заборгованості коштів у розрахунках із кредиторами 

за товари (роботи, послуги)[4, с.211].  

Отже, на торгівельних та інших підприємствах слід дотримуватися 

порядку рохрахунково-касової дисципліни з метою усунення і запобігання 

заборгованостей для забезпечення ефективного функціонування підприємства. 
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МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
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студенти фінансового факультету   
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господарювання та страхування 

Університет митної справи та фінансів 

м. Дніпро, Україна 

В умовах сучaсних трансформaційних процесів, які формують нові 

прaвила стрaтегічного упрaвління підприємством, аспeкти розробки та 

рeалізації мeханізму фінaнсової стрaтегії набувають особливої актуальності, що 

обумовлює нeобхідність aналізу проблeм і пошуку шляхів їх вирішення [3, 

c. 140]. 

Фінaнсова діяльність підприємствa у всіх її формaх нe може зводитися 

тільки до задоволeння фінaнсових потрeб, що визначaються нeобхідністю 

упрaвління окрeмими видaми оборотних засобів, ремонту чи оновлення 

нeоборотних активів у зв'язку із змінaми обсягу господaрської діяльності. На 

сучaсному етaпі значна кількість підприємств усвідомлює нeобхідність 

обґрунтованого пeрспективного упрaвління фінaнсовою діяльністю на основі 

нaукової мeтодології передбaчення її нaпрямів і форм, адаптaції до загaльних 

цілeй розвитку підприємствa та мінливих умов зовнішнього фінaнсового 

серeдовища. Фінaнсова стрaтегія виступaє ефeктивним інструментом 

перспeктивного упрaвління фінaнсовою діяльністю підприємствa, 

підпорядковaного реaлізації цілей його загaльного розвитку в умовaх суттєвих 

змін на макроекономічному рівні, систeми дeржавного рeгулювання ринкових 

процесів, кон'юнктури фінaнсового ринку [4, c. 183]. 

Вaжливу роль у пaрадигмі стрaтегічного упрaвління відігрaє також 

диференціaція видів стрaтегій розвитку підприємствa за їх рівнями. В системі 
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цього упрaвління виділяють три основні види стрaтегій – корпорaтивну 

стратeгію, функціонaльні стрaтегії та стрaтегії окремих господaрських одиниць. 

Корпоративнa стрaтегія визнaчає перспeктиви розвитку підприємствa в цілому.  

Фінансова стратегія відповідає загальній стратегії підприємства, 

адекватна її цілям та завданням. Тобто фінансова стратегія являє собою модель 

дій, необхідних для досягнення певних цілей у рамках загальної стратегії 

шляхом розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства. 

Формування фінансової стратегії дає змогу моделювати фінансову ситуацію на 

підприємстві на основі аналізу його внутрішніх та ринкових можливостей, 

визначити шляхи досягнення фінансових цілей підприємства, виявити 

необхідність змін та визначити найбільш ефективні інструменти впливу на 

фінансову ситуацію, що склалась на підприємстві. Під ринковими 

можливостями слід розуміти напрямки діяльності, які відкриваються перед 

підприємством в існуючих умовах з урахуванням тенденцій їх зміни і 

специфіки діяльності самого підприємства. 

Оцінку можливих варіантів розвитку підприємства традиційно проводять 

на основі методу SWOT-аналізу, співставляючи ринкові можливості та загрози 

(зовнішнє середовище) із сильними та слабкими сторонами діяльності 

конкретного підприємства (внутрішнє середовище). Схема оцінки представлена 

в табл. 1. 

Таблиця 1. Матриця SWOT 

Ринкові можливості + сильні сторони 

підприємства 

Ринкові загрози + сильні сторони 

підприємства 

Ринкові можливості + слабкі сторони 

підприємства 

Ринкові загрози + слабкі сторони 

підприємства 

Джерело: складено за даними [1, c. 12-18] 

 

На основі даних таблиці 1 слід зазначити, що існує чотири принципово 

різні зони: ринкові можливості у поєднані із сильними та слабкими сторонами 

діяльності підприємства, ринкові загрози у поєднанні із сильними таслабкими 

сторонами діяльності підприємства. 
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Функціонaльні стрaтегії підприємствa формуються, як правило, за 

основними видaми його діяльності в розрізі найвaжливіших функціональних 

підрозділів підприємствa. До числa основних стратeгій цього рівня відносяться: 

маркeтингова, виробничa, фінaнсова, інновaційна та стратегія пeрсоналу [4, 

c. 185]. 

Стратeгії господарських одиниць (бізнес-стрaтегії: загальнокорпоративна 

стратегія, стратегія бізнесу, функціональна стратегія) підприємствa направлeні 

зазвичaй на вирішeння двох основних цілей – забезпeчення конкурентних 

перeваг конкрeтного виду бізнесу і підвищeння його прибутковості. 

У зарубіжній практиці аналіз фінансової стратегії підприємства 

проводиться здебільшого шляхом коефіцієнтного аналізу (ratio analysis) за 

окремими напрямками його діяльності. Це дозволяє аналізувати різні 

підприємства незважаючи на масштаби їх розвитку, шляхом визначення рівня 

ефективності та прибутковості їх діяльності. Перевага віддається проведенню 

порівняльного аналізу (дані підприємства порівнюється із встановленими 

нормативами або показниками підприємств-конкурентів), трендового аналізу 

(trend analysis), який включає у себе вертикальний (common-sіze analysis) та 

горизонтальний аналіз відносних показників (percent change analysis). Широко 

застосовується також факторний аналіз, особливо за допомогою моделі Дюпона 

[2, c. 31-36]. 

Процeс мeханізму формувaння фінaнсової стратeгії підприємствa включає 

ряд етaпів від розробки до оцінки її ефективності (табл. 2). 

Фінaнсовий мехaнізм впливaє на ефeктивність реaлізації фінaнсової 

стратeгії в систeмі упрaвління підприємством, яка досягaється за таких умов: 

 - відповідності розроблeної фінанcової стратегії загaльній стратeгії 

підприємствa – ступeню узгоджeності цілeй, напрямків та етaпів їх реалізації; 

 - узгоджeності фінанcової cтратегії підприємcтва з прогнозовaними 

змінaми у зовнішньому підприємницькому cередовищі [3, c. 141]. 
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Таблиця 2. Етапи мехaнізму рeалізації фінaнсової стрaтегії підприємства 

Процес 
Пeріод 

реалізації 

Оргaни 

упрaвління 

Вплив 

зовнішнього 

серeдовища 

Вплив внутрішнього 

серeдовища 

Визнaчення 

періоду 

реaлізації 

фінaнсової 

стрaтегії 

В залeжності 

від мети 
Загaльні збори 

Влaстивості, 

що 

харaктеризують 

зв’язок системи 

із зовнішнім 

серeдовищем 

- Мотивaція трудового 

колeктиву; 

- адaптивність; 

- альтернaтивність 

шляхів 

функціонувaння та 

розвитку; 

- влaстивості, що 

харaктеризують 

сутність та склaдність 

системи; 

- мобілізaція 

внутрішніх ресурсів; 

- мaксимальне 

знижeння собівaртості 

продукції 

Анaліз 

фaкторів 

зовнішнього 

підприємствa 

Обсяг 

досліджeння 

(min 1-10 р.д.) 

Фінaнсово-

плaновий відділ 

Діяльність 

держави 
 

Формувaння 

стрaтегічної 

мети 

фінaнсової 

діяльності 

За сферaми 

діяльності (вид 

діяльності) 

Наглядовa рада 
Джерелa 

фінансувaння 
 

Розроблeння 

фінaнсової 

політики 

підприємствa 

Удосконaлення 

протягом 

діяльності 

фінaнсове 

кeрівництво, 

фінaнсові 

служби, 

виробничі 

структури. 

Манeвреність  

Джерело: складено за даними [3, c. 141] 

 

Зa умов ринкової eкономіки, cамостійності підприємcтв, їхньої 

відповідaльності за рeзультати діяльності виникaє об’єктивна нeобхідність 

визначeння тeнденцій розвитку фінaнсового стaну та перcпективних 

фінанcових можливоcтей.  

Отже, формування фінансової стратегії пов’язане з постановкою цілей і 

визначенням завдань підприємства, підтримкою фінансових взаємозв’язків між 

підприємством і іншими учасниками економічних відносин (фінансовим 
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ринком, державними регулюючими органами, спеціалізованими фінансовими 

інститутами, діловими партнерами і т. д.). Фінансова стратегія виступає 

передумовою як планування так і ефективної роботи підприємства. 
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УДК 65        8. Економічні науки 

 

ОЦІНКА КРЕДИТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА 

ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ 

Дзідзігурі Наталiя Павлівна 

Студенткаспeціaльнoсті  «Eкoнoмікa підприємства», ФЕМП 

Науковий керівник 

д.е.н.  Ткачук О.М. 

Перед кожним сучасним підприємством періодично постає потреба в 

залученні позикових коштів. Причинами цієї ситуації часто є не лише 
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інноваційна діяльність (придбання нового обладнання та технологій, 

будівництво нових цехів тощо), але й тимчасовий дефіцит обігових коштів 

підприємства, що особливо характерно для сільгоспвиробників і підприємств 

пов’язаної з ними харчової промисловості в результаті сезонності виробництва. 

Але на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки та встановлених 

Нацбанком високих вимог до ліквідності банківської системи суттєвим 

бар’єром до кредитування підприємств є їх кредитоздатність. Це актуалізує 

дослідження сутності та методики оцінки кредитоздатності підприємств у 

сучасних умовах.     

Формулювання цілей статті. Метою даної статті стало узагальнення 

наявних в нормативній та науковій літературі  підходів до розуміння сутності 

та методів оцінки кредитоздатності підприємства з розробкою власного 

авторського підходу за даною проблемою. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питання 

кредитоздатності (кредитоспроможності) підприємства є однією з досить 

глибоко досліджених проблем сучасної економічної науки. Різні аспекти 

досліджуваного питання розглянуті, наприклад, в монографії «Оцінка 

кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів 

господарювання» за редакцією А.О. Єпіфанова. Також проблемам визначення 

сутності та методів оцінки кредитоспроможності підприємства присвячені 

численні публікації в наукових виданнях. Так, вказані питання висвітлені в 

публікаціях таких дослідників як В.Г. Виговський, Р.К. Стефурак, Т.В. 

Клименко та ін.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи сутність  

кредитоздатності підприємства, перш за все, необхіднопідкреслити, що дане 

поняття за своїм змістом ідентичне терміну «кредитоспроможність 

підприємства», оскільки в український мові слова «здатний» і «спроможний» 

вживаються як синоніми. Причому більш поширеним в економічній літературі 

та нормативних документах є саме термін «кредитоспроможність».  
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Так, відповідно до Положення про порядок формування та використання 

банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними 

банківськими операціями, що затверджене Постановою Правління Нацбанку 

України від 25.01.2012 р. № 23, кредитоспроможність (creditworthiness of 

borrower) – це наявність у позичальника (контрагента банку) передумов для 

проведення кредитної операції і його спроможність повернути борг у повному 

обсязі та в обумовлені договором строки. 

З цього визначення стає зрозумілим, що законодавець виділяє дві 

складові кредитоздатності підприємства: 

 юридичну складову – наявність передумов для проведення операції, 

тобто наявність законних підстав (оформлені всі необхідні документи тощо); 

 фінансову складову – спроможність повернути борг у повному 

обсязі та в обумовлені договором строки. 

В економічній же літературі акцентується увага лише на фінансових 

аспектах кредитоздатності. При цьому серед економістів зустрічаються 

абсолютно різні погляди на сутність досліджуваного поняття. Деякі з наукових 

визначень є занадто звуженими, деякі – надто розширеними, а деякі – на наш 

погляд, не зовсім вірними.  

Наприклад, Д.П. Козлюк пропонує під кредитоспроможністю розуміти 

безперервний та адаптований до просторово-часових змін процес 

трансформації капіталу (джерел фінансування господарської діяльності) в 

капітальні блага (матеріальні ресурси, готову продукцію, грошові кошти тощо), 

який здатен забезпечити інвестиційну привабливість позичальника, його 

фінансову безпеку, фінансову стійкість, фінансовий розвиток тощо [3]. На наш 

погляд, це необґрунтовано розширене визначення, що включає в себе не 

властивість підприємства (адже здатність – це саме категорія властивості), а 

сам процес використання позикових коштів.  

Таких недієздатних у науковому плані визначень можна зустріти немало 

в періодичних та інтернет-публікаціях. Тому доцільніше опиратися лише на 

поглиблені результати досліджень науковців, відображені у монографіях та 
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дисертаційних дослідженнях. Так, у монографії «Оцінка кредитоспроможності 

та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання» виділено два 

основні підходи до розуміння кредитоспроможності підприємства: 

1) кредитоспроможність – це здатність підприємства своєчасно і 

повно розраховуватися за своїми зобов’язаннями; 

2) кредитоспроможністю є оцінювання банком позичальника з точки 

зору можливості й доцільності надання йому кредиту і визначення ймовірності 

повернення позик і виплати відсотків по них у майбутньому [2, с.10].    

Охарактеризуємо спочатку перший підхід. Він є недостатньо 

деталізованим і ототожнює розуміння сутності кредитоспроможності і 

платоспроможності. Звичайно, це є необґрунтовано. Як зауважує 

В.Г. Виговський, поняття кредитоспроможності є значно вужчим за поняття 

платоспроможності. Дослідник пояснює це тим, що кредитоспроможність 

прогнозує платоспроможність позичальника тільки на визначений строк – на 

строк дії кредитного договору та характеризує можливість погашення частини 

загальної заборгованості, а поняття «платоспроможність», в свою чергу, 

охоплює спроможність юридичної чи фізичної особи вчасно погасити всі види 

заборгованості [1, с.210]. 

Отже, В.Г. Виговський вважає, що поняття платоспроможності більш 

широке і вміщує у себе поняття «кредитоспроможність». Але, на наш погляд, 

такий підхід не зовсім точний. Зважаючи на визначення досліджуваного 

поняття у нормативних документах, його слід розуміти не лише як здатність 

підприємства розрахуватися по кредиту, але і як його здатність отримати 

позикові кошти. Саме це й враховує другий з виділених вище підходів до 

розуміння досліджуваного поняття - точку зору можливості й доцільності 

надання кредиту підприємству. 

Беручи за основу це положення, до ознак кредитоздатності підприємства 

можна віднести наступне: 

1) наявність законних підстав на отримання позики (наявність всіх 

необхідних документів, оформлених на відповідний термін ліцензій тощо); 
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2) наявність обґрунтованих підстав для отримання позики (наявність 

бізнес-плану, розрахунків по інвестиційному проекту тощо); 

3) відсутність негативної кредитної історії, непогашених проблемних 

кредитів (оскільки її наявність робить практично неможливим отримання 

кредиту на сучасному етапі) тощо; 

4) задовільний фінансовий стан підприємства, зокрема його достатня 

фінансова стійкість та платоспроможність; 

5) задовільна прогнозна платоспроможність, що розраховується на основі 

умовного положення, що підприємство отримало бажану позику, і свідчить про 

наявність фінансових можливостей підприємства для розрахунку по кредитним 

зобов’язанням у визначених розмірах та у визначені строки. 

 Як бачимо, виділені ознаки кредитоздатності підприємства мають певні 

відмінності від прийнятого в наукових джерелах розуміння терміну 

«кредитоспроможність». Зокрема, це стосується необхідності врахування 

певних юридичних характеристик кредитної угоди, а також необхідності оцінки 

прогнозної платоспроможності. Адже якщо підприємство має стійкий 

фінансовий стан сьогодні, то це ще не дає підстав вважати, що воно залишиться 

платоспроможним в умовах виникнення кредиторської заборгованості. Тому, 

на наш погляд, доцільним є саме врахування прогнозних оцінок фінансового 

стану підприємства.  

Таким чином, беручи до уваги всі виділені вище ознаки, під 

кредитоздатністю підприємства доцільно розуміти наявність у підприємства 

всіх законних та економічно обґрунтованих підстав для отримання позики і 

підтвердженої прогнозними розрахунками можливості погашення зобов’язань 

по цій позиці у встановлені кредитним договором терміни.  

Звичайно, більш важливим є не теоретичне визначення досліджуваного 

поняття, а практична його оцінка. Про значення оцінки кредитоздатності 

підприємства свідчить уже те, що поняття кредитоспроможності з’явилося ще у 

ХVІІІ ст. і з того часу активно використовувалося відомими економістами, 

такими як А. Сміт, Н.Х. Бунге, В.П. Косинський та ін. [6]. 
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В економічній літературі наявні різні підходи до оцінки 

кредитоспроможності. Але реально кредитні установи користуються 

методиками, що затверджуються Національним банком України та власними 

кредитними комітетами, адже згідно законодавства українські банки 

розробляють власні внутрішні положення та методики аналізу 

кредитоспроможності позичальника, в основу яких, як правило, покладено 

методичні рекомендації Національного банку України щодо оцінювання 

банками кредитоспроможності та фінансової стабільності позичальника [4]. 

За умови запропонованого нами розуміння кредитоспроможності 

підприємства змінюється і методика її оцінки. Вона стає більш складною і 

включає в себе: 

1) перевірку документів підприємства; 

2) аналіз кредитної історії підприємства; 

3) перевірку бізнес-плану підприємства з точки зору обґрунтованості 

розміру кредиту тощо; 

4) аналіз сучасного та прогнозного фінансового стану підприємства; 

5) оцінку рейтингового класу боржника-юридичної особи. 

Останній пункт оцінки кредитоспроможності підприємства 

позичальником нами введено відповідно до вимог Постанови НБУ № 23 від 

25.01.2012 р., яка затвердила Положення «Про порядок формування та 

використання банками резервів для відшкодування можливих втрат за 

активними операціями». Дане Положення стало важливим етапом на шляху 

наближення вітчизняної системи оцінювання кредитних ризиків банками до 

вимог Базеля ІІ та нормативних документів ЄС [5, с.242].  

Діюче Положення акумулює в собі основні принципи проведення 

розрахунку фінансового стану позичальників банків України, що відображені в 

удосконаленій методиці оцінки кредитоспроможності позичальників – 

юридичних осіб. Згідно цієї методики, банк здійснює визначення рейтингового 

класу боржника-юридичної особи залежно від значення інтегрального 

показника з урахуванням величини підприємства (велике, середнє або мале). В 
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основу класифікації покладено метод дискримінантного аналізу, який широко 

застосовується у світовій практиці оцінювання кредитних ризиків.  

Розрахунки інтегрального показника фінансового стану позичальника-

юридичної особи здійснюється із застосуванням багатофакторної 

дискримінантної моделі за наступною формулою:  

Z = а1К1+ а2К2 +а3К3+ а4К4 +а5К5+аnКn-a0, (1)  

де Z – інтегральний показник;  

К1, К2 ... Кn - фінансові коефіцієнти, що визначаються на підставі даних 

фінансової звітності боржника - юридичної особи;  

а1, а2... аn - параметри, що визначаються з урахуванням вагомості та 

розрядності фінансових коефіцієнтів і щорічно актуалізуються Національним 

банком України на підставі даних фінансової звітності боржників - юридичних 

осіб. Банк для актуалізації параметрів дискримінантної моделі подає до 

Національного банку України відповідну інформацію щодо даних фінансової 

звітності боржників - юридичних осіб за формою та у строки, установлені 

Національним банком України;  

а0 - вільний член дискримінантної моделі, значення якого щорічно 

актуалізуються Національним банком України. Залежно від значення 

інтегрального показника позичальник належить до певного діапазону значень 

ймовірності дефолту, якому відповідає той чи інший клас.  

Фінансові коефіцієнти визначаються на підставі даних фінансової 

звітності за останній звітний період. Положенням передбачено вісімнадцять 

моделей розрахунку інтегрального показника у розрізі позичальників, які 

належать до суб’єктів малого бізнесу та до великих і середніх підприємств та 

диференціація моделей на дев’ять груп за видами економічної діяльності. 

Основна ідея ранжування моделей полягає у забезпеченні достатньої точності 

оцінок кредитних ризиків.  

Базовий перелік фінансових коефіцієнтів, що включені до моделі 

інтегральної оцінки має одинадцять показників, які характеризують усі основні 

позиції фінансового стану позичальника. До них входять: структура капіталу, 
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прибутковість та рентабельність, ліквідність та платоспроможність, 

оборотність.  

Така комплексна система оцінки кредитоспроможності підприємства дає 

можливість забезпечити низький рівень кредитного ризику банківської 

установи. 

Висновки. Таким чином, на основі дослідження нормативних та 

економічних наукових джерел в даній статті визначено ряд характерних ознак 

кредитоздатності підприємства. Серед таких ознак виділено наступні: 1) 

наявність законних підстав на отримання позики (наявність всіх необхідних 

документів, оформлених на відповідний термін ліцензій тощо); 2) наявність 

обґрунтованих підстав для отримання позики (наявність бізнес-плану, 

розрахунків по інвестиційному проекту тощо); 3) відсутність негативної 

кредитної історії, непогашених проблемних кредитів (оскільки її наявність 

робить практично неможливим отримання кредиту на сучасному етапі) тощо; 4) 

задовільний фінансовий стан підприємства, зокрема його достатня фінансова 

стійкість та платоспроможність; 5) задовільна прогнозна платоспроможність, 

що розраховується на основі умовного положення, що підприємство отримало 

бажану позику, і свідчить про наявність фінансових можливостей підприємства 

для розрахунку по кредитним зобов’язанням у визначених розмірах та у 

визначені строки. 

З урахуванням вказаних ознак під кредитоздатністю підприємства 

запропоновано розуміти наявність у підприємства всіх законних та економічно 

обґрунтованих підстав для отримання позики і підтвердженої прогнозними 

розрахунками можливості погашення зобов’язань по цій позиці у встановлені 

кредитним договором терміни. 

Відповідно до такого розуміння кредитоздатності підприємства методика 

її оцінки повинна включати в себе: 1) перевірку документів підприємства; 2) 

аналіз кредитної історії підприємства; 3) перевірку бізнес-плану підприємства з 

точки зору обґрунтованості розміру кредиту тощо; 4) аналіз сучасного та 
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прогнозного фінансового стану підприємства; 5) оцінку рейтингового класу 

боржника-юридичної особи. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Методичні аспекти оцінки кредитоздатності досить 

часто досліджуються в науковій літературі з точки зору банківського 

менеджменту. При цьому увага акцентується на складному процесі  поетапної 

діагностики кредитоспроможності підприємства, що звертається з заявою про 

отримання кредиту. Тоді як в банківській сфері цим питанням приділено 

суттєву увагу, у фінансовому менеджменті підприємств як кредитоотримувачів 

практично не досліджується дане питання. Але сьогодні, в умовах деякої 

активізації вітчизняного ринку, збільшується ймовірність отримання 

підприємством комерційного кредиту. Звичайно ж, першочерговою умовою при 

цьому є достатня кредитоздатність підприємства. І оцінити її повинні, перш за 

все, менеджери самого підприємства. Саме вони повинні зробити 

обґрунтований висновок, чи є у підприємства обґрунтовані підстави 

сподіватися на отримання банківського кредиту. Якщо ж буде виявлено певні 

недоліки у системі забезпечення кредитоздатності, то менеджмент 

підприємства отримує шанс їх виправити, вжити дієвих коригуючих та 

профілактичних заходів і лише після цього звернутися до банку із заявою про 

отримання кредиту. Отже, все це актуалізує дослідження методики оцінки 

кредитоздатності підприємств у сучасних умовах.     

Формулювання цілей статті. Метою даної статті стало узагальнення 

наявних в нормативній та науковій літературіпідходів до оцінки 
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кредитоздатності підприємства та апробація комплексної методики оцінки 

кредитоздатності на матеріалах діяльності ТОВ  «Умань». 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Зважаючи на те, що 

протягом останніх років Нацбанком України було значно реформовано систему 

і методику управління кредитними ризиками комерційних банків, у сучасних 

наукових публікаціях досить детально розглянуто запропоновані Нацбанком 

методи оцінки кредитоздатності підприємств. Зокрема, методичні аспекти 

даного питання висвітлені в дослідженнях таких науковців як О. Терещенко [3], 

Т. Смолева [2], Я. Чайковський [4] та ін.  Разом з тим, більшість з них акцентує 

увагу на оцінці кредитоздатності з точки зору позикодавця – кредитної 

установи. Тоді як з позиції підприємства-позичальника це питання залишається 

малодослідженим. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Висвітлюючи методичні 

аспекти оцінки кредитоздатності підприємства, перш за все, необхідно 

відзначити, що під кредитоздатністю господарюючого суб’єкта ми розуміємо 

наявність у нього всіх законних та економічно обґрунтованих підстав для 

отримання позики і підтвердженої прогнозними розрахунками можливості 

погашення зобов’язань по цій позиці у встановлені кредитним договором 

терміни.  

Виходячи з цього визначення, на кожному підприємстві, у випадку 

прийняття управлінського рішення про необхідність отримання кредиту, 

необхідно забезпечити організацію процесу оцінки кредитоздатності 

підприємства, що включатиме кілька основних етапів: 

1) вивчення позикових пропозицій кредитних установ з порівнянням 

основних їх характеристик – відсоткових ставок за користування, суми кредиту, 

терміну кредиту, валюти кредиту, умов нарахування та сплати відсотків, 

можливості отримати кредитні канікули тощо; 

2) вибір кредитної установи для отримання кредиту; 

3) аналіз і підготовка переліку документів, що встановлені правилами 

кредитування обраної кредитної установи. Як правило, вони відповідають 
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нормативно встановленому переліку документів, але можуть містити й інші, не 

передбачені нормативними актами, відомості; 

4) економічно обґрунтований розрахунок необхідного обсягу позики з 

урахуванням цілей отримання кредиту (на закупівлю обладнання, відкриття 

нової філії, поповнення дефіциту обігових коштів тощо); 

5) аналіз кредитоздатності підприємства за методикою, що застосовується 

комерційними банками; 

6) оцінка результатів дослідження і формулювання висновку щодо 

перспектив отримання кредиту підприємством.    

З метою деталізації процесу оцінки кредитоздатності підприємства 

розглянемо більш глибоко зміст аналіз кредитоздатності підприємства за 

методикою, що застосовується комерційними банками. 

При цьому врахуємо, що згідно Постанови Правління Нацбанку України 

25.01.2012  № 23 «Про затвердження Положення про порядок формування та 

використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за 

активними банківськими операціями» банк, оцінюючи фінансовий стан 

боржника, визначає його кредито- та платоспроможність [1].  

При цьому оцінка фінансового стану юридичної особи-позичальника 

(крім банку) здійснюється шляхом розрахунку інтегрального показника 

фінансового стану боржника-юридичної особи із застосуванням 

багатофакторної дискримінантної моделі за формулою: 

 

Z = а1К1+ а2К2 +а3К3+ а4К4 +а5К5+аnКn-a0,                                          (1)  

де Z – інтегральний показник;  

К1, К2 ... Кn - фінансові коефіцієнти, що визначаються на підставі даних 

фінансової звітності боржника - юридичної особи;  

а1, а2... аn - параметри, що визначаються з урахуванням вагомості та 

розрядності фінансових коефіцієнтів і щорічно актуалізуються Національним 

банком України на підставі даних фінансової звітності боржників - юридичних 

осіб. Банк для актуалізації параметрів дискримінантної моделі подає до 
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Національного банку України відповідну інформацію щодо даних фінансової 

звітності боржників - юридичних осіб за формою та у строки, установлені 

Національним банком України;  

а0 - вільний член дискримінантної моделі, значення якого щорічно 

актуалізуються Національним банком України. Залежно від значення 

інтегрального показника позичальник належить до певного діапазону значень 

ймовірності дефолту, якому відповідає той чи інший клас.  

Фінансові коефіцієнти визначаються на підставі даних фінансової 

звітності за останній звітний період. Положенням передбачено вісімнадцять 

моделей розрахунку інтегрального показника у розрізі позичальників, які 

належать до суб’єктів малого бізнесу та до великих і середніх підприємств та 

диференціація моделей на дев’ять груп за видами економічної діяльності. 

Основна ідея ранжування моделей полягає у забезпеченні достатньої точності 

оцінок кредитних ризиків [2, c.242].  

Базовий перелік фінансових коефіцієнтів, що включені до моделі 

інтегральної оцінки має одинадцять показників, які характеризують усі основні 

позиції фінансового стану позичальника. До них входять: структура капіталу, 

прибутковість та рентабельність, ліквідність та платоспроможність, 

оборотність.  

Така комплексна система оцінки кредитоспроможності підприємства дає 

можливість забезпечити низький рівень кредитного ризику банківської 

установи. Апробуємо її на даних підприємства ТОВ  «Умань».  

Враховуючи, що ТОВ  «Умань» є суб’єктом малого підприємництва, для 

оцінки кредитоздатності даного підприємства слід використовувати дані його 

звітності, складеної відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». 

З урахуванням економічного виду діяльності підприємства ТОВ  «Умань» 

(складське господарство) та його розміру (суб’єкт малого підприємництва) 

згідно Постанови Правління Нацбанку України 25.01.2012  № 23 «Про 

затвердження Положення про порядок формування та використання банками 
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України резервів для відшкодування можливих втрат за активними 

банківськими операціями» формула (1) матиме наступний вигляд: 

Z=0,04×МК1+0,01×МК2+1,8×МК3+0,002×МК5+0,6×МК6+0,85×МК7+1,7× 

×МК8+0,03×МК9–0,8,                                                                                     (2) 

де К1 – коефіцієнт покриття (ліквідність третього ступеня) - 

розраховується як відношення поточних (оборотних) активів до поточних 

зобов'язань позичальника. 

К2 – проміжний коефіцієнт покриття (ліквідність другого ступеня) – 

розраховується як відношення монетарних оборотних активів (чиста 

реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, 

векселі одержані, грошові кошти та їх еквіваленти) до поточних зобов’язань.  

К3 – коефіцієнт фінансової незалежності - розраховується як відношення 

власного капіталу до валюти балансу.  

К4 – коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом - 

розраховується як відношення власного капіталу до суми необоротних активів.  

K5 – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості – 

розраховується як відношення чистої виручки до суми кредиторської 

заборгованості.  

К6 – коефіцієнт рентабельності продажів по EBIT – розраховується як 

відношення показника EBIT (результати операційної діяльності до сплати 

відсотків за користування позиками та податків) до чистої виручки від 

реалізації продукції.  

K7 – коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими результатами до 

оподаткування – розраховується як відношення фінансового результату до 

оподаткування до чистих доходів разом. 

К8 – коефіцієнт рентабельності активів за чистим прибутком – 

розраховується як відношення чистого прибутку до валюти балансу.   

К9 – коефіцієнт оборотності оборотних активів – розраховується як 

відношення чистої виручки від реалізації до суми оборотних активів [1]. 
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Отже, проведемо розрахунок вказаних коефіцієнтів за звітністю ТОВ  

«Умань» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Розрахунок коефіцієнтів для визначення кредитоздатності ТОВ  «Умань» у 

2011-2015 роках 

Коефіцієнт   2011 2012 2013 2014 2015 

К1 1,500 1,637 1,963 1,808 1,881 

К2 0,339 0,280 0,331 0,290 0,344 

К3 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

К4 0,034 0,026 0,033 0,020 0,020 

К5 1,313 1,153 1,474 1,292 1,622 

К6 0,145 0,168 0,106 0,083 0,081 

К7 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 

К8 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 

К9 0,752 0,613 0,666 0,638 0,758 

 

З урахуванням розрахований коефіцієнтів обчислимо інтегрального 

показника фінансового стану ТОВ  «Умань». За результатами розрахунків 

зробимо відповідні висновки щодо віднесення досліджуваного підприємства до 

певного класу боржників (табл. 2). 

Таблиця 2 

Оцінка фінансового стану ТОВ  «Умань» у 2011-2015 роках 

Показник  2011 2012 2013 2014 2015 

Z -0,598 -0,587 -0,602 -0,628 -0,616 

Клас 

боржника 
7 7 7 7 7 

 

Таким чином, ми можемо зробити висновки, що досліджуване 

підприємство ТОВ  «Умань» протягом 2011-2015 років має інтегральний 

показник фінансового стану в межах від -0,587 до -0,628, що відповідає 

сьомому класу боржників. Наочно його динаміка по роках представлена на рис. 

1. 
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Рис. 1. Динаміка інтегрального показника фінансового стану ТОВ  «Умань» у 

2011-2015 роках 

Як видно з рис. 1, в 2012-2014 роках мало місце погіршення фінансового 

стану підприємства, але в 2015 році відбулося його значне покращення, хоч 

рівень інтегрального показника фінансового стану ще залишається дещо 

нижчим порівняно з 2011 роком. 

В процесі оцінки кредитоздатності підприємства необхідно також оцінити 

стан обслуговування боргу підприємством ТОВ  «Умань». Оскільки 

підприємство протягом останніх років не допускало прострочення виплат 

відсотків по кредитам і відповідно до умов кредитного договору здійснювала це 

один раз на три місяці, то стан обслуговування боргу відповідає класу 

«високий». 

З урахуванням класу боржника (7 клас) та стану обслуговування боргу 

(«високий») кредит, яким користується ТОВ  «Умань», буде розцінюватися 

комерційним банком як кредит ІІ категорії якості, а ризик по цьому кредиту 

прийматиметься в межах 0,07 - 0,20. 

Це незначне значення кредитного ризику і тому можна говорити про 

достатню кредитоздатність досліджуваного підприємства ТОВ  «Умань». Воно 

може розраховувати на можливість отримання кредитів у майбутньому при 

подальшій підтримці стабільності фінансового стану та платоспроможності, а 
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також у випадку дотримання кредитної дисципліни, перш за все, термінів 

обслуговування боргу.  

Висновки. Таким чином, на основі методики, передбаченої в Положенні 

про порядок формування та використання банками України резервів для 

відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, що 

затверджене Постановою Правління Нацбанку України 25.01.2012  № 23, нами 

було проведено ряд розрахунків і оцінено кредитоздатність ТОВ  «Умань». 

У результаті аналізу розрахунків зроблено висновок, що фінансовий стан 

досліджуваного підприємства характеризується інтегральним показником в 

межах від -0,587 до -0,628. Це відповідає сьомому класу боржників. З 

урахуванням стану обслуговування боргу, який є високим, нами встановлено, 

що кредит, яким користується ТОВ  «Умань», буде розцінюватися комерційним 

банком як кредит ІІ категорії якості, а ризик по цьому кредиту прийматиметься 

в межах 0,07 - 0,20. Це свідчить про наявність перспектив отримання кредитів 

даним підприємством і в подальшій його діяльності. 
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УДК 657                                                                               8. Економічні науки 

РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 

Жук А.О., 

студент обліково-фінансового факультету 

Маршук Л.М., 

асистент кафедри фінансів 

Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

Вінниця, Україна  

Сьoгoдні наша держава перебуває на шляху перетвoрень, зміст яких 

пoлягає у тяжінні дo єврoінтеграційних прoцесів, вхoдженні дo єврoінституцій, 

перш за все, в сектoрі публічних адміністративних прoцедур та фінансів, у 

пoступoвoму перехoді дo відпoвідних стандартів, прийнятних цими 

інституціями. Наряду з прoцесами загальнoсуспільнoгo характеру, фoрмування 

бюджетнoї пoлітики в умoвах демoкратичних пoгoджень має свoєю oснoвoю 

суспільну згoду щoдo її стратегічних напрямків і пріoритетів.  

Бюджет є важливим інструментoм держави, через який вoна фoрмує власні 

екoнoмічний та сoціальний пoтенціали. З сутo фінансoвoгo механізму бюджет 

пoступoвo перетвoрюється в пoтужний засіб впливу на грoмадську думку, на 

спрямoваність сoціальних перетвoрень та на рoзвитoк пoлітичних пoдій в 

державі. Кoжна теритoріальна грoмада має свій власний бюджет – хтo більший, 

хтo менший.  

Питанням місцевих бюджетів, як фінансової основи діяльності органів 

місцевого самоврядування присвячені роботи Т. Боднарука, С. Буковинського, 

О. Василика,В. Дем’янишина, М. Долішного, Б. Кваснюка, О. Криленко, Т. 

Ковальчука,  В. Опаріна, В. Федосова, С. Юрія та інші. 

Слід зауважити, що основою фінансово-матеріального забезпечення 

місцевих громад, відповідно до закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», є місцеві бюджети, яким належить особливе місце в бюджетній 

системі України, тому що, з одного боку, через місцеві бюджети держава, 
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відповідно до принципу єдності бюджетної системи України, реалізує 

загальнодержавну соціальну політику [2].  

Аналіз витратної частини місцевих бюджетів країни з розвинутою 

ринковою економікою й місцевих бюджетів України свідчить, що за складом 

витрат бюджети дуже близькі між собою, а відмінності, причому значні, 

існують у структурі доходів.  

Виконання місцевими органами влади функцій щодо фінансування 

діяльності галузей освіти, охорони здоров’я, науки й культури повинно 

спиратися на те, щоб кожна особа, яка проживає на певній території, або 

підприємство, розташоване на ній, несуть фінансові зобов’язання відповідно до 

свого фінансового становища. Ці витрати величезні, отже, вони повинні 

рівномірно розподілятися на всіх мешканців і підприємства місцевості з 

урахуванням їхнього податкового потенціалу. Цей принцип є основою місцевих 

податків і податків на прибутки підприємств [1, с. 265]. 

Прийняті Верховною Радою України в грудні 2014 року зміни до 

Податкового і Бюджетного кодексів України, стали найбільшим кроком у 

напрямку бюджетної децентралізації за роки незалежності України. Цими 

змінами було запропоновано нові підходи до визначення взаємовідносин 

державного бюджету з місцевими бюджетами, які покликані розширити права 

місцевих органів влади і надати їм значну бюджетну самостійність. 

Прогнозуючи показники Державного бюджету на 2016 рік, Міністерство 

фінансів України, шляхом аналізу і проведених розрахунків, спрогнозувало 

обсяг фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Їх розмір має становити 325 

652,3 млн. грн, що на 42 923,2 млн. грн. більше 2015 року або на 17,7%. 

В результаті змін до Бюджетного кодексу України  в 2015-2016 рр.  

змінився порядок перерахування міжбюджетних трансфертів, що значно 

спростило процес фінансування видатків місцевого бюджету [3, с. 222].  

З метою забезпечення економічної незалежності, при формуванні 

регіональної політики держави необхідно враховувати специфічні особливості 

розвитку регіонів, історичних умов їхнього формування. Регіональна політика 
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припускає державне регулювання економічного розвитку регіонів. Основними 

елементами механізму державного регулювання регіонального розвитку є: 

нормативно-правова база, реалізація політики регіонального розвитку, 

регіональних програм, бюджетно-фінансове регулювання регіонального 

розвитку й селективна підтримка окремих регіонів, розвиток міжрегіонального 

співробітництва. Всі ці елементи впливають на удосконалення та розвиток 

місцевих бюджетів в контексті соціально-економічного розвитку регіонів. 

Таким чином,розширення місцевим органам влади повноважень в 

управлінні фінансовими ресурсами підвищує ефективність та дієздатність 

місцевої влади, що сприятиме розвитку фінансового потенціалу територій. На 

сучасному етапі розвитку місцевих фінансів зростає роль видатків місцевих 

бюджетів у процесі розподілу фінансових ресурсів місцевого самоврядування. 

Важливим при цьому є оптимізація розподілу видаткових повноважень між 

різними рівнями бюджетів з метою якісного надання суспільних послуг на рівні 

місцевого самоврядування, стимулювання соціально-економічного розвитку 

територій шляхом збільшення питомої ваги видатків розвитку у місцевих 

бюджетах.  
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УДК 338.24                                                                      8. Економічні науки 

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Ю. В. Журавель  

аспірант кафедри економічної політики та економіки праці Львівського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України,  

викладач Львівського державного коледжу харчової і переробної 

промисловості Національного університету харчових технологій 

Термін «стратегія» (від грецького strategia - стратос -військо, аго – веду) 

має військове походження. Як правило, застосовувся у військовому середовищі, 

під час підготовки та проведення військових операцій. Поняття «стратегічний» 

також трактуємо в значенні «найважливіший», тому цілком логічно, що даний 

термін увійшов до управлінської термінології. 

Існує декілька версій того, коли термін «стратегія» почали вживати в 

управлінні та економіці. Зазначимо, що управлінці та економісти насторожено 

поставилися до цього терміну, оскільки багато років підприємства, та й 

економіка загалом, прекрасно обходилася без стратегії, тому ставили собі 

питання, чи  потрібно вона взагалі і хто від неї матиме користь. 

Якщо говорити про перші ознаки планування, то варто згадати відомого 

американського історика Вільяма Мак-Ніла, який вважає, що витоки 

стратегічного планування започатковані з часів заснування Пруссією 

Генерального штабу в 1803–1809 рр. Це дало змогу освіченим та енергійним 

офіцерам створити «організаційну цитадель» усередині прусської армії. 

Пропозиція, що Генеральний штаб має відповідати за планування можливих 

воєнних кампаній у мирний час, спочатку була сприйнята як радикальна та 

сумнівна. Для цього необхідно було збирати топографічні та інші розвіддані, 

вивчати досягнення та помилки минулих кампаній, а також критично підійти до 
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тактики та стратегії, що умовно відпрацьовувалися під час маневрів у мирний 

час [1, с. 8]. 

Після закінчення Другої світової війни компанії RAND Соrporation було 

доручено розробити нові технології та види озброєння. Герман Кан, який 

очолював RAND Соrporation, запропонував метод мислення, що отримав назву 

«майбутнє-зараз» (future-now). Ідея цього методу, як вважає Джіл Рінгланд (G. 

Ringland, 2006), полягала в тому, щоб за до- помогою скрупульозного аналізу й 

використання творчої уяви скласти звіт, що міг би бути написаний людьми, які 

живуть у майбутньому. Тер- міном «scenrio» («сценарій») ці історії позначив 

письменник Лео Рос- тен, який запропонував цю назву, скориставшись 

термінологією Голі- вуду. Г. Кан погодився з тим, що термін «scenrio» є 

вдалішим, оскільки акцент у ньому робиться не стільки на передбаченні 

(прогнозуванні), скільки на створенні певної теорії чи міфу. [1, с. 9] 

Тим часом на Західному узбережжі США Стенфордський університет 

створив у 1947 році свій власний дослідницький центр, названий 

Стенфордським дослідницьким інститутом. Перед ним стояло завдання 

запропонувати компаніям довгострокове планування, засноване на дослідженні 

операцій, економічних і політичних стратегіях, і надавати консультації в 

науковій та воєнній сферах[1, с. 10]. 

Наприкінці 60-х років ХХ ст. економічна ситуація в багатьох країнах 

суттєво змінилася: збільшення розмірів підприємств і стабілізація попиту 

зумовила зростання конкуренції, середовище бізнесу стало мінливим і 

динамічним, результати діяльності підприємств часто не збігалися з 

поставленими довгостроковими цілями. Виявилося, що довгострокове 

планування неефективне в умовах динамічного середовища та жорсткої 

конкуренції. Зміст стратегічного планування змінився: виникла потреба 

розробляти плани розвитку підприємства з огляду на можливі зміни в 

зовнішньому середовищі, зросла роль стратегічного аналізу, почали 

застосовуватися альтернативні варіанти дій на перспективу, сценарії, 

планування портфеля підприємства, маркетингові заходи [2, с. 18] 
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В управлінні термін «стратегія» почали вживати у 1962 році. Вперше 

його вжив економіст А. Чендлер (молодший) для визначення виду керівництва 

комерційним підприємством. У своїй праці «Стратегія і структура» він 

обґрунтував, що стратегія визначає структуру, а також що зміни в 

навколишньому середовищі викликають стратегічні альтернативи, які в свою 

чергу породжують зміни в організаційній структурі. 

У 1965 році термін стратегія в контексті розвитку підприємства був 

детально вивчений американськимекономістом, який народився в Росії 

І. Ансоффом. У книзі «Корпоративна стратегія» (1965 р.) він описав процес 

стратегічної поведінки підприємства. В термін «стратегія» вкладав набір 

правил для прийняття рішень, якими підприємство керується в своїй діяльності 

[3]. 

Історія підприємництва має чимало прикладів спеціальної підготовки 

стратегій та їх вдалої реалізації. Наприклад, вдалий перехід фірми «Дюпон» від 

виробництва вибухівки до хімічної індустрії. Наступного значного успіху досяг 

Г. Форд, коли зосередив зусилля фірми на випуску моделі «Т» для задоволення 

потреб зростаючого масового ринку (хоча його стратегія вертикальної 

інтеграції закінчилась провалом). Ще один приклад вдалого рішення, більш 

близький до наших часів, - критерій фірми «Ройял Літтл», згідно з яким було 

створено фірму нового типу, так званий конгломерат. Або далекоглядне 

рішення фірми «Сіре Робак & Компані» про проведення мережі магазинів у 

приміські райони [4]. 

Розуміння передумов виникнення стратегічного планування сприяє 

покращенню управління діяльністю підприємств. 

Література: 
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УДК 65         8. Економічні науки 

РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Зикова К. А.,  

студентка навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи 

Університет державної фіскальної служби 

м. Ірпінь, Україна  

Побудова ефективно діючої банківської системи набуває винятково 

важливого значення в умовах становлення і розвитку української держави, 

оскільки банки є рушійною силою економічного розвитку та ринкових 

перетворень. Зі створенням та розвитком банківської системи формується і 

ринок банківських продуктів, який сегментується на ринок активно-пасивних, 

перш за все кредитних, операцій і ринок банківських послуг. Ринок банківських 

послуг охоплює широкий їх спектр від розрахунково-касових до зберігання та 

перевезення цінностей, які не передбачають відчуження ресурсів банку і не 

несуть ризиків, притаманних банківській діяльності. 

Серед вітчизняних економістів та спеціалістів найбільше уваги ринку 

банківських послуг приділено в працях О.В. Дзюблюка, Є.Ф. Жукова, Ю.Д. 

Качаєва, Ю.І. Коробова, О.І. Лаврушіна, А.М. Мороза, М.І. Мируна, М.І. 

Савлука, В.М. Усоскіна, Е.А.Уткіна та ін.  

Об’єкт дослідження – економічні відносини, які виникають між 

суб’єктами господарювання  процесі функціонування ринку банківських послуг 

в Україні. 

http://posibnyky.vntu.edu.ua/mvbooks/mv6/p2.html
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Ринок банківських послуг – законодавчо обумовлена система 

взаємовідносин між його суб’єктами, які складаються в процесі купівлі – 

продажу банківських послуг. Суб’єкти ринку банківських послуг – це продавці 

банківських послуг, якими завжди є банки, і покупці, якими можуть бути будь-

які особи (юридичні або фізичні), включаючи самі банки. Об’єктом ринку 

банківських послуг завжди є банківська послуга – продукт одного чи декількох 

продавців банківських послуг [1, с.157]. 

Важливим елементом функціонування ринку банківських послуг є канали 

доведення банківських послуг до споживачів. Схематично систему збуту 

послуг можливо представити наступним чином (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис.1. Канали доведення банківських послуг до споживачів 

*Складено автором 
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загальної кількості банків мали довгострокові кредитні рейтинги 

позичальників. Незважаючи на можливість отримання додаткових 

конкурентних переваг, переважна кількість найменших банків (ІV група за 

класифікацією НБУ) не використовує кредитний рейтинг як інструмент 

підтвердження фінансової репутації позичальника, урізноманітнення джерел та 

інструментів запозичення, зниження вартості їх обслуговування (лише 2/5 

банків ІV групи мають довгострокові кредитні рейтинги). Близько 60% від 

загальної кількості кредитних рейтингів банків України визначена на рівні 

uaBBB. 

Виходячи з вище наведеної інформації можна зробити висновок про те, що 

на фоні існуючого становища банківської системи України Банк буде мати 

конкурентні переваги у випадку: 

- надання послуг з кредитування юридичних і фізичних осіб; 

- залучення коштів фізичних осіб переважно на довгострокові терміни та 

запобігання їх відтоку в подальшому; 

-проведення роботи із зміцнення власної капітальної бази; 

- отримання прибутку від діяльності; 

- отримання довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaBBB або вище. 

Стан ринку банківських послуг багато в чому залежить від 

макроекономічних процесів, які відбуваються в державі. При зростанні грошової 

маси збільшується обсяг грошового обігу, від якого значною мірою залежить 

обсяг комісійних винагород банків. З іншого боку, непомірне зростання грошової 

маси призводить до інфляції. Інфляція зумовлює збільшення витрат банків на 

послуги (оплата праці працівників, господарські витрати). Девальвація 

національної валюти в цілому позитивно впливає на ріст комісійних доходів 

банків. 

Ринок банківських послуг в Україні вже пройшов стадію екстенсивного 

розвитку послуг і  зараз перебуває на початковому етапі стадії  інтенсивного  

розвитку. Його умовно можна поділити на 2 сегмента: ринок традиційних 
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банківських послуг (послуги на ньому існують тривалий час без принципових 

змін) та ринок нових нетрадиційних послуг. 

Ринок традиційних банківських послуг в своєму життєвому циклі перебуває 

на етапі спаду, що проявляється в посиленні конкуренції і намаганні банків 

активно розвивати нові послуги. В подальшому можливе його відносне звуження 

на розмір сегменту, який будуть поступово відвойовувати нові послуги. Він буде 

знаходитись під впливом загострення банківської конкуренції, що призведе до 

зменшення тарифів, спрощення механізмів надання послуг, збільшення часу 

роботи банку протягом будніх днів та у вихідні, активізації роботи підрозділів 

банків по зниженню собівартості послуг. 

Ринок нетрадиційних банківських послуг у життєвому циклу перебуває на 

етапі зростання. Кількість послуг на ринку неухильно збільшується. Більша їх 

частина вже з’явилася, переважно за рахунок імпорту відповідних банківських 

продуктів з ринків розвинутих країн. Ці послуги пов’язані з використанням 

пластикових карток, Інтернет-системи, системи "клієнт-банк", послуги в сфері 

чекового обігу, трастові послуги. 

Важливим складовим елементом стану ринку є його універсалізація, яка на 

сьогодні в значній мірі є вимушеною і пов’язана з нестабільністю економічної 

ситуації. Процес універсалізації створює підґрунтя для перетворення банків у 

―фінансові супермаркети‖, де клієнт може отримати повний спектр послуг. 

Фінансовий супермаркет є дуже зручним для клієнтів, які мають попит на 

різноманітні послуги, а самим банкам дозволяє гнучко управляти процесом 

надання послуг та зменшувати їх собівартість.  

Розвиток сучасних комп’ютерних технологій, за допомогою яких клієнт 

може не відвідуючи установ банків отримувати послуги в різних банках, 

створює підґрунтя для освоєння нових, нетрадиційних для банків сфер 

діяльності та спеціалізації банківських установ. Розвиток Інтернет - технологій 

сприяв появі в деяких країнах світу віртуальних банків, які кардинально 

відрізняються від традиційних, оскільки не мають ні головних офісів, ні 

філіалів. У США з 1500 банків, які надають послуги Інтернет - банкінгу, 26 
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функціонують повністю як віртуальні банки.  Створення аналогічних банків 

можна очікувати і в Україні [5, с.132]. 

Якщо на Заході основними інструментами оплати комерційних 

трансакцій стали кредитові пластикові карти, які передбачають автоматичне 

кредитування банком і тому є безпечним для продавців, то в Україні широкого 

застосування не отримали ні операції в Інтернет, ні використання кредитових 

пластикових карток. В Україні складається ситуація, коли товарний ринок в 

Інтернет випереджає відповідні банківські послуги  і може залишитися без 

адекватної системи розрахунків. Господарські операції в системі Інтернет 

потребують швидкого механізму розрахунків в тій самій системі. Техніка дає 

можливості здійснювати переказ чеків та векселів через Інтернет, що значно 

підвищує потенціал даної системи. В Україні ще не створено нормативне 

підґрунтя, яке б сприяло розвитку відповідного ринку послуг. Існує кілька 

нормативних документів, які певним чином стосуються сфери Інтернет. Серед 

них Положення ―Про порядок емісії платіжних карт і   здійснення  операцій з їх 

використанням" № 479 від 24.09.1999р., Указ Президента ―Про заходи щодо 

розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та 

забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні‖  від 31.07.2000 р [4, 

с.244]. 

Великою проблемою банків, які працюють в Інтернеті, є гарантування їх 

безпечної роботи. Поряд з традиційними формами гарантування платежів як 

для покупців, так і для продавців, на банки покладається важлива функція-

убезпечити проходження трансакцій через систему Інтернет. 

Вирішення проблеми безпеки розрахунків та подальше зростання 

кількості користувачів Інтернет може вивести послуги банків через дану 

мережу на одне з чільних місць в спектрі послуг українських банків.  

Широкої популярності набуває такий більш безпечний різновид 

електронних банківських послуг як ―домашній банкінг‖. В Україні активно 

використовується електронна система ‖Клієнт-банк‖, яка дозволяє клієнтам 

банку шляхом приєднання до системи автоматизації банку оперативно вести 
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свої рахунки таобмінюватись інформацією з банком. Зростання її ефективності 

підтверджують дані про значні обсяги проходження платежів незважаючи на 

невелику кількість користувачів. Однією з причин, яка звужує коло клієнтів 

системи - це її досить висока вартість і вузький спектр послуг: проведення 

платежів та отримання виписок по рахунках [5, с.190]. 

До числа нових, перспективних банківських послуг в Україні можна віднести 

трастові послуги, які широко розповсюджені у світовій практиці і вже давно 

існують на західних ринках послуг. Ці послуги пов’язані з управлінням майном та 

іншими активами, які належать клієнтам. Найбільш розповсюдженими трастовими 

послугами в Україні є послуги, пов’язані з цінними паперами, наприклад 

андерайтінг, валютними цінностями (конверсія, дилінг), депозитарним 

обслуговуванням, збереженням  цінностей  у сейфах тощо. 

З метою стимулювання розвитку нових банківських послуг необхідно 

удосконалювати нормативну базу, яке повинно здійснюватися в двох основних 

напрямках: вдосконалення системи ліцензування банківських продуктів з боку 

НБУ; створення єдиного збірника нормативних документів, що регулюють 

порядок надання банківських послуг комерційними банками. Такий збірник 

повинен охоплювати законодавчі основи та механізми надання усіх видів 

послуг. Тим самим буде дано ―зелене світло‖ для подальшого розвитку ринку 

банківських послуг в Україні. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можна зробити 

висновок, що загалом банківська система перебуває у дуже неоднозначному 

стані. Однак, незважаючи на збитки, розвиток ринку банківських послуг 

спонукає банківську систему до удосконалення та переоцінки своїх позицій у 

сфері менеджменту. 
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УДК 657                                                              8. Економічні науки 

 

ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ НАПОВНЕННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Астапова Є.Г., Капінус К.В., 

студенти фінансового факультету 

Науковий керівник – к. е. н. Панасейко С.М. 

Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна 

Місцевим бюджетам як основній фінансовій базі органів місцевого 

самоврядування належить особливе місце в бюджетній системі України.  

Місцеві бюджети займають одне з центральних місць в економічній 

системі кожної держави. Їх роль і значення безпосередньо зумовлені типом 

економічної системи, обраними цілями та пріоритетами суспільного розвитку. 

Питання удосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів та 

пошук резервів їх збільшення є надзвичайно актуальним в умовах розширення 

повноважень, якими наділяються органи місцевого самоврядування.  

За економічною сутністю доходи місцевих бюджетів поділяють на  

власні, закріплені та регульовані. Власні доходи ‒ це доходи, мобілізовані 

місцевою владою самостійно на основі власних рішень і за рахунок джерел, 

визначених місцевим органом влади. Закріплені доходи — одна з форм 

переданих доходів місцевим органам влади на стабільній, довготерміновій 

основі. Закріплені доходи — одна з форм переданих доходів місцевим органам 

влади на стабільній, довготерміновій основі [1]. 

Протягом останніх років в Україні спостерігається негативна тенденція до 

зменшення частки власних доходів у структурі доходів місцевих бюджетів, як 

результат, збільшення кількості дотаційних бюджетів. Недостатність власних 

стабільних доходів значно обмежує вплив місцевих органів влади на соціально-

економічний розвиток регіонів.  

У сучасних умовах розвитку бюджетних відносин проблема планування 

наповнення дохідної частини місцевих бюджетів є досить актуальною, адже 
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недостатність власних коштів призводить до вповільнення економічного 

розвитку [2]. 

Кожен регіон для виконання функцій управління та забезпечення 

фінансування соціально-економічної сфери, що здійснюються органами 

місцевої влади, потребує відповідних фінансових ресурсів, які виступають 

основою місцевих бюджетів. Тому процес бюджетного планування є важливим 

елементом в управлінні економікою регіону, що дозволяє забезпечити 

фінансування основних напрямків бюджетної сфери адміністративно-

регіональної одиниці, яке спрямоване на соціально-економічне зростання 

регіонів. 

Проблема непрозорого формування показників місцевих бюджетів у 

діючій бюджетній системі посилюється відсутністю механізмів відповідної 

компенсації прорахунків під час прогнозування доходів місцевих бюджетів і 

міжбюджетних трансфертів. Так, у 2009-2010 рр. органи місцевого 

самоврядування змушені були звертатися до територіальних підрозділів 

Державного казначейства України за отриманням середньострокових позик, 

через фінансово-економічну кризу у 2008 році [3]. 

Значною вадою бюджетного планування є і відсутність кореляції між 

розрахунками Мінфіну по дохідній базі місцевих бюджетів і ДФС щодо наявної 

податкової бази та очікуваного її виконання. Тобто, кожен орган працює за 

окремим планом з доходів територій, які між собою часто не узгоджуються. 

Крім того, органи місцевого самоврядування не мають реального впливу 

на базу оподаткування, ставки, правила адміністрування, які визначаються на 

центральному рівні. На сьогодні насправді існує значний резерв збільшення 

надходжень до місцевих бюджетів, який пов`язаний із детінізацією економіки, 

легалізацією заробітної плати. 

Через неврахування у бюджетному плануванні соціально-економічного 

розвитку окремих регіонів, розбалансованості економіки, нераціонального 

визначення джерел надходжень бюджетних коштів і напрямів їхнього 

перерозподілу всередині бюджетної системи виникає дефіцит [4]. 
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Аналіз дефіциту/профіциту обласного бюджету на прикладі 

Дніпропетровської області відображено у табл.1. 

За досліджуваний період лише 2012 р. супроводжувався дефіцитом 

обласного бюджету, який становив 261,65 млн грн. Основною причиною цього 

послужили спади виробництва, політична нестабільність в країні та значне 

зменшення доходної частини бюджету у вигляді зниження податкових 

надходжень. 

Протягом подальших 3 років спостерігається профіцит бюджету. У 2015 

році перевищення доходів над видатками встановлено у сумі 1290,7 млн грн. Це 

відбулося за рахунок збільшення надходжень міжбюджетних трансфертів, яких 

у 2015 році надійшло 12 615,41 млн грн, що у 2,3 рази перевищує такий 

показник у 2014 році. Дані кошти використовувались для посилення 

інноваційної активності регіону, фінансування охорони здоров`я та соціальної 

сфери. 

Таблиця 1 

Аналіз дефіциту/профіциту обласного бюджету Дніпропетровської 

області за 2012-2015 рр. (у млн грн) 

Роки Надходження Видатки Дефіцит/Профіцит 

2012 15 981,99 16 243,64 -261,65 

2013 16 909,97 16 326,94 583,03 

2014 17 876,71 17 593,29 283,42 

2015 26 372,77 25 082,07 1290,7 

Одним з напрямків реформування в Україні може стати перехід до 

середньострокового бюджетного планування, яке грунтується на формулюванні 

фінансової та економічної стратегії розвитку країни та узгодженні річного 

бюджету з перспективними фінансовими планами і прогнозами. 

Для збільшення дохідної частини місцевих бюджетів необхідним є 

підвищення економічного потенціалу підприємств регіону та бюджетна 

децентралізація, високий рівень якої свідчить про демократизацію суспільства 

та ефективне використання коштів у загальнорегіональному масштабі [5]. 
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В умовах ринкової економіки метою діяльності будь-якого підприємства 

є перемога в конкурентній боротьбі, яка залежить від того, наскільки 

конкурентоспроможність його товарів і послуг краще в порівнянні з 

аналогічною продукцією та послугами інших підприємств.Вирішує дані 

питання служба маркетингу. Підприємства, які орієнтуються на використання у 

своїй діяльності концепції маркетингу більш конкурентоздатні, вміють швидко 

пристосовуватися до зміни зовнішнього середовища, постійно нарощують 

займану частку ринку та лідирують за показниками рентабельності. 

Питання ролі маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності 

підприємства досліджувалося багатьма вченими, як вітчизняними, так і 

зарубіжними, серед яких: Ф. Котлер, В. Василенко, Л. Кобиляцький,Смотрич 

Ж, Лабурцева О.І., Казарян А. А. та ін. 

Відомо те, що на сьогодні  за даними Американської асоціації маркетингу 

налічується більше 2000 визначень маркетингу[1, с. 16]. За визначенням 

відомого фахівця в області маркетингу Ф. Котлера «маркетинг є спеціальний і 

керований процес, за допомогою якого індивідууми і групи людей набувають 

те, чого потребують, і що хочуть отримати, обмінюючись іншими створеними 

продуктами і цінностями». 

Маркетинг на підприємстві поза сумнівом має важливе значення. Лише з 

його допомогою можна проводити оцінку конкурентоспроможності, виявляючи 

сильні і слабкі сторони у виробничо-збутовій діяльності підприємства. За 

допомогою маркетингу можна оцінювати не тільки всю сукупність споживачів, 

але диференціювати її на окремі групи, пропонуючи їм один товар з різними 

якостями і цінами. Це здійснюється за допомогою сегментації ринку, вибору 

цільових сегментів ринку і подальшого позиціонування товару на ринку, 

забезпечуючи йому конкурентне положення. 

В умовах ринкової економіки маркетинг забезпечує безпосередній вплив 

на об'єктивні й суб'єктивні фактори підвищення конкурентоспроможності через 

оперативну перебудову виробництва продукції, її збут та обслуговування 

відповідно до змін вимог споживачів, а також створенням товаровиробнику і 
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його продукції реклами й позитивної репутації на ринку. В процесі дослідження 

виокремлено три групи чинників, які визначають конкурентоспроможність 

продукції (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні групи чинників конкурентоспроможності продукції 

Перша група чинників характеризується сукупністю якісних властивостей 

продукції, включаючи витрати на її виробництво. Чинники, пов’язані з 

вимогами ринку, є другою складовою конкурентоспроможності продукції. 

Підприємство, перед тим як виробити продукцію, ретельно вивчає вимоги 

ринку. Після того, як продукція вироблена і були враховані перші дві групи 

чинників, з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції 

підприємство повинно звернути увагу на третю їх групу, від яких залежить 

конкурентоспроможність. Це організаційні фактори, під якими слід розуміти 

діяльність підприємства з успішним просуванням продукції на ринок [2, с. 231]. 

Основною функцією маркетингу щодо забезпечення 

конкурентоспроможності є маркетингові дослідження. Від точності досліджень  

залежить вибір доцільного варіанту реструктуризації підприємства, напрямів 

диверсифікації виробництва, альтернатив інвестиційної політики і ухвалення 

інших стратегічних рішень. Необхідними і достатніми є такі наступні 

положення:  

- по-перше, найважливішу інформацію для ухвалення рішень в ринковій 

діяльності підприємство отримує із зовнішнього середовища. Завдання 

«виживання» підприємства в умовах насиченого ринку, оптимального 

досягнення ним поставлених цілей може бути реалізоване завдяки 

забезпеченню постійної динамічної рівноваги, максимальній узгодженості із 

Конкурентоспроможність 

продукції 

Якість продукції 

Вимоги ринку 

Організаційні фактори 
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зовнішнім середовищем. Не внутрішня структура, не ресурси підприємства, а 

саме постійно змінне зовнішнє середовище є джерелом і реальною опорою його 

стратегічних рішень і повсякденних дій;  

- по-друге, дії підприємств визначаються дослідженнями ринку. 

Дослідження ринку дають змогу підприємству уникнути перешкод в ухваленні 

виробничих і комерційних рішень, зменшити ризик в боротьбі з конкурентами, 

збільшити передбачуваність результатів діяльності в найближчій та віддаленій 

перспективах;  

- по-третє, не слід пасивно рухатись за ринком, а навпаки, потрібно 

активно впливати на потреби. Необхідність активної дії на ринок диктується 

присутністю на ньому конкуруючої продукції, а також загальною тенденцією 

скорочення життєвого циклу товарів, що є наслідком прискореного 

розповсюдження технологічного прогресу. Підприємства-конкуренти вимушені 

постійно прагнути до інноваційного прориву, що забезпечує довготривалі 

конкурентні переваги [3, с. 131] 

Варто відзначити, що будь-який товар чи послуга після свого виходу на 

ринок починає поступово втрачати свій потенціал конкурентоспроможності. 

Цей процес неможливо зупинити, але можливо уповільнити і навіть тимчасово 

затримати. Для цього підприємство повинно постійно відстежувати 

кон'юнктуру ринку і проводитибезперервний процес науково-дослідних та 

конструкторських робіт, для того, щоб новий товар чи послуга поступили на 

ринок відразу після значної втрати конкурентоспроможності попередником. 

Таким чином, роль і значення маркетингу в підвищенні 

конкурентоспроможності підприємства полягає ворієнтації всієї діяльності 

підприємства, його персоналу і процесів управління на кінцеві результати: 

якість,   результативність,   ефективність,  вимоги ринку, базуючись 

надослідженнях і формуванні його засобами організаційно-економічних умов 

здійснення відтворювальних процесів, тим самим забезпечуючи їх 

безперервність, зниження витрат і збільшення рівня ефективності та 
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комплексно вирішувати проблеми споживача, що в кінцевому результаті і 

забезпечить конкурентоспроможність підприємства. 
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Розвиток і успіх підприємства за ринкових відносин неможливий без 

впровадження нових сучасних моделей мотивації праці. На сьогодні у багатьох 

зарубіжних країнах мотиваційні аспекти управління персоналом набули 

великого значення, тому мотиваційний досвід іноземних країн можна брати за 

приклад для українських підприємств, що і обумовлює актуальність теми 

дослідження. 
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У сфері мотивації праці робітників та над пошуком шляхів її підвищення 

працювали такі відомі вчені минулого та сучасності, як: С. Адамс, К. 

Альдерфер, В. Врум, Ф. Герцберґ, Е. Лоулер, Д. Мак-Ґреґор, Д. Мак-Клелланд, 

А. Маслоу, Л. Портер. Однак, варто відмітити, що, не зважаючи на велику 

кількість публікацій і досліджень вчених, сьогодні не вирішеними залишаються 

деякі питання стосовно мотивації персоналу в українських реаліях. Потреби 

постійно змінюються, тому не можна розраховувати, що мотивація, яка 

спрацювала одного разу, знову виявиться ефективною. Тож, процес 

задоволення потреб є нескінченним. 

Як наводить В. В. Адамчук [1, с. 276]: мотив — спонукання до активності 

та діяльності особистості, соціальної групи, спільності людей, пов'язане з 

прагненням задовольнити певні потреби. Мотивація — це вербальна поведінка, 

направлена на вибір мотивів (суджень) для пояснення, обґрунтування реальної 

трудової поведінки. Формування цих спонукальних сил трудової поведінки — 

суть процесу мотивації трудової діяльності.  

Головними інструментами мотивації є стимули і мотиви. Система мотивів 

і стимулів праці базується на тому, що вступ працівника до системи трудових 

відносин передбачає, що за певну винагороду він має виконувати відповідну 

роботу. При цьому мета полягає не тільки в тому, щоб спонукати людину 

працювати, але й щоб робити це найкращим чином. Керівник повинен 

забезпечити розвиток позитивних мотивів у співробітників, створити 

ситуаційне поле, яке спонукатиме кожного робити те, що від нього очікують. 

Для цього потрібно використати методи мотивації, тобто способи  

управлінських впливів на персонал для досягнення цілей організації. Саме тому 

дуже важливо, щоб система мотивації праці передбачила забезпечення 

комплексу заходів матеріального, морального, соціального напряму, що 

сприяли б активізації діяльності персоналу у виробничому процесі з метою 

задоволення різноманітних його потреб через винагороду за трудові зусилля.  

Мотивація є невід’ємним та обов’язковим інструментом управління. Вона 

є одним з головних факторів, що визначає відносини між співробітниками і 



151 
 

підприємством. Мотивація сприяє утворенню спільності інтересів з метою 

ефективного функціонування підприємства в цілому.  

Для того, щоб на прикладі розглянути позитивні сторони впровадження 

керівниками системи мотивації, слід ознайомитись із зарубіжним досвідом. За 

кордоном проблему мотивації персоналу розуміють набагато ширше, ніж в 

Україні. На жаль, в Україні прийнято вважати, що найкраща нагорода за працю 

– гроші. Звичайно, питання про заробітну плату повинно стояти на першому 

місці, але крім фінансової сторони, за кордоном помітна роль відводиться 

нематеріальним способам мотивації. Компанії недостатньо використовують 

інструменти, пов'язані з підвищенням мотивації персоналу, роблячи основний 

акцент на «маніпулюванні зарплатою»: підвищуючи або знижуючи її залежно 

від успіхів структури на ринку. Лише провідні компанії сьогодні пропонують 

фахівцям високого рівня не лише високу зарплату, але і соціальний пакет.  

З усього розмаїття мотиваційних моделей вчені у своїх працях [2, 3, 4] 

виділяють: японську, американську, французьку, шведську. Ознайомившись з 

моделями мотивації провідних країн, слід зазначити, що система мотивації на 

зарубіжних підприємствах сформовані протягом багатьох років і є досить 

дієвою. Кожна система оплати праці має свої плюси і недоліки. В залежності 

від стилю управління і завдань, які необхідно виконувати працівникам 

вибирається той чи інший вид мотивації праці. 

Щодо досвіду мотивації персоналу на підприємствах такої країни як 

Японія, то її можна охарактеризувати як «японська стабільність». Японська 

модель мотивації праці характеризується випередженням збільшення 

продуктивності праці над ростом рівня життя населення. Японський стиль 

характерний не примусом, а переконанням; не керуванням, а сприянням 

взаємодії робітників.  

Німецька модель побудована на принципі соціальної орієнтації, 

заснованої на гармонійному поєднанні стимулювання праці і соціальних 

гарантій, яка передбачає організацію праці таким чином, щоб в суспільстві не 

було бідних [3]. 
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У США поширена відрядна і погодинна форми оплати праці, тому 

робітник отримує стільки, скільки відпрацював.  

Французька модель націлена на те, щоб найбільше стимулювати 

ефективність і якість праці.  

У Шведській моделі мотивації праці головними факторами є  колектив, 

партнерство і дружба серед працівників, а все інше вже на другому місці.  

Для українських компаній сьогодні Ярмош В.В. у своєму дослідженні [2, 

с. 51] пропонує такі загальні напрями моральної та матеріальної мотивації 

персоналу: морально працівників можна заохочувати шляхом нагородження 

грамотами за високі досягнення; оприлюднення рейтингів робітників за 

результатами роботи; занесення подяки до трудової книги; матеріальна 

винагорода може бути застосована у вигляді підвищення заробітної плати; 

виплати премій; покращення умов праці; надання змоги працівникам брати на 

участь у формуванні статутного капіталу підприємства; фінансування 

страхових послуг та лікування. 

Матеріальна та моральна мотивації можуть застосовуватись виходячи із 

оцінки результатів діяльності працівників щомісячно, щоквартально або 

щорічно, а також можуть змінюватись в залежності від галузі діяльності 

підприємства, побажань керівників та працівників. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що мотиваційна політика 

на підприємстві займає одну з провідних ролей, що дає можливість підвищити 

ефективність та швидкість виробництва. Тому, головним завданням власників 

підприємства є максимальне зацікавлення працівників у реалізації свого 

фізичного або інтелектуального потенціалу, виходячи з потреб та вподобань 

кожного окремого учасника виробничого процесу.  

Єдиний алгоритм мотивації працівників розробити неможливо, потрібно 

враховувати менталітет, культуру нації, економічне становище в державі. У 

кожного працівника є різні потреби, а також індивідуальні особливості 

характеру, які треба враховувати під час вибору певної моделі мотивації. 

Одного і того ж працівника неможливо довгий час мотивувати одним і тим же 
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стимулом, оскільки працівник розвивається і, відповідно, змінюються його 

потреби. Саме тому проблема мотивації персоналом постійна і до кінця не 

вирішена, оскільки доводиться застосовувати все нові та нові її методи. Щоб 

покращити мотиваційну систему в Україні, необхідно враховувати досвід 

розвинених країн, які вже досягли значних успіхів у мотивації персоналу. 

Досвід зарубіжних країн дуже важливий, але ні в якому разі не можна  

копіювати його, адже механічне перенесення зарубіжного досвіду в українські 

реалії не дасть ніякого позитивного результату. Проте перенесення деяких 

елементів із японської, шведської та німецької моделей може бути прийнятним 

в наших умовах господарювання, оскільки взаємодія та партнерство серед 

працівників,  покращення якості праці та соціальні гарантії сприяють не тільки 

підвищенню мотивації працівників, а й перешкоджають прояву 

несправедливості щодо розподілу доходів персоналу. 
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УДК 657                8. Економічні науки 

ЛІЗИНГ ТА ЙОГО РОЗВИТОК НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

Колеснік Н.В. 

Студентка обліково-фінансового факультету 

Науковий керівник: Маршук Л.М. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м.Вінниця, Україна 

З переходом України до ринкової економіки стрімкий її розвиток та 

жорстка конкуренція як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках вимага-

ють підтримки на належному рівні технічного та технологічного 

озброєннязаради підтримання високої конкурентоспроможності. На сьогодні 

основними перепонами цьому є відсутність у більшості підприємств достатньої 

кількості власного капіталу, недоступність кредитних ресурсів та високі 

кредитні ставки, недостатній рівень залучення прямих іноземних інвестицій. За 

таких умов вирішення проблеми оновлення  та закупівлі на підприємствах 

нових засобів  може стати такий тип фінансово-кредитних операцій, як лізинг, 

який має реальні перспективи стрімкого розвитку в Україні. 

Теоретичні та практичні основи розвитку лізингу в Україні розглядають 

Н. Внукова, М. Малік, В. Міщенко, С. Науменкова, Р. Саблук та інші. 

Теоретичні основи фінансового лізингу, досліджували З. П.  Урусова, 

В. О. Галахова, О.О. Смірнова. Переваги фінансового лізингу порівняно з 

іншими джерелами фінансування вивчав Р.І. Бакалець . В.О. Зайцев, 

Х.Ю. Паращенко, О.Є. Гудзь визначили перспективи розвитку ринку лізингу в 

Україні [2]. Попри існуючі напрацювання, подальшого аналізу потребують 

проблеми ринку лізингових послуг з метою визначення перспективних 

напрямів його розвитку. 

Лізинг можна розглядати з декількох аспектів. З одного боку, це 

придбання обладнання. Це свого роду альтернативний спосіб придбання 

основних засобів, що заснований на поділі права власності та права 

користування. Також його можна розглядати як форму кредитування. Лізинг 
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являє собою вкладення коштів на поворотній основі в основний капітал.На 

сучасному етапі розвитку лізинг як фінансова послуга виступає одним із 

факторів зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, 

покращення якості послуг, підвищення ефективності виробництва і як наслідок, 

зміцнення позицій на вітчизняному та світовому ринках. 

У період економічних потрясінь, безробіття, низької платоспроможності 

українських підприємств цей вид діяльності через свою особливу економічну 

природуздатний зробити вагомий внесок в підйом та розвиток національної 

економіки, а на міжнародному рівністворити і закріпити нові зв’язки з інозе-

мними інвесторами .  

Лізингу притаманні наступні визначальні риси:  

1) строк лізингу майна порівняний з періодом амортизації цього майна; 

2) тип лізингового майна визначається лізингоодержувачем; 

3)наявність в угоді посередника, який бере на себе зобов’ язання власника 

майна; 

4)визначеність усієї лізингової операції домовленістю з майбутнім 

лізингоодержувачем про оренду майна на певних умовах; 

5)періодична, але гнучка виплата лізингових платежів; 

6)можливість викупу лізингового майна [1]. 

Важливою умовою розвитку ринку лізингових послуг в Україні є 

стимулювання ділової активності учасників лізингових угод, що в свою чергу 

потребує надійного нормативно-правового забезпечення. Загальні правові 

засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та 

наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг визначені 

Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг», метою якого є створення правових основ для захисту 

інтересів споживачів фінансових послуг, правове забезпечення діяльності і 

розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових послуг в Україні [3].  

Однією з позитивних тенденцій розвитку ринку фінансового лізингу 

України–спеціалізація надання лізингових послуг саме лізинговими 
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компаніями, на відміну від лізингодавців, які не мають статусу фінансових 

установ (утім, останніми на сьогодні надаються 99,8 % усіх послуг фінансового 

лізингу), а також зростання частки договорів строком понад 5 років. Цікавим 

фактом також є те, що лізингові компанії зацікавлені у кризі ліквідності, яка 

призводить до заморожування кредитних програм для юридичних осіб, 

роблячи, тим самим, більш доступним фінансовий лізинг. Щоправда, 

скористатися ситуацією на ринку банківського кредитування можуть лише 

лізингові компанії з альтернативними банківськими кредитами, джерелами 

фінансування, а також такі, що є дочірніми підрозділами комерційних банків. 

Останні можуть отримати пільгові кредити від засновників, але в розмірі не 

більше 5 % статутного капіталу банку. Поширення таких компаній стало 

закономірним результатом кризових явищ в економіці і саме такі лізингові 

компанії є лідерами ринку фінансового лізингу України за величиною 

лізингового портфеля. До них належать: ―ВТБ Лізинг Україна ‖ (5,0 млрд грн), 

― Райффайзен Лізинг Аваль ‖ (1,8 млрд грн.), ― УніКредит лізинг ‖ (1,5 млрд 

грн.) та ―ІНГ Лізинг Україна ‖ (1,5 млрд грн) [5]. 

Особливістю лізингу на території України є його запровадження та 

розвиток комерційними банками. Банки вбачають у застосуванні лізингової 

схеми фінансування не стільки можливості розширення спектру надання 

послуг, скільки вихід із нинішньої ситуації з неповерненням кредитів. Вихід - у 

поступовому нарощуванні обсягів лізингових операцій, які витісняють менш 

надійно забезпечені, а тому високо ризикові інвестиційні кредити. Окрім того, 

стимулюючи лізингову діяльність і використовуючи для цього податкові піль-

ги, збільшуючи або зменшуючи строки амортизації, впроваджуючи засоби 

популяризації лізингу, держава має можливість керувати інноваційним 

розвитком економіки, направляючи додаткові кошти в певні галузі 

промисловості та прискорюючи їх розвиток. Як показує світова практика саме 

такі галузі, як будівництво, металургія, сільське господарство потребують 

фінансового стимулювання та державної підтримки. 
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Основними чинниками, що стримують розвиток лізингу в України є: 

нестабільна макроекономічна ситуація і недостатня увага держави до проблем 

реального сектора економіки; висока вартість лізингових послуг внаслідок 

обмеженості доступу лізингодавців до дешевих фінансових ресурсів; низька 

кредитоспроможність потенційних лізингоодержувачів; низький рівень якості 

вітчизняної техніки та орієнтація високорентабельних підприємств на 

закупівлю імпортної техніки й обладнання тощо. Проте дана сфера має значні 

перспективи щодо розвитку, але він можливий лише за умови створення 

сприятливого економічного та правового середовища[4]. 

На сучасному етапі економічного розвитку нашої держави лізинг є 

найперспективнішим фінансовим інструментом, який здатний ефективно 

активізувати інвестиційний процес в країні та розвивати виробництво.Для 

економіки України розвиток лізингового бізнесу є вкрай необхідним, оскільки 

він сприяє прискоренню темпів оновлення й модернізації основних засобів, 

забезпеченню взаємної вигоди партнерів, підвищенню ефективності економіки 

держави в цілому. Для цього важливим напрямом у розвитку лізингу в Україні 

є створення лізингових компаній комерційними банками, які успішно 

функціонують у розвинутих країнах. Ураховуючи специфіку комерційних 

банків, яким важко надавати весь комплекс послуг за лізингом, тобто вивчення 

ринку лізингових засобів, здійснення технічного обслуговування і консалтингу 

лізингоодержувачів, тісної співпраці з виробником, вони можуть виступати 

засновниками спеціалізованих лізингових фірм. 

В Україні лізинг набуває більшого значення з кожним роком, проте ще 

існує низка перешкод для цілковитої імплементації цього фінансового 

інструменту. Однією з основних перешкод є проблеми, пов’язані з розвитком 

малого бізнесу, який і є найбільшим споживачем лізингових послуг. Відповідно 

основними напрямами державної політики у сфері розвитку фінансового 

лізингу необхідно провести комплекс заходів, який передбачатиме: створення 

сприятливої законодавчої бази для суб'єктів лізингової діяльності; розвиток 
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інфраструктури лізингу та активізація її використання учасниками ринку; 

створення умов для зростання фінансової стійкості лізингодавців. 
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На сучасному етапі світового розвитку все актуальнішими стають 

процеси глобалізації, які  проявляються у  найрізноманітніших сферах 

суспільного життя та впливають на політику держави і, як наслідок, на її 

конкурентоспроможність. 

Україна має значний потенціал для підвищення своєї 

конкурентоспроможності та залучення у процеси глобалізації. За останні роки 

сталось багато подій, які мали значний вплив на всі сфери життя країни: 

Майдан 2013-2014 рр.: анексія Криму та «гібридна війна» на Донбасі. Звичайно 

ці події не могли залишитись поза увагою світу і не вплинути на сприйняття 

України світовою громадою. Тож актуальним є аналіз позицій, яке сьогодні 

наша країна посідає на світовій арені. 

Існує безліч інструментів, які дозволяють здійснити комплексний аналіз 

конкурентоспроможності країн. У даній роботі ми розглянемо місце України у 

рейтингах за такими показниками: індекс конкурентоспроможності GCI та 

індекс глобалізації KOF. 

Перший показник щорічно публікується у звітах Всесвітнього 

економічного форуму. GCI містить 12 критеріїв конкурентоспроможності і 

являє собою всеосяжну оцінку країн, які перебувають на різних стадіях 

економічного розвитку [1, с. 60].  

У 2016 році в рамках Всесвітнього економічного форуму було 

проаналізовано 138 країн світу, які перебувають на різних стадіях економічного 

розвитку.  Україна зайняла 85 місце, знизивши свій рейтинг на 6 пунктів (у 

2015 році – 79 місце), а сам індекс глобальної конкурентоздатності скоротився 

на 0,03. Найбільш конкурентноздатними залишились Швейцарія, Сінгапур та 

США. У цьогорічному дослідженні до десятки найбільш 

конкурентоспроможних потрапили США, Нідерланди, Німеччина, Швеція, 

Великобританія, Японія, Гонконг, Фінляндія [2].  

На рис. 1 представлено динаміку змін показника GCI та місця України у 

рейтингах на протязі останніх 7 років. В середньому оцінка GCI коливається 

навколо 4. За цей період України отримала максимальні оцінки у 2012 та 2014 



160 
 

роках (4,14). Як бачимо однозначну тенденцію виділити не можна. Однак за 

останні 3 роки (період військової агресії з боку Росії) показник 

конкурентоспроможності України скоротився на 3,5%, що опустило її у 

рейтингах на 9 позицій [2, 3].  

 

Рис. 1. Динаміка змін показника GCI та місця України у світі 

Україна у 2016 в порівнянні з 2015 роком найбільше втратила позицій за 

показниками, які характеризують: розвиток інфраструктури (3 4,1 до 3,9, що 

виразилось у втраті 6 місць), здоров’я та початкова освіта (з 6,1 до 6,0 – 9 

місць), ефективність ринку праці (з 4,3 до 4,2 – 7 місць), розвиток фінансового 

ринку (з 3,2 до 3,0 – 9 місць), відповідність бізнесу сучасним вимогам (з 3,7 до 

3,6 – 7 місць) [2, 3]. 

Цікавим є порівняння показників України з середніми по Євразії (рис. 2). 

Так, наприклад за значення показників охорона здоров’я та початкова освіта, 

вища освіта та професійна підготовка, розмір ринку вищі за середні по Євразії. 

Це свідчить про високий рівень підготовки спеціалістів. Однак, значення 

показників інституції, макроекономічного середовища, розвиток фінансового 

ринку значно нижчі. За  даними Всесвітнього форуму найбільш проблемними 

факторами, які заважають введенню бізнесу в Україні є: корупція, політична 

нестабільність та часта зміна урядів,  інфляція та ускладнений доступ до 

фінансів, неефективна державна бюрократія, високі податкові ставки та 

складність податкового законодавства, регулювання валютного ринку, 

невідповідна якість інфраструктури та інші [2]. 
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Рис. 2. GCI України та Євразії за складовими 

У світовій практиці застосовується індекс рівня глобалізації для оцінки 

рівня залученості країн у глобальні процеси. Це індекс був розроблений 

Швейцарським економічним інститутом. Для проведення експертного аналізу 

використовувались статистичні дані міжнародних організацій, таких як: 

Всесвітній банк, МВФ, ЮНЕСКО. Остаточний індекс формується з 

урахуванням 3-х складових: глобалізація в економічній, соціальній та 

політичній сферах [4,  с. 87-88].  

Останні дослідження Швейцарського економічного інституту були 

опубліковані за 2015 рік. В них було проаналізовано 207 країн світу. Україна 

посіла 42 місце, підвищивши свої позиції на 2 пункти (у 2014 році – 44 місце), а 

сам індекс глобалізації зріс на 0,65. Найбільший рівень глобалізації, як і у 2014 

році, притаманний таким країнам, як: Ірландія, Нідерланди, Бельгія 

(Нідерланди та Бельгія помінялися місцями). До десятки найкращих також 

увійшли Австралія, Сінгапур, Швеція, Данія, Португалія, Швейцарія, Фінляндія 

[5].  

На рис. 3 представлено динаміку змін показника KOF та місця України у 

світі на протязі останніх 7 років. В середньому оцінка KOF коливається навколо 

69,33. За цей період України отримала максимальну оцінку у 2013 (70,71), а 

найвище місце посіла у 2015 році [5]. Тож такі зміни пов’язані не із 

покращенням ситуації в Україні, а із погіршенням ситуації в інших країнах.  
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Рис. 3. Динаміка змін показника KOF та місця України у світі 

Розглянемо показник глобалізації за складовими. Як можна побачити з 

рис. 4 найнижчий показник Україна має у соціальній сфері та економічній 

сферах. Якщо порівнювати показник глобалізації 2014 та 2015 років за 

сферами, то за цей час відбулись незначні зміни (показник політичної 

глобалізації скоротився на 0,05%, соціальної – на 0,18%, а показник 

економічної глобалізації зріс на 2,77%) [5]. 

 

Рис. 4. Складові показника глобалізації KOF 

Рівень глобалізації, як і рівень конкурентоспроможності має 

неоднозначну тенденцію (рис. 5) [2, 3, 5]. До 2012 року кожен із показників 

характеризувався тенденцією до зростання, однак починаючи з 2013 вони 

розвиваються діаметрально протилежно: коли один із показників зростає інший 

навпаки скорочується. 
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Рис. 5. Динаміка змін показників GCI та KOF 

Підсумовуючи результати аналізу можна зробити висновок, що 

показники України за конкурентоспроможністю в останні роки зменшились і це 

опустило її у міжнародних рейтингах. Така тенденція, відповідно до 

міжнародних та вітчизняних експертів, пов’язана зі зростанням агресії Росії та 

нестабільною політичною ситуацією, що призвело до руйнування 

інфраструктури, скорочення виробництва та постійного зниження 

загальноекономічних показників. В той же час це змусило Україну більше 

долучатись до процесів глобалізації на міжнародній арені, що відображено у 

рівні глобалізації країни.  

Сьогодні для України стратегічними пріоритетами є підвищення 

конкурентоспроможності на міжнародній арені. В країни є інноваційний та 

людський потенціал, який необхідно реалізувати. Для цього необхідно: 

здійснити внутрішні реформи спрямовані на подолання корупції, політичної 

нестабільності, неефективної державної бюрократії; трансформувати вектори 

зовнішньоекономічної політики на формування сприятливого бізнес-

середовища. 

Література: 

1. Дергачова В.В., Шеремет Т.Г. Україна в системі міжнародної 

конкурентоспроможності: оцінка позицій, причини і шляхи відродження / В.В. 

Дергачова, Т. Г. Шеремет // Міжнародна економіка: зб. наук. праць 

/Економічний вісник НТУУ «КПІ» - Київ, 2010. – С.59-66 

68,36
68,69

69,88

70,71

68,85
69,5

3,9

4

4,14

4,05

4,14

4,03

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

67,00

68,00

69,00

70,00

71,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

G
C

I

K
O

F

KOF GCI



164 
 

2. The Global Competitiveness Report 2016-2017 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf 

3. The Global Competitiveness Report 2010-2016 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://www.weforum.org/reports 

4. Охота, В. І. Конкурентоспроможність України на світовій 

економічній арені / В. І. Охота // Економічний аналіз: зб. наук. праць / 

Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій 

(голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр 

Тернопільського національного економічного університету ―Економічна 

думка‖, 2015.– С. 84-90. 

5. KOF Globalization Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://globalization.kof.ethz.ch/ 

 

 

УДК 657         8. Економічні науки  

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ 

 

Кройтор Анастасія Олександрівна  

  студентка обліково-фінансового факультету  

 Науковий керівник: Маршук Ліна Миколаївна 

асистентка кафедри фінансів 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця, Україна 

Найважливішим інструментом державного регулювання економічних 

процесів, вирішення соціальних, політичних, виробничих та інших завдань є 

державний бюджет. На формування державного бюджету впливає багато 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
https://www.weforum.org/reports
http://globalization.kof.ethz.ch/


165 
 

факторів, основний з них – бюджетна політика, яка є ефективним інструментом 

впливу на соціально-економічний розвиток як держави в цілому, так і її 

регіонів, вагомою складовою фінансової та економічної політики. В сучасних 

умовах гостро постає проблема ефективності бюджетної політики та її впливу 

на державний бюджет. Дослідження проблематики ефективності бюджетної 

політики та впливу на формування державного бюджету за таких умов набуває 

значної актуальності, так як саме бюджетна політика покликана здійснювати 

перерозподіл результатів економічного зростання і використання національного 

багатства, тим самим створюючи стимули для подальшого сталого розвитку 

суспільства. 

Значним є науковий доробок українських вчених, які багато в чому 

сприяли вирішенню проблем розробки ефективної бюджетної політики. Це, 

насамперед, Бабич Л.М., Бескид Й.М., Буковинський С.А., Булгакова С.О., 

Василик О.Д., Гальчинський А.С., Єрмошенко М.М., Кириленко О.П., 

Кравченко В.І., Луніна І.О., Міщенко В.І., Науменкова С.В., Опарін В.Н., 

Павлюк К.В., Пасічник Ю.В., Полозенко Д.В., Радіонова І.Ф., Соколовська 

А.М., Юрій С.І. В їх роботах запропоновано вирішення багатьох проблем 

удосконалення бюджетного процесу і бюджетної системи в Україні. 

Бюджетна політика – це сукупність державних заходів, спрямованих на 

зміцнення доходної частини державного бюджету, посилення соціальної 

направленості видатків бюджету та створення умов макроекономічної 

стабілізації.  

Стратегічною метою бюджетної політики є створення державою 

необхідних правових, організаційних та економічних засад щодо підвищення 

ролі бюджету як інструменту формування і оптимального розподілу фінансових 

ресурсів між різними ланками бюджетної системи для ефективного її розвитку, 

спрямованого на економічне зростання та підвищення життєвого рівня 

населення [1, с.150]. 

Завданнями бюджетної політики на сучасному етапі є: 
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 сприяння процесу збалансованості макроекономічної стабілізації та 

структурній перебудові економіки, подолання інфляційних процесів; 

  здійснення податкової політики в напрямі стимулювання 

підприємницької діяльності вітчизняних виробників товарів і послуг; 

 здійснення структурних реформ за критерієм економічного 

зростання і підвищення рівня економіки в країні; 

 оптимізація рівня бюджетного дефіциту, державного боргу та 

пошук джерел їх реалістичного фінансування; 

 пошук додаткових джерел доходів бюджету. 

Нині в Україні одним із надзвичайно важливих завдань у галузі 

бюджетної політики є не допущення подальшого зниження рівня життя 

найменш забезпечених і найуразливіших верств населення. Держава має 

гарантувати, що життєвий рівень населення не впаде нижче від прожиткового 

мінімуму. В умовах дефіциту коштів для забезпечення потреб у соціальній 

сфері необхідне жорстке нормування розподілу наявних у державі фінансових 

ресурсі, що має ґрунтуватися на об’єктивній системі показників державних 

соціальних стандартів і соціальних норм, розрахованих з огляду на мінімальні 

потреби та можливості суспільства на конкретному етапі розвитку. 

Важливим завданням бюджетної політики у сфері розвитку економіки є 

створення умов для активізації інвестиційної активності. Це стосується, 

насамперед, збільшення обсягу інвестиційної діяльності держави, а також 

недержавних вітчизняних та зарубіжних інвесторів. 

 Ще одне завдання, яке потребує вирішення, - запровадження в Україні 

середньострокового бюджетного планування, що дасть змогу складати 

реальніші плани інвестиційної діяльності держави з розподілом за ними 

відповідних ресурсів для повного забезпечення їх реалізації. Розробка та 

прийняття таких планів є переходом до вищого ступеня бюджетного 

планування, тому вона потребує детального обґрунтування та узгодження 

середньострокових планів із поточними [2, с.15].  
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Формування ефективної бюджетної системи – невід’ємна складова 

процесу розбудови ефективної держави, ринкової економіки і відкритого 

суспільства. Бюджетна політика разом із грошово-кредитною політикою 

забезпечують найважливіші економічні функції держави: фінансове 

забезпечення виконання державою своїх функцій; підтримку фінансової 

стабільності та збалансованості в країні; - забезпечення фінансової цілісності 

держави; створення стимулів для соціально-економічного розвитку. 

Основними проблемами при формуванні бюджетної політики є: 

 - максимально точне визначення обсягу ВВП із урахуванням інших 

макроекономічних показників: рівня інфляції, обсягу виробництва, споживання 

та нагромадження; 

 - впровадження науково обґрунтованих розрахунків дохідної бази 

бюджету [3, с.18].  

Кабінетом Міністрів України запропоновані можливі шляхи реалізації 

бюджетної політики на 2016 р.:  

– утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету в межах 

2,5% валового внутрішнього продукту; 

 – збереження з урахуванням податкового законодавства частки 

перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні 

не вищому, ніж враховано у Державному бюджеті України на 2015 р.;  

– фінансування дефіциту загального фонду державного бюджету 

переважно шляхом здійснення внутрішніх запозичень;  

– створення системи щодо управління ризиками державного боргу з 

метою запобігання піковим навантаженням на державний бюджет, розвитку 

вторинного ринку державних облігацій за рахунок проведення активних 

операцій з державним боргом з вільними коштами на єдиному казначейському 

рахунку;  

– здійснення заходів, спрямованих на досягнення граничного відношення 

загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до 

валового внутрішнього продукту – 60% та ін [4]. 



168 
 

Роблячи висновки та пропозиції щодо підвищення ефективності 

бюджетної політики в Україні необхідно вжити наступні заходи: оптимізувати 

функціонування системи управління державними фінансами; чітко 

регламентувати законодавчо процес акумуляції й руху фінансових потоків, 

забезпечення їх прозорості для суспільства; забезпечити високі темпи 

зростання національної економіки як основного чинника зниження фінансових 

ризиків під час розробки показників державного бюджету; досягти надійності 

прогнозу основних макроекономічних показників, на основі яких формуються 

дохідна й видаткова чистини державного бюджету,обсягів і темпів зростання 

ВВП, темпів інфляції, валютного курсу; дотримуватися об’єктивності під час 

формування дохідної частини бюджету; мінімізувати фінансові втрати держави 

під час використання державної власності; оптимізувати бюджетні витрати, що 

сприятиме повноцінному фінансовому забезпеченню реалізації державних 

функцій; забезпечити послідовність розвитку бюджетного процесу, достатність 

фінансових ресурсів для виконання бюджетних зобов’язань на кожному рівні 

на основі законодавчо затверджених мінімальних державних соціальних 

стандартів і обґрунтованих нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості; 

створити систему управління державним боргом, яка дала б змогу оптимізувати 

співвідношення фінансування процентних і непроцентних витрат; освоїти 

сучасні методи оцінки раціональності бюджетних асигнувань; впровадити 

індикатори результативності витрат державних коштів, що орієнтовані на 

досягнення позитивного кінцевого результату та стимулюватимуть органи 

влади різних рівнів і бюджетні організації до економного використання 

бюджетних коштів.  
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Становлення ринкових принципів функціонування господарської системи 

нашої країни обумовлює необхідність дослідження проблем формування і 

розвитку фінансової системи в контексті трансформаційних процесів. Як 

показувала світова практика, сьогодні фінансовому сектору належить головна 

роль в забезпечені економічного зростання. Тому для економіки Україні, для 

якої також характерне випереджаюче зростання фінансового сектора в 

порівнянні з реальним, необхідна фінансова система, що забезпечує не тільки 

зростання кількісних показників. Поліпшення якісних характеристик має, перш 

за все, сприяти формуванню інвестиційних ресурсів, які забезпечать процеси 

структурних перетворень і досягнення конкурентоспроможності національного 

господарства[1, c.129]. 

Загальні теоретичні і методологічні положення стосовно фінансів, 

фінансової системи висвітлені в працях учених, таких як В.Л. Андрущенко, І.В. 

Бураковський, 3.С. Варналій, О.Д. Василик, А.І. Даниленко, О.П. Кириленко, 
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В.М. Суторміна, В.М. Федосов, С.І. Юрій та багато інших, які наслідували 

давню традицію викладання фінансової думки, започатковану М.М. 

Алексеєнком, М.X. Бунге, І.І. Янжулом та іншими [2, c.36]. 

Сьогодні перед Україною стоять завдання побудови сучасної 

конкурентоспроможної економіки, поліпшення інвестиційного клімату, 

включення в процеси глобалізації та інтеграції. Якісні перетворення 

економічної системи неможливі без розвитку інвестиційної діяльності, 

формування національного капіталу як основи макроекономічної стабільності. 

Таким чином, на перше місце виходить питання про стан, обсяги та якість 

капіталу в країні. Цей капітал не може бути сформований без допомоги 

ефективної фінансової системи, за допомогою якої формуються різні джерела 

фінансування соціально-економічного розвитку, які повинні забезпечити 

фінансування реального сектора економіки, що потребує великих інвестицій.  

Фінансова система – сукупність окремих, але взаємопов`язаних між 

собою сфер фінансових відносин, котрі мають особливості в мобілізації й 

використанні фінансових ресурсів, відповідний апарат управління та правове 

забезпечення. Структура фінансової системи є динамічною та містить державні 

фінанси, фінанси суб`єктів господарювання, міжнародні фінанси, фінансовий 

ринок, фінанси страхування [3, c.30]. 

Сьогодні ніхто не заперечуватиме, що країни з розвиненішими 

фінансовими системами мають вищі темпи економічного зростання, оскільки 

між рівнем їх розвитку та інтенсивністю економічного розвитку країн є тісний 

зв'язок. Фінансові системи допомагають мобілізувати заощадження, 

розподіляють інвестиційні ресурси, забезпечують страхування, розподіл та 

диверсифікацію ризиків, сприяють посиленню корпоративного контролю в 

країні. Через фінансові системи збирають і обробляють інформацію про 

інвесторів, інвестиційні проекти. Це дає змогу ефективно розподіляти кошти, 

здійснювати нагляд і контроль за розподіленими коштами [2, c.37]. 

Серед основних проблем, з якими стикається держава є і розвиток 

тіньової економіки, що приховує справжній фінансовий стан багатьох 
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підприємств, сюди слід віднести незахищеність прав інвесторів на ринку 

фінансових послуг, повільні темпи ринкових перетворень реального сектору. 

Крім того, для України характерна невизначеність моделі розвитку фінансової 

системи, недостатній рівень капіталізації інститутів фінансової системи, низька 

якість і конкурентоспроможність фінансових послуг, відсутність 

консолідованого нагляду за фінансовими установами [1, c.131]. 

Одним із найболючіших питань є пошук шляхів збалансування 

фінансової системи. На загальнодержавному рівні уже робилися спроби у 

частині затвердження та виконання бюджету, хоча вони приводили лише до 

формальної відповідності, а на практиці – дефіцит та зростання державного 

боргу. На регіональному рівні ситуація також складається не найкраще, 

оскільки в різних регіонах дохідна та видаткова частини не співпадають. 

Звітність та подання інформації до реєстру банками не має досконалих 

механізмів оперативності і прозорості, це зумовлює високий рівень 

несприятливого вибору і морального ризику, що впливає на розвиток 

фінансової системи [2, c.38]. 

Таким чином, для подолання проблем фінансової політики, та фінансової 

системи загалом, варто сприяти збільшенню обсягу фінансових ресурсів країни, 

проводити контроль за ефективністю використання наявних фінансових 

ресурсів та їх цільовою направленістю. Немалу роль слід приділити моменту 

удосконалення існуючої законодавчої бази, яка, на жаль, є фрагментарною і 

неповною. В плані податкової політики значну увагу слід приділити порядку 

вдосконалення системи податків, поліпшенню законодавчої бази з питань пільг 

та привілеїв, та, безумовно, з питань уникнення подвійного оподаткування. В 

плані державних фінансів варто зрівняти державні зобов'язання з реальною 

можливістю їх фінансування. Для того, щоб фінансова система України 

розвивалась збалансованою, варто спершу визначити модель, за якою вона 

розвиватиметься, удосконалити систему ризик—менеджменту, шляхом 

постійного вивчення можливих ризиків, запровадити нагляд за діяльністю 

фінансових інституцій, забезпечити захист прав інвесторів. 
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Диференціація та інтеграція економічних наук, трансформаційні процеси 

в економіці України, розвиток конкурентного середовища надають нового 

змісту економічному аналізу. Наслідком таких тенденцій стає удосконалення 

підходів до організації економічного аналізу та методик його здійснення. Однак 

нині відповідні рекомендації відсутні або не вирішують визначені питання 

комплексно. Саме тому доцільно буде розглянути особливості комп’ютеризації 

аналітичних  процедур на підприємствах. 

Питання особливостей комп’ютеризації економічного аналізу на 

підприємствах досліджують такі науковці якКосова Т. Д., Сухарев П. М., 

Ващенко Л. О., Олійник О. В. та інші. Проте на сьогодні відсутні єдині 

методичні принципи побудови сучасного програмного забезпечення 

автоматизації системи аналізу, що обумовлює актуальність теми дослідження. 
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Метою дослідження є виявлення складових комп’ютеризації 

економічного аналізу з метою забезпечення інформаційних потреб різних груп 

користувачів і адаптації до динамічних змін конкурентного середовища та 

аналіз  існуючих  видів програмних продуктів, які використовуються для 

комп’ютеризації аналізу в сучасних умовах. 

Інформаційні системи економічного аналізу пройшли довгий шлях свого 

становлення. Більшу частину свого розвитку вони були лише придатком 

інформаційних систем бухгалтерського обліку. Оскільки облік виступає 

інформаційним ресурсом для проведення аналізу, то його обчислювальні 

системи допомагали автоматизувати процес створення цього ресурсу [1, с.54]. 

Розробка організаційних і методичних питань економічного аналізу в 

умовах автоматизованої обробки інформації є одним із найбільш 

перспективних напрямів розвитку економічного аналізу, оскільки забезпечує 

розширення меж аналітичних досліджень. Ще в наукових публікаціях початку 

1980-х рр. підкреслювалося значення організації аналітичних досліджень за 

допомогою засобів автоматизації, вказувалося на перспективність таких 

розробок та розглядалися питання проведення комплексного економічного 

аналізу з використанням засобів обчислювальної техніки [2, с.187]. 

Однак, не применшуючи ролі здійснених досліджень для розвитку 

економічного аналізу, слід відмітити невизначеність у науковій літературі щодо 

використання комп’ютерних технологій для організаційного та методичного 

забезпечення економічного аналізу. Отже, необхідно виділити основні 

проблеми автоматизації економічного аналізу на підприємствах України, а 

саме: низький рівень кваліфікації спеціалістів в області комп’ютерних 

технологій; небажання адміністрації підприємств йти шляхом інтенсивного 

розвитку та застосовувати новітні технології; значні витрати на придбання 

програмного забезпечення та необхідність його постійного оновлення; 

невідповідність існуючих програмних засобів особливостям діяльності 

суб’єктів господарювання; не адаптованість програмного забезпечення під 
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нормативно-правову базу українських підприємств та недостатня 

комп’ютеризація діяльності підприємств [3, с. 138]. 

Таким чином, необхідним є підвищення оперативності процедури 

обробки  економічної інформації на основі застосування провідних розробок у 

сфері інформаційно-комп’ютерних технологій. У сучасних умовах на практиці 

при здійсненні аналітичної діяльності аудиторськими та консалтинговими 

фірмами використовуються АРМ аналітика, тобто фахово орієнтована 

малаобчислювальна система, що призначена для автоматизації роботи з аналізу 

господарської діяльності підприємства, або окремі аналітичні модулі АСУП. 

Такі системи забезпечують здійснення аналізу фінансового стану підприємства 

із застосуванням різноманітних методик. 

У даний час на українському ринку пропонується немало програмних 

продуктів, що об'єднуються терміном "фінансово-аналітичні системи". Вони 

розрізняються заспектром задіяних показників і  реалізованих в них підходах до 

рішення основних задач аналізу фінансово-господарської діяльності 

підприємств. Головним критерієм, що визначає відмінності окремих класів 

аналітичних програм, є інформаційна база, яка ними використовується. 

Програми першого класу спираються на дані зовнішніх інформаційних 

джерел, переважно стандартної бухгалтерської і статистичної звітності. Сюди 

можна віднести програми фірм "Інек", "Альт", харківського відділення фірми 

"Аналізконсалт" і деякі інші. При розрахунку аналітичних показників в їх базу 

даних слід ввести показники фінансової звітності, як правило, вручну. 

Виключенням в цьому плані є розробки фірми "Інек", які потенційно 

можуть імпортувати дані з зовнішніх джерел, наприклад з комп'ютеризованої 

системи бухгалтерського обліку. На жаль, бухгалтерські програми більшості 

розробників не підтримують експорту даних в стандарті, запропонованому 

вказаною фірмою. 

Наступний клас програмного забезпечення економічного аналізу є більш 

глибоко інтегрованим з даними комп'ютеризованих систем інших контурів 

управління, і, перш за все, з бухгалтерськими. До них відносяться розробки 
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корпорації "Галактика", фірм "Інфософт", "Інтелект-Сервіс" (система БЕСТ-Ф), 

"Фоліо" та інші.Тут природною інформаційною базою аналізу є дані, що 

створюються при використанні інших модулів програмних комплексів вказаних 

фірм. Тим самим виключається зайва і досить трудомістка технологічна 

операція ручного введення базових даних; створюються умови для вирішення 

всього спектру аналітичних завдань [4, с.76]. 

Однак не завжди придбання вищеназваних систем є економічно вигідним, 

тому підприємства у своїй діяльності також можуть використовувати: 1) засоби 

прикладних програм MSExcel, що пов’язано з можливостями, реалізованими в 

продукті;  2) спеціалізовані аналітичні пакети (―Statistika‖, ‖SPSS‖,  ―Stadia‖ та 

ін.) [5, с.265].  

Для удосконалення аналітичної роботи на підприємствах із 

застосуванням інформаційно-комп’ютерних технологій запропоновано 

використовувати засоби BusinessIntelligence, зокрема DataMining. Дана 

методологія має ряд переваг, оскільки в ній реалізовано повний набір 

механізмів аналізу (багатовимірна звітність ―OLAP‖) та є можливість 

здійснення прогнозування, сегментації, оптимізацію інформації [6, с. 59]. 

Для вирішення проблем автоматизації економічного аналізу, 

запропоновано: законодавчо зобов’язати керівників підприємства здійснювати 

підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів в області комп’ютерних 

технологій, здійснювати заходи, які передбачали б інтенсивний розвиток та 

застосування новітніх технологій; забезпечити доступний рівень цін на 

програмне забезпечення; проведення постійного оновлення автоматизованих 

програм економічного аналізу; мотивування розвитку новітніх технологій, які б 

повність відповідали особливостям діяльності суб’єктів господарювання; 

провести заходи стимулювання комп’ютеризації підприємств. 

Правильно визначений напрям комп’ютеризації економічного аналізу 

передбачає ефективне застосування методики економічного аналізу в умовах 

комп’ютерних технологій. Таким чином, методика проведення економічного 

аналізу на основі використання сучасних комп’ютерних технологій повинна 
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відповідати вимогам комплексності, системності, оперативності, 

прогресивності, динамічності, точності пізнання досліджуваного об’єкта, 

тенденцій і закономірностей його зміни та розвитку. 

Проведення дослідження організації та технології економічного аналізу в 

комп’ютерному середовищі забезпечило отримання наступних висновків. З 

впевненістю можна стверджувати, що застосування інформаційно-

комп’ютерних технологій сприяє розширенню функціональних можливостей 

економічного аналізу за рахунок забезпечення системи аналізу оперативною 

вхідною інформацією та підвищення швидкості її обробки. 

Суб’єктам господарювання, де аналітична діяльність є окремим видом 

економічної діяльності, запропоновано використовувати АРМ аналітика, 

спеціалізовані аналітичні пакети, а також засоби табличного редактора  

MSExcel. На основі розгляду сучасних програмних засобів виявлено, що 

можливим є удосконалення організації та технології економічного аналізу  на 

підприємствах за допомогою інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом 

використання сучасних програмних засобів аналізу (OLAP та DataMining). 

Автоматизація економічного аналізу допоможе підвищити ефективність 

управління, оскільки надасть змогу налагодити двосторонній зв’язок між 

головним центром управління і підрозділами підприємства, що забезпечить 

оперативне реагування підприємства на зміни зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 
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Сьогодні в Україні існує головна економічна проблема - обвал курсу 

національної валюти, адже падіння валютного курсу разом із інфляцією  

негативно впливають на економіку та суспільство України в цілому. Виходячи з 

цього ключовою проблемою є і залишається ситуація в політичному, 

економічному житті України та її місце на зовнішньо - економічному ринку, 

адже всі ці елементи впливають на валютний курс. За цих обставин особливо 

актуальним є дослідження не тільки проблеми, але й аналіз шляхів вирішення 

цих проблем та стабілізації курсу на даному етапі розвитку держави.  

Загалом на валютний курс вплинули такі головні фактори:зниження 

обсягів валютних резервів країни;державний борг;некоректна робота НБУ, що 

до своїх професійних обов’язків; політична ситуація. 
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Проаналізуємо кожен з наведених факторів та розглянемо можливі шляхи 

вирішення. 

Важливим фактором при підвищенні стабільності національної валюти 

виступає обсяг валютних резервів країни, тому їх зменшення є негативним 

чинником, який загрожує порушенням основи стабільності не тільки грошової, 

а й фінансової системи України.[1,с.16].  

З табл. 1 бачимо, що зниження міжнародних резервів в 

2013рокунегативно вплинули на стабільність національної валюти, збільшуючи 

незабезпеченість гривні. Тому, для забезпечення стабільності національної 

валюти, та економічного розвитку країни в цілому, необхідно збільшувати 

валютні резерви країни. 

 

 

Таблиця 1 

Офіціальні міжнародні резерви України з 2009 по 2016 рр. [2] 

млн. дол. США 

№ 

п/п 
Дата Показник Відхилення (+/-) Відхилення у % 

1 31.12.2009 26505,0 - - 

2 31.12.2010 34576, 8071,0 30,45 

3 31.12.2011 31794,6 -2781,4 -8,04 

4 31.12.2012 24546,2 -7248,4 -22,80 

5 31.12.2013 20415,7 -4130,5 -16,83 

6 31.12.2014 7533,3 -12882,4 -63,10 

7 31.12.2015 13300,0 5766,7 76,55 

8 30.09.2016 15588,7 288,8 17,21 

 

Іншоюважливою проблемою з якоюпов’язанекурсоутвореннягривні 

єдержаний борг. Сьогодніційпроблемі не 

приділяєтьсядостатньоїуваги,оскількибільшістьекономістів вважає, що 

найстрашнішиминаслідкамифінансово-економічноїкризи є рецесія та 
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безробіття. Слідвідмітити, що вмайбутньомудержавний борг є гострою 

проблемою для економікикраїни,оскількинеобхіднобагато часу для 

йогопогашення [1,с.17]. 

Таблиця 2 

Розмір державного боргу України [3] 

млрд. дол. США 

№ 

п/п 
Вид боргу 2013 2014 2015 

31серпня 

2016 

1 Внутрішній 25,864 29,235 22,868 21,582 

2 Зовнішній 26,456 30,809 33,867 35,612 

3 Гарантійний 14,107 9,750 10,924 9,396 

Всього 66,549 69,226 67,660 66,590 

 

Аналізуючи державний борг України (табл. 2) з 2013 по 2016 рік 

спостерігається зростання державного боргу України, що в свою чергу відіграв 

роль із знеціненням національної валюти. Тому для зміцнення гривні потрібно 

зменшувати державний борг або хоча б його не збільшувати.  

Ефективна грошово-кредитна політика сприяє економічному розвитку 

країни, підвищенню стабільності національної валюти та забезпечення 

високого рівня зайнятості населення. 

В Україніголовнимсуб'єктомгрошово-кредитноїполітики є Національний 

банк (НБУ). Основні засади грошово-кредитноїполітикирозробляє та реалізує 

Рада Національного банку України, як його керівний орган.Відповідно до 

КонституціїУкраїниосновноюфункцієюНаціонального банку є 

забезпеченнястабільностігрошовоїодиниціУкраїни. При 

виконаннісвоєїосновноїфункціїНаціональний банк 

маєвиходитиізпріоритетностідосягнення та підтримкиціновоїстабільності в 

державі [4,с 48] . 

Для підвищення рівня стабільності й міцності грошової одиниці 

необхідне ефективне регулювання валютного курсу. Стабільність курсу гривні  

забезпечувалася заходами монетарного регулювання. Але останнім часом НБУ 
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своїх професійних обов`язків не дотримувався і допускався помилок. Тому, що 

перехід від фіксованого до плаваючого валютного курсу в лютому 2014 року 

мав стати початком природного ринкового курсоутворення, вирівнювання 

платіжного балансу та поступового звільнення економіки від тиску 

адміністративних і корупційних обмежень. При правильному монетарному 

регулюванні валютний курс мав перейти із жорсткої форми валютної 

стабільності (фіксованого курсу) до м'якшої її форми у вигляді плаваючого 

курсу, тобто сталих коливань (до 5–10%) навколо рівноважного рівня. Діапазон 

коливань, який визначає межі валютної стабільності, залежить від ефекту 

проходження (path-througheffect), тобто впливу змін валютного курсу на 

динаміку цін.  

Те, щовідбувається в сферікурсоутворення з лютого 2014 року й дотепер, 

це неперехід до плаваючого курсу. 

Церічнепровалюванняекономікивбезпрецедентнувалютну кризу при 

жорсткихадміністративнихобмеженнях, цетривале та 

настійнерозкручуваннядевальваційно-інфляційноїспіралі. Адже, попри 

воєннуагресію та іншізовнішніфактори, зниженняекспортутоварів (на 13,9% за 

2016 р.) не булонастількикатастрофічним, щобобрушитинаціональну валюту на 

275,6% (з 7,99 грн/дол.до 26,35грн/дол на 2жовтня 2016 р.). Тим паче, 

щоімпорттоварівскоротився за рік на 28,3% і поточнийрахунокплатіжного 

балансу практично досягнув рівноваги (-59 млн дол.). Які помилки монетарного 

регулювання призвели до глибокої валютної кризи? Якщо коротко й просто: 

було здійснено різку відмову від традиційних механізмів валютної стабільності 

(режиму фіксованого курсу, звичних для НБУ та суспільства інструментів, 

традицій, поведінкових моделей) без правильних дій з активізації інших 

механізмів валютної та цінової стабільності, що були наявні в розпорядженні 

НБУ та відповідали новому режиму плаваючого курсу. Було реалізовано різкий 

шоковий сценарій відв'язування від звичного якоря стабільності (фіксованого 

курсу) без дотримання елементарних правил монетарної безпеки та створення 

іншого якоря, без чого не може нормально розвиватися жодна економіка. У 
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багатьох країнах перехід до плаваючого курсу був безкризовим, якщо 

використовувалася продумана системна стратегія. Судячизіспонтаннихреакцій і 

деякихруйнівнихдій НБУ (може, через нерозуміння), у нього не 

булотакоїстратегії. Тому вінприпустивсяцілого ряду серйозних помилок. 

Загалом помилка монетарної політики була в тім, що механізми 

забезпечення стабільності валютного курсу при різних валютних режимах 

передбачають використання різноманітних каналів регулювання грошової маси. 

За умов фіксованого курсу головним каналом монетарного регулювання був 

валютний: через її (валюти) купівлю Нацбанк збільшував пропозицію грошей в 

економіці, через продаж — зменшував. У ситуації нарощення експорту, 

збільшення сальдо поточного рахунку платіжного балансу, припливу капіталу 

зростала пропозиція іноземної валюти й виникала тенденція до ревальвації. Для 

її недопущення Нацбанк викуповував іноземну валюту, тим самим здійснюючи 

емісію гривні. Так підтримувався фіксований курс, а експортери й банки через 

продуктивний канал емісії одержували достатньо коштів.  

У зворотній ситуації — падіння експорту, збільшення імпорту, відпливу 

капіталу — виникали дефіцит валютних ресурсів і девальваційний тиск на 

гривню. У цьомуразіНацбанкпродавав валюту за фіксованим курсом, 

зменшуючигривневумасу через валютний канал, 

щозабезпечуваловалютнустабільність. Якщо при цьому активно 

"включавсядрукарськийверстат" для монетизаціїдефіциту бюджету, а емісія 

через цей канал використовувалася непродуктивно та не 

сприялановимвалютнимнадходженням, то бажання НБУ утриматифіксований 

курс неминуче наштовхувалося на необхідністьскороченнявалютнихрезервів. 

У ситуації недоступності зовнішніх позик за цим слідувала валютна криза 

— девальвація гривні та фіксація курсу на новому рівні, який через цінові 

фактори стимулював експорт, обмежував імпорт і тим самим урівноважував 

поточний рахунок платіжного балансу. У такіймоделімонетарногорегулювання 

в умовахфіксованого курсу й періодичнихдевальвацій Україна 

подолаладвівалютнікризи — в 1998–1999 рр. (174,4-відсоткова девальвація з 1,9 
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до 5,21 грндол.) і 2008–2009 рр. (девальвація на 58,1%, з 5,05 до 7,99 грндол.). 

Поточнавалютна криза 2014–і до теперякісновідрізняєтьсявідпопередніх: вона 

розвивається за більшкатастрофічноюмоделлюдевальваційно-

інфляційноїспіралі з перевищеннямпозначки 275-відсоткової 

офіційноїдевальвації. Проблема полягає в тому, що, знявшиіз себе 

відповідальність за стабільність валютного курсу, 

Нацбанквідмовивсявідвикористаннямонетарнихмеханізмів, які могли 

цюстабільністьзабезпечити. В умовахплаваючого курсу й критичного 

зниженнявалютнихрезервів, коли валютний канал втратив роль регулятора 

грошовоїмаси та стабілізатора курсу, Національний банк з метою 

підтримкикурсової і ціновоїстабільності повинен 

бувефективновикористовувати канал рефінансування й мобілізаціїкоштів, чого 

не відбулося. Прорахункиполягали в 

порушенніключовихпринципівефективностіцього каналу в 

умовахдевальваційного й інфляційноготиску. Отже, непрофесійна робота НБУ 

призвела до передбачуваних наслідків[4,c.55]. 

Ще однією проблемою, крім динаміки валютного курсу та обсягу 

міжнародних резервів, що впливає на стабільність національної валюти на 

сучасному етапі для України є політична ситуація в країні, а саме війна яка 

нищить зовні та криза яка нищить зсередини.  

Водночас порушення стабільності валюти може бути спричинене також 

спекулятивним чинником, або ж дестабілізація гривні може статися із-за 

кордону, оскільки 20% українського ринку займають чотири російські банки. 

Незважаючи на страшніпрогнозиміжнародних експертів, у Нацбанку 

запевняють, щофінансоваситуація в країніконтрольована, а глава установи 

переконує,щоукраїнціможуть не переживати за збереженнясвоїхзаощаджень. 

Таким чином, на реалізаціюсучасноїгрошово-кредитноїполітики 

негативно впливають як зовнішні, так і внутрішніфактори. До зовнішніх 

факторіввідносятьзростаючузалежністьУкраїнивідміжнародноїекономіки 

ісвітовоїфінансовоїсистеми. До внутрішніхфактopiв, які негативно впливають 
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на гpoшoвo-кpeдитну політику слід віднести вiдcутнicть дocтатнix умoв для 

нopмальнoї poбoти монетарної політики [5]. 

Таким чином, валютнаполітика є невід’ємнимелементом 

економічноїполітикикраїни. Для 

забезпеченняекономічногозростання,валютноїбезпекидержавинеобхідноздійсн

юватиефективневалютне тамонетарнерегулювання, впроваджуватинові заходи 

щодовдосконаленнявалютноїполітики, 

якізабезпечатьмакроекономічнустабільність. Негативнесальдо платіжного 

балансу, високийрівеньдоларизації, зменшенняобсягівзолотовалютнихрезервів, 

збільшення державного боргу,політична ситуаціясуттєвовпливають на 

стабільність національної валюти. 
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УДК 657                                                                                 8. Економічні науки  

ОСОБЛИВОСТІ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 

Остапчук Т.М., 

студентка економічного факультету  

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника», 

м. Івано-Франківськ, Україна  

Розвиток підприємств незалежно від його структури та форми власності в 

умовах ринкової економіки визначається здатністю забезпечувати достатній 

рівень прибутковості діяльності, що характеризується системою абсолютних і 

відносних показників. 

Фінансова діяльність підприємства виражається у фінансових 

результатах. Визначаючи  фінансовий результат діяльності підприємства ми 

порівнюємо доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих 

доходів. 

Вивчення нормативно-правової бази України дає змогу зазначити, що в 

законодавстві не розглядається сутність саме поняття «фінансові результати», 

обґрунтовано лише сутність дефініцій «прибуток» та «збиток». 

Прибуток є важливим показником ефективної діяльності підприємств. 

Аналізуючи прибутковість підприємства, ми зіставляємо прибуток з витратами 

підприємства або з обсягом виробничих фондів підприємств. Таке зіставлення 

характеризує рентабельність. Вона вказує на прибутковість, доходність 

підприємства. 

Під прибутком слід розуміти абсолютний показник, що відображає 

позитивний фінансовий результат діяльності підприємства у вигляді 

перевищення суми доходів над сумою витрат, понесених для отримання цих 

доходів. Відносні критерії оцінювання ефективності – це показники 
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рентабельності, що характеризують рівень прибутковості вкладеного капіталу в 

цілому та його видів, здійснених витрат або отриманого доходу. 

Результативність досягається завдяки поєднанням різних факторів 

внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Оцінка цих факторів 

здійснюється за допомогою кількісних прийомів аналізу: детермінованого та 

стохастичного факторного аналізу.  Ці прийоми використовуються  в процесі 

аналізу фінансових результатів та  забезпечують  вивчення найбільш 

необхідних факторів від яких залежить кінцевий результат діяльності 

підприємства. 

 Питання аналізу формування фінансових результатів та впливу факторів 

на їх зміну були розглянуті в працях багатьох вчених. Зокрема, Андрійчук В.Г. 

в своїй праці [1, с.94] виокремлює три найважливіші фактори, що впливають на 

масу прибутку підприємства або його окремої галузі: обсяг реалізації, рівень 

повної собівартості і середня ціна реалізації. Для поглиблення дослідження 

автор пропонує витрати на товарну продукцію розглядати як два окремих 

фактори: змінні і постійні витрати.  

Методику факторного аналізу прибутку Мец В.О. [3, с.56] пропонує 

здійснювати за такими складовими: аналіз валового прибутку підприємства; 

аналіз прибутку від виробництва продукції; аналіз загального прибутку 

підприємства; аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг; аналіз 

інших фінансових результатів діяльності підприємства. 

 Г. В. Митрофанова, Г. О. Кравченко, Н. С. Барабаш [4, с.152] 

розглядають чотирифакторну мультиплікативну модель аналізу чистого 

прибутку підприємства. Для побудови цієї моделі застосовуються чинники 

другого ряду, до яких належать: капітал; оборотність активів; мультиплікатор 

капіталу; чиста рентабельність фінансово- господарської діяльності 

підприємства. 

 Гордополов В., Гордополова Н. [2, с.45] пропонують факторну модель, 

яка дасть можливість оцінити вплив зміни середніх залишків оборотних 

активів, оборотності оборотних активів, чистої рентабельності фінансово- 
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господарської діяльності, фондовіддачі, фондозабезпеченості та продуктивності 

праці працівників на зміну чистого прибутку підприємства.  

 Фінансовий результат можна умовно поділити на  такі етапи: 

забезпеченість ресурсами та ефективність їх використання, сам процес 

виробництва чи реалізації продукту та ефективності цього процесу, розрахунок 

фінансових результатів та визначення ефективності господарської діяльності. 

Нами було сформовано багатофакторну модель взаємозв’язку чистого прибутку 

з усіма складовими етапами формування результату діяльності підприємства.  

Одним із головних вартісних показників ефективності виробництва є 

рентабельність. Вона характеризує рівень віддачі активів і ступінь 

використання капіталу у процесі виробництва. 

 Зазначимо, що показники рентабельності більш повно відображають 

остаточні результати господарської діяльності підприємства, ніж прибуток. 

Вони характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, 

прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат і так далі. Для 

оцінки діяльності підприємства використовуються показники рентабельності, 

вони є інструментом  в інвестиційній політиці і ціноутворенні . 

Рівень рентабельності  підприємства залежить від величини: прибутку, 

товарної продукції, витрат виробництва, величини основних виробничих 

фондів і нормованих обігових засобів. 

Прибутковості підприємства визначається показниками  рентабельності, 

які характеризують рівень віддачі витрат або міру використання наявних 

ресурсів. Збільшуючи показники рентабельності, підприємство починає 

залежати від зростання чистого прибутку, який залишається в розпорядженні 

підприємства після сплати податків. Тому для підвищення рентабельності 

підприємства потрібно збільшувати прибуток і цього можна досягти 

наступними методами: 

     -збільшувати  обсяги виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг; 

-    зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції, тобто 

знижувати її собівартість; 
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- використовувати потенціал, що є в розпорядженні підприємства, в  

тому числі і фінансові ресурси; 

-    найефективніше вкладати одержаний раніше прибуток з точки зору  

досягнення оптимального ефекту. 

Також до шляхів підвищення рентабельності підприємства можна 

віднести: 

- покращення маркетингу, пов’язане з коригуванням стратегії і  

тактики маркетингу; 

- вироблення тільки тієї продукції, що безумовно буде купуватися,   

при цьому підприємству потрібно згрупувати свою продукції за ознакою 

рентабельності та зосередити свою увагу на тій продукції, яка є 

високорентабельною. Також потрібно покращувати продукцію з середнім 

рівнем рентабельності, а низькорентабельну продукцію зняти з виробництва; 

- приділяти більше уваги дизайну продукції, упаковці, а також  

рекламі; 

-  усунення каналів втрати прибутку (виплата різних штрафів, пені, 

неустойок); 

- підвищення оптових або інших відпускних цін на продукцію, але 

так, щоб ці ціни відповідали якості продукції. 

Отже, кризові явища в економіці значною мірою впливають на економіку. 

В цьому контексті факторний аналіз відіграє важливу роль у прийнятті 

управлінських рішень, оскільки проведені розрахунки дозволяють виявити 

невикористані резерви підвищення ефективності ведення бізнесу в складних 

умовах господарювання. 
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В умовах кризи, підвищеного рівня інфляції, значних курсових різниць 

протягом останніх п’яти років особливо актуальною темою є розгляд 

валютного курсу за цей період. Значної уваги набуває розгляд причин змінення 

валютного курсу відносно міжнародних розрахункових одиниць. Ключовою 

проблематикою є і залишається ситуація в політичному, економічному житті 

України та її місце на зовнішньо - економічному ринку, адже всі ці елементи 

впливають на валютні коливання. За цих обставин особливо актуальним є 

дослідження не тільки проблеми, але й аналіз шляхів вирішення цих проблем та 

стабілізації курсу на даному етапі розвитку держави. 

Валютний курс є одним із елементів аналізування економічної ситуації в 

країні, саме тому його розгляд і дослідження є вкрай важливим. 

Валютний курс – це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у 

грошових одиницях інших країн або в міжнародних розрахункових одиницях 

[2, c.197]. 
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Аналіз розпочнемо з розгляду показників валютних курсів в Україні за 

2011-2016 рр., які представлені на початок січня кожного з представлених років 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники валютного курсу в Україні за 2011 – 2016 рр. [1] грн. 

№ Показник 
Курс валюти 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Долар США 

(USD)за 1 долар 
7,959 7,9898 7,993 7,993 15,7686 23,7837 

2. 
Євро (EUR)за 1 

євро 
10,5162 10,2525 10,4724 11,0415 19,2329 25,558 

3. 

Російський рубль 

(RUB)за 10 

рублів 

2,6224 2,4816 2,6316 2,4497 3,0304 3,2612 

 

Отже, в табл. 1 представлена ціна в гривнях за 1 долар, 1 євро і за 10 

російських рублів. З табл. 1 помітно, що значні коливання курсів відбуваються 

за три останні представлені роки, тому знайдемо відхилення цих показників. 

В табл. 2 розраховано відхилення курсу гривні до євро, долара та 

російського рубля, за допомогою цього проведемо аналіз. 

Таблиця  2 

Аналіз динаміки валютного курсу України за 2014-2016 роки грн. 

№ Показник 
Курс валюти Відхилення (-/+) 

2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Долар США (USD)за 

1 долар 
7, 933 15,7686 23,7837 7,8356 8,0151 

2. Євро (EUR)за 1 євро 11,0415 19,2329 25,558 8,1914 6,3251 

3. 
Російський рубль 

(RUB)за 10 рублів 
2,2497 3,0304 3,2612 0,7807 0,2308 

 

Проаналізуємо відхилення курсу валюти 2015 р. до 2014 р. та 2016 р. до 

2015 р. за допомогою табл. 2. 

Відхилення показника ціни за 1 долар відносно 2015 р. до 2014 р. 

становить 7,8356 грн., а відносно 2016 р. до 2015 р. відхилення дорівнює 8,0151 

грн.. Ціна за 1 євро у відношенні 2015 р. до 2014 р. збільшилася на 8,1914 грн., 
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а стосовно 2016 р. до 2015 р. ціна збільшилася на 6,3251 грн.. Ціна за 10 

російських  рублів у 2015 р. відносно 2014 р. збільшилася на 0,7807 грн., а 

стосовно 2016 р. до 2015 р. також збільшилася на 0,2308 грн.. 

Отже, з табл. 2 видно, що всі показники збільшилися і це означає, що 

гривня на валютному ринку досить зменшилася в ціні відносно до міжнародних 

розрахункових одиниць. 

Для розгляду можливих шляхів вирішення проблеми зниження ціни 

гривні на валютному ринку потрібно визначити проблеми в державі, які до 

цього призвели. 

Афанасьєф М. В., вважає, що на валютний курс впливають такі фактори, 

як зміна обсягів ВВП, стан торговельного балансу країни, рівень інфляції, 

внутрішня та зовнішня пропозиція грошей, відсоткові ставки, перспективи 

політичного розвитку, державне регулювання валютного курсу [3]. 

Для вирішення проблем стабілізації валютного курсу вкрай  необхідні 

комплексні, структурні зміни, яких потребує сучасний стан економіки нашої 

держави. Найперше потрібний повний перегляд правил валютного контролю, 

скасування будь-яких валютних обмежень та перетворення гривні у тверду 

світову валюту. Даний варіант, на перший погляд, виглядає не вельми 

реалістично  найближчій перспективі, але його слід розглядати як стратегічну 

мету розвитку валютного регулювання в Україні. 

 Наступним кроком являється зростання довіри населення до гривні, 

зниження рівня доларизації економіки та її регулювання шляхом грошово-

кредитної політики, сприяння поступовому вирівнюванню умов кредитування у 

валюті, а так само гривні. 

Одним з головних підходів до валютного регулювання є 

саме  еволюційний розвиток валютного контролю, шляхом внесення змін в 

регуляторні документи НБУ. Такий підхід залишається недостатньо 

ефективним, оскільки сам регулятор, яким є НБУ, залишається досить 

консервативним органом щодо зміни чинних правил. 
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Отже, аналізуючи валютний курс України протягом 2011 – 2016 років, 

значні відхилення спостерігаються у середині 2014 р. та до листопада місяця 

2016 р.. Саме через ці зміни питання валютних коливань є досить актуальним. 

На валютний курс на даний час впливає ряд таких факторів, як: рівень інфляції, 

відсоткові ставки, пропозиція грошей, політична ситуація та інші не менш 

важливі фактори. Для зміни ситуації терміново необхідно стабілізувати гривню 

на грошовому ринку і це можливо, лише за допомогою внесення конкретних 

змін до законодавства з валютного регулювання. 
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Одним з інструментів вимірювання добробуту суспільства є доходи 

населення. Номінальні і реальні доходи, а також розміри і динаміка доходів 

населення, зокрема таких як заробітна плата, пенсії, стипендії, дозволяють 

говорити про рівень життя. Доходи населення, по суті, відображають 

економічні зв'язки між членами суспільства з приводу споживання виробленого 

продукту за рахунок їх трудової діяльності. 

За останні десятиліття в Україні відбулися істотні зміни в політичній, 

економічній, соціальній, демографічній сферах розвитку держави. 

Спостерігається розшарування суспільства з появою осіб з надприбутками і 

осіб що отримують вкрай низькі доходи. Вищеназвані зміни і диспропорції 

свідчать про необхідність аналізу структури і динаміки доходів населення. 

Під доходами населення розуміється сума грошових коштів, отриманих за 

певний проміжок часу і призначених для придбання благ і послуг з метою 

задоволення особистих потреб. 

Аналіз структури і динаміки доходів населення дозволяє судити про 

рівень життя населення. При цьому слід зазначити, що саме поняття «рівень 

життя» є досить складним і викликає певні дискусії. Також спірними є і методи 

їх вимірювання. Категорія «рівень життя» [3, c. 76]  відображає деяку 

сукупність доходів, а також товарів і послуг, якими володіє людина, сім'я чи 

соціальна група населення. 

Проведений аналіз показав, що в 90-і роки відбулося різка зміна 

структури розподілу грошових доходів населення, розрив між доходами 

найбільш високодохідних груп населення і самих незахищених груп зріс, 

збільшилося відхилення фактичного розподілу загального обсягу доходів від їх 

рівномірного розподілу. 

Надалі відзначається стійке зростання грошових доходів населення. При 

всьому позитивному впливі економічного зростання на рівень життя населення 

з початку 2000 року диференціація населення за доходами залишалась високою. 

Для оцінки стану рівня життя населення розглянута структура і динаміка 

доходів громадян України за період 2013-2015 рр. 
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Значну питому вагу в загальному обсязі грошових доходів (41,4% у 2015 

році) становить оплата праці. Значна частина виплат заробітної плати найманим 

працівникам проводиться в обхід чинного законодавства. 

Як показують дані таблиці 1 починаючи з 2013 року, темпи зростання 

номінальних доходів населення не тільки не досягли до кризового 

рівняприросту, але й набули тенденції до зниження. У 2015 р. у порівнянні з 

попереднімроком меншими темпами зросла заробітна плата(-8,1 в.п.), доходи 

від власності (-6,3 в.п.), а такожсоціальні допомоги (-6,8 в.п.). 

Таблиця 1. Темпи зростання номінальних доходів населення України за 

2013-2015 рр., % 

Показники Рік 

2013 2014 2015 

Доходи – всього 113,6 111,1 105,3 

в тому числі: 

заробітна плата 

115,9 112,1 104,0 

прибуток та змішаний доход 124,1 106,1 107,9 

доходи від власності (одержані) 100,3 109,6 103,3 

соціальні допомоги та ін. одержані поточні трансферти 109,4 112,3 106,0 

в тому числі: 

соціальні допомоги 

110,8 114,2 107,4 

інші одержані пот. трансферти 97,9 81,4 107,4 

соціальні трансферти внатурі 109,7 116,8 103,5 

Незважаючи на позитивні показники динаміки номінальних доходів 

населення України за 2013-2015 р.р., говорити про підвищення матеріальної 

складової рівня життя не доводиться, оскільки зростання показників реальних 

доходів нівелюється, передусім, впливом інфляційних процесів, що відповідно 

викликає здешевлення національної грошової одиниці, зниження рівня 

добробуту населення в Україні. І, хоча за офіційними даними індекс інфляції 

має уповільнені темпи зростання упродовж останніх років дослідження, 

чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними 

доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму, у 2014 році склала 4 млн. 

осіб, що на 600 тис. осіб більше у порівнянні з попереднім 2013 роком. 

Частка населення із середньодушовими середнімидоходами у місяць, 

нижчими прожитковогомінімуму, у 2014 році порівняно з 2013 

рокомзбільшилася на 1,3 відсоткового пункту і досягла9,1%. Отже, можна 
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констатувати, що зростаннядоходів населення відбувається, перш за все, 

зарахунок найбільш заможних верств. 

Основнимструктурним компонентом доходу є заробітнаплата. 

Відповідно, заробітна плата є головнимджерелом і визначальним фактором 

матеріальногодобробуту населення. Однак, слід відзначити їїнизьку питому 

вагу у сукупних доходах населенняв Україні (2015 р. – 41,4%) у порівнянні 

звідповідним показником у розвинених країнах(Великобританія – 65%, 

Німеччина – 64%, Італії –52%, Франція – 58%, Японія – 69%) [4, c. 147]. 

Такаситуація не стимулює працююче населенняреалізовувати повною мірою 

свій трудовийпотенціал у сфері легітимної зайнятості, тимбільше підвищувати 

власну кваліфікацію ікомпетентність, ефективність праці. 

Таблиця 2. Рівень наявного доходу населення у розрахунку на одну особу 

за регіонами у %до середнього по Україні 

Регіон Наявний доход населення у розрахунку на 

однуособу, % 

2013 2014 2015 

Вінницька 88,2 87,0 86,8 

Волинська 77,0 76,3 74,5 

Дніпропетровська 112,3 113,9 114,4 

Житомирська 86,5 86,7 82,0 

Закарпатська 69,3 66,1 68,4 

Запорізька 109,5 108,2 108,8 

Івано-Франківська 81,9 79,0 80,1 

Київська 104,1 109,3 102,3 

Кіровоградська 83,4 82,5 81,7 

Львівська 90,5 88,5 86,5 

Миколаївська 92,6 91,9 90,5 

Одеська 88,8 88,0 95,9 

Полтавська 96,7 95,3 95,4 

Рівненська 80,1 80,8 79,1 

Сумська 90,5 87,9 87,9 

Тернопільська 75,6 72,7 72,6 

Харківська 100,7 99,2 100,2 

Херсонська 81,6 80,1 81,6 

Хмельницька 86,6 84,9 85,7 

Черкаська 84,3 83,1 82,1 

Чернівецька 73,9 69,9 71,6 

Чернігівська 89,9 88,9 90,1 

м. Київ 196,8 207,5 202,3 
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Досить низькою є питома вага прибутків тадоходів від власності у 

структурі доходівнаселення (20,9% у 2015 р.). Незначну частку цихкомпонентів 

можна пояснити тим, що черезнесприятливу політику уряду та 

недосконалістьзаконодавчої системи велика частка прибутків 

відпідприємницької діяльності та від нерухомогомайна залишається у тіні [1, c. 

97].  

У регіональному розрізі спостерігається доситьвисокий рівень 

диференціації доходів населення(табл. 2). Різниця між максимальними (м. Київ) 

імінімальними (Закарпатська обл.) доходами надушу населення у 2015 році 

досягла 66,2%, тоді якза міжнародними стандартами розмах варіації зацим 

показником не повинен перевищувати 20%. В 2015 році наявний доход у 

розрахунку наодну особу був вищий за середній рівень поУкраїні лише у 22% 

адміністративно-територіальних одиниць України – це м. Київ та 4 областей:, 

Дніпропетровська(114,4%), Запорізька (108,8%), Київська (102,3%),Харківська 

(100,2%). Найнижчий рівень наявногодоходу у розрахунку на одну особу за 

вказаний період серед регіонів України зафіксовано у Закарпатській (68,4%), 

Чернівецькій (71,6%), Тернопільській (72,6%) та Волинській (74,5%) областях. 

У 2015 р. порівняно з попереднімперіодом у 48% адміністративно-

територіальниходиниць України відбулося зниження рівнянаявного доходу у 

розрахунку на одну особу.Індекс реальної заробітноїплати у квітні 2015 р. за 

період з початку рокупорівняно з відповідним періодом 2014 р. склав102,2%.  

Основними невирішеними проблемами залишаються висока 

диференціація доходів населення, низький рівень прожиткового мінімуму, 

падіння реальних доходів у більшості населення, вагомими джерелами яких є 

заробітна плата та пенсії. Отже, найважливішим завданням державної політики 

має стати радикальна зміна ситуації в структурі доходів населення.  

Завершуючи представлений аналіз, відзначимо, що в умовах, що склалися 

протягом 2015 року слід очікувати зниження рівня життя населення внаслідок 

подальшого падіння реальних заробітних плат, пенсій та інших видів доходів на 

грунті відносно високої інфляції. Навіть за умови уповільнення негативної 
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динаміки щодо доходів і інфляції показники бідності за підсумками поточного 

року істотно перевершать торішні. Зростання частки коштів, спрямованих на 

заощадження, і перехід на режим економії в споживанні свідчать про те, що 

українське населення в повній мірі відчуває цю динаміку, і готується до 

затяжної кризи. 
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Фінансовий ринок України перебуває на стадії становлення, що 

супроводжується введенням нових видів фінансових послуг. Однією з таких 

послуг, що потребує вивчення та надання практичних рекомендацій, є 

факторинг. Факторинг –це комплекс фінансових послуг, що полягають у 

передачі права вимоги коштів (дебіторської заборгованості) за поставлену 

продукцію або надані послуги банку (фактора) і одержанні постачальником 

негайної оплати [1, с.4]. Оскільки фінансове ресурсозабезпечення економічного 

розвитку в умовах функціонування ринкових відносин неможливе без 

використання  сучасних форм та інструментів розрахунково-платіжних 

взаємозв’язків, аналіз перспектив розвитку факторингу в Україні сьогодні 

надзвичайно актуальний. 

Факторинг доцільно розглядати як гнучкий інструмент у розрахунково-

платіжних відносинах покупців та постачальників, який максимально враховує 

інтереси сторін і є перспективним напрямом розвитку як для фінансово-

кредитних інституцій, що ним займаються, так і для їхніх клієнтів. Факторинг - 

це особливо вигідна для підприємств малого й середнього бізнесу форма 

фінансування, що дає змогу керівництву і працівникам сконцентруватися на 

виробничих проблемах і максимізації прибутку. Він прискорює одержання 

більшої частини платежів, гарантує повне погашення заборгованості і знижує 

витрати з ведення рахунків. Факторинг дає гарантію платежу і рятує 

постачальників від необхідності брати додаткові й дуже дорогі кредити в банку. 

Все це сприятливо впливає на фінансове становище підприємств. 
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Необхідність подальшого розвитку послуг факторингу обумовлена 

наявністю попиту на подібний інструмент отримання короткострокових 

капіталів з боку суб’єктів підприємницької діяльності. Зокрема, потенціал 

розвитку факторингових послуг - це весь ринок  відстрочених платежів, а 

потенційні клієнти - це субєкти, що використовують продаж товарів і послуг із 

відстроченням платежу. Окрім того, перспективність розвитку факторингу в 

Україні обумовлюється такими обставинами: 

– по-перше, факторинг є більш ефективним засобом, аніж 

короткострокове кредитування, оскільки фінансування оборотного капіталу 

субєктів господарювання дозволяє банкам розширити клієнтську базу і 

збільшити прибуток, а їхнім клієнтам - знизити ризик при здійсненні 

розрахунків, підвищити ліквідність активів, платоспроможність і 

рентабельність; 

– по-друге, наявність достатньо високого потенціального попиту на цю 

послугу. Так, в умовах, що склалися у вітчизняній економіці, більшість 

підприємств виявилася неспроможною ефективно управляти дебіторською 

заборгованістю, зросла кількість боргових зобовязань та погіршився стан 

розрахунків за ними. Тому суб’єкти господарської діяльності з метою 

поліпшення власного балансу, забезпечення ліквідності та пошуку необхідних 

грошових коштів переорієнтовуються із класичного банківського кредитування 

на факторингове обслуговування; 

– по-третє, використання факторингу як інструменту управління 

дебіторською заборгованістю є вигідним для кожної сторони факторингового 

договору. 

З огляду на наявність потенціалу активізації послуг факторингу в Україні 

з позицій попиту на них слід забезпечити необхідні умови розвитку 

факторингових послуг: 

– по-перше, виходячи із високої ризикованості факторингової послуги, 

необхідно розробити загальну систему оцінки ризиків компаній та діагностики 
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ефективності операцій факторингу фінансовими установами на основі 

наукового підходу; 

– по-друге, привести у відповідність вітчизняне законодавство, що 

регулює відносини у сфері факторингового обслуговування. Удосконалення 

законодавчого регулювання факторингу потрібно здійснити на державному 

рівні в рамках реформування податкового, господарського, банківського, 

цивільного законодавства, уточнення визначення факторингу, врегулювання 

розбіжностей у законодавчому визначенні цього виду фінансової операції; 

– по-третє, знизити відсоток переуступлення боргу, котрий сьогодні 

застосовують вітчизняні банки в тарифах за факторингове обслуговування. 

Саме через високу вартість факторингових послуг підприємства за нестачі 

обігових коштів віддають перевагу класичному короткостроковому 

кредитуванню, де вартість є нижчою. 

В Україні більшість договорів факторингу укладається для фінансування 

прав вимоги за банківськими кредитами. За інформацією Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - 

Нацкомфінпослуг) у 2015 році обсяг таких договорів склав 11,5 млрд грн із 

16,56 млрд грн загального обсягу договорів факторингу, тобто 80,5%[4]. Такий 

дисбаланс в структурі факторингових операцій в основному пов’язаний із 

виведенням з ринку неплатоспроможних банків та кризою неплатежів за 

банківськими кредитам у зв’язкуз девальвацією гривні у 2014 – 2015 роках. 

На ринку факторингуна сьогодні лише кілька гравців. Це такі компанії як 

«Арма Факторинг», «ФК Факторинг», «Фактор Плюс», «Факторинг Фінанс». 

Серед банків найбільш активно факторингові послуги надають 7 установ – 

ПУМБ, «Райффайзен Банк Аваль», «UniCredit Bank», «OTP Bank», «Альфа-

Банк», «Банк Південний», «Укрексімбанк». Credit Agricole працює виключно з 

одним клієнтом - мережею «Ашан» [3]. На цьому невеликий список суб’єктів, 

які готові надавати послуги факторингу в Україні вичерпується. І це з 

урахуванням того, що за даними Нацкомфінпослуг станом на 01.01.2016 в 
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Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 457 

фінансові компанії, які мають право надавати факторингові послуги. [4]. 

Отже, значення міжнародного факторингу для України зростає у звязку зі 

збільшенням зовнішньоторговельного обороту товарами та послугами. В 

Україні існує великий потенціал для розвитку факторингу у сфері зовнішньої 

торгівлі. Більше того, широке застосування українськими підприємствами 

факторингу здатне покращити становище України як експортера на 

міжнародній арені. 

Розвиток факторингу сприятиме економічному зростанню, адже він 

забезпечує вищий рівень платоспроможності підприємств і збільшення обсягів 

продажу за рахунок можливості відстрочення платежу. 
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Для того, щоб держава виконувала найголовніші функції, вона повинна 

здійснювати ряд видатків, які будуть забезпечувати їх фінансування. Державні 

видатки відіграють важливу роль у розвитку країни. За їх допомогою 

забезпечується регулювання економіки, а також інших напрямків діяльності 

держави.  

Метою даної роботи є визначення основних напрямків фінансування 

видатків державного бюджету. 

Слід відрізняти визначення «видатки» та «витрати». Видатки – кошти, 

спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених державним 

бюджетом [1]. 

Витрати державного бюджету – це ті видатки та кошти на погашення 

основної суми боргу, виплата кредитів, розміщення бюджетних коштів на 

депозитах, придбання цінних паперів [1]. 

Видатки державного бюджету здійснюються задля забезпечення 

виконання ним функцій, головні з яких: 

- Розподільча – дозволяє сконцентрувати фінансові ресурси для 

розподілу їх державою, на необхідні напрямки, для загальнодержавних потреб. 

- Контрольна – забезпечує контроль по своєчасному надходженню 

грошових коштів, які потім потрапляють у розпорядження держави, для 

виконання загальнодержавних потреб. 

- Забезпечення фінансування держави – дозволяє створювати 

матеріально-фінансову базу існування держави [2]. 

Структура видатків, які здійснюються на забезпечення функцій держави, 

а також їх порівняльний аналіз з минулими роками відображено на табл. 1. 
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Табл. 1. Структура видатків державного бюджету за 2014-2016 роки 

Напрямок видатків 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Пенсії 75 814 94 812 145 404 

Освіта 28 678 30 186 37 028 

Соціальний захист 4 744 8 889 9 467 

Відсотки за запозичення 47 977 84 55 96 661 

Медицина 10 591 11 450 12 646 

Правоохоронні органи 44 619 54 643 69 186 

Збройні сили 27 363  52 005 65 813 

Чиновницький апарат 17 849 18 611 25 819 

Інші галузі економіки 4 887 7 409 11 901 

Транспорт 14 429 23 104 15 328 

Комунальне господарство 112 21 39 

Культура та спорт 4 872 6 619 4 996 

Охорона довкілля 2 597 4 053 4 196 

Сільське господарство 5 759 4 733 4 548 

Паливно-енергетичний 

комплекс 
9 336 1 890 1 764 

(таблиця сформована автором на основі даних [3]) 

Щоб визначити, куди найбільше витрачається державних коштів, та як 

змінились суми видатків, варто напрямки відобразити у структурі, та порівняти 

їх з минулим періодом. 

Структура видатків та їх порівняння з минулим періодом відображено на 

рис. 1, 2. 

 

 

Пенсії

Освіта

Соціальний захист

Відсотки за запозичення

Медицина

Правоохоронні органи

Збройні сили

Чиновницький апарат

Інші галузі економіки

Транспорт

Комунальне господарство

Культура та спорт

Охорона довкілля

Сільське господарство

Паливно-енергетичний комплекс



203 
 

Рис. 1. Структура видатків державного бюджету за 2014 рік (сформовано 

автором на основі даних [3]) 

Дивлячись на діаграму, варто виділити основні напрямки видатків які 

здійснює державний бюджет: пенсії – займають найбільшу частку із структури 

видатків, що сягає 28%, це говорить про те, що велику частку населення в 

Україні займають пенсіонери, та населення яке потребує у пенсійному 

забезпеченні, та виплати їм грошових коштів. Відсотки за запозичення – 18%. 

Цей відсоток є досить високим, так як означає що держава велику суми винна 

різним суб’єктам господарювання, і безпосередньо повинна сплачувати 

відсотки. Правоохоронні органи займають 16% із загальної суми державних 

видатків. Освіта – 10% із загальної суми, а також інші напрямки, які є у 

структурі займають до 10% із загальної суми бюджетних видатків. 

Щоб виявити, які відбулись зміни, і в яку сторону, проводимо аналіз 

структури видатків на поточний період, який відображено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структура видатків державного бюджету за 2016 рік (сформовано 

автором на основі даних [3]) 

В порівнянні з 2014 роком відбулись такі зміни у структурі видатків: 

видатки на пенсії збільшились на 1%; Відсотки за запозичення зросли на 1%; 

видатки на правоохоронні органи скоротились на 2%; освіта скоротилась на 
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3%; збройні сили збільшились на 9% - це пояснюється теперішнім 

нестабільним становищем на сході України, що і призвело до збільшення 

обсягів видатків. 

Аналізуючи структуру видатків державного бюджету, визначили, що на 

обсяги та напрямки виплат залежать багато чинників, які і регулюють ці 

потоки. Теперішнє становище на сході України також показало свої наслідки, 

які відобразились в обсягах видатків, і тому щоб покрити ці видатки, уряд 

змушений брати зобов’язання, за які в майбутньому повинні поласитись. 

Література: 

1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-17 зі змінами 

та доповненнями [Електронний ресурс] . – Режим доступу: 

http://www.rada.gov.ua. 

2. Федосов В. М. Бюджетна система: підручник / В. М. Федосов, С. І. 

Юрія. -  К.: Центр  

3. Ціна держави. – Режим доступу: http://cost.ua/budget/expenditure/ 

4. Демків О. І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні / О. І. 

Демків // Фінанси України. – 2010. – №3 
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Одним із сегментів ринку споживчих послуг, який найбільш динамічно 

розвивається, є ресторанний бізнес. Ринок ресторанного господарства в Україні 

динамічно розвивається разом з національною економікою. Внаслідок цього 

http://www.rada.gov.ua/
http://cost.ua/budget/expenditure/
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відбуваються економічні процеси, що знаходять відображення в цьому виді 

бізнесу.  Ця проблема є досить актуальною. Розвиток ресторанної справи почав 

спостерігатись з відкриттям закладів харчування, де споживачі отримують 

відповідні послуги за адекватними цінами та високою якістю. Ресторанний 

бізнес є найбільш ризикованою сферою діяльності. Навіть незначна помилка 

може привести до кризового становища на підприємстві. Інтерес підприємців 

до цього виду діяльності постійно зростає, але для успішного його просування 

необхідно завжди мати інформацію, яка необхідна для вирішення певних 

завдань та питань на рахунок визначення перспективного сегменту ринку і для 

зменшення ризикових ситуацій в діяльності підприємства. 

За дослідженнями фахівців ресторанна справа в Україні знаходиться на 

стадії зародження. Проблему розвитку цього виду діяльності було розглянуто у 

працях таких вітчизняних науковців як А.А. Мазаракі, М.І. Пересічного, Н.О. 

П’ятницької. У роботах цих авторів досліджено перспективи розвитку та аналіз 

сегменту ринку ресторанної діяльності, але багато питань є невирішеними. Такі 

проблеми виникають зі зміною економіки країни, що негативно впливає на цю 

галузь [2, c.35]. 

Сфера ресторанного господарства –– це сфера надання послуг. Послуга 

харчування є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства. 

Головне завдання в індустрії цієї діяльності визначається концепцією 

технології гостинності, визначальним фактором якої є задоволення 

найвибагливіших потреб споживача. Організація послуг харчування забезпечує 

не тільки задоволення гастрономічних потреб, а й організацію відпочинку і 

розваг [2, c.40]. 

Українська кухня створювалась протягом багатьох віків, тому вона 

відображає не тільки історичний розвиток українського народу, але ї його 

звичаї, традиції та культуру, що відтворює споживчі цінності та переваги 

національної та міжнародної туристичної галузі. 
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В Україні є багато ресторанних послуг національних ресторанів, що 

успішно функціонують на ринку: «Пузата Хата», «Домашня 

кухня»,«Мисливський двір», « Козацький стан», « Українські страви», тощо.  

Метою даної роботи є проведення аналізу сучасного стану та тенденцій 

розвитку ресторанного бізнесу в Україні [4, c.112]. 

Економічна криза, яка характерна для багатьох країн, а особливо для 

України через ситуацію, яка зараз склалась, дуже сильно впливає на діяльність 

ресторанного господарства [3, c.120]. Тому, доцільно прослідкувати динаміку 

товарообігу ресторанного господарства та співвіднести з кількістю населення за 

9 місяців 2016 року за регіонами країни відповідно до наведених даних 

Державної служби статистики України (табл.1) [1].   

Таблиця 1 

Товарообіг підприємств ресторанного господарства за регіонами України 

за 9 місяців 2016 року (млн.грн) 

Регіони 
Кількість 

населення 

Роздрібний 

товарооборот 

підприємств  

у січні–вересні 

2016р., млн.грн 

Індекси фізичного обсягу 

роздрібного товарообороту 

підприємств  

(у порівнянних цінах), % 

січень–

вересень 

2016р. до 

січня–вересня 

2015р. 

довідково: 

січень–

вересень 2015р. 

до січня–

вересня 2014р. 

1 2 3 4 5 

Україна  42642434 391187,1 103,9 77,2 

Вінницька 1595449 8506,8 101,4 80,7 

Волинська 1042441 8416,9 101,8 85,4 

Дніпропетровська 3239884 36112,7 95,7 76,2 

Донецька 4251640 12045,9 96,3 29,4 

Житомирська 1243886 8098,9 95,0 83,6 

Закарпатська 1259249 9448,1 107,9 82,7 

Запорізька 1744790 17888,0 100,7 80,6 

Івано-Франківська 1380919 8345,7 103,8 83,7 

Київська  1734219 26800,7 112,1 85,8 

Кіровоградська 968752 6982,1 104,1 77,0 

Луганська 2199064 2551,9 107,1 19,5 
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Продовження табл. 

Львівська 2532304 24156,8 108,5 87,6 

Миколаївська 1153434 9051,3 102,3 77,2 

Одеська 2386460 30401,4 104,7 81,7 

Полтавська 1431026 11041,1 108,2 75,7 

Рівненська 1161954 7308,7 97,1 86,2 

Сумська 1107376 6408,2 102,5 81,1 

Тернопільська 1062213 5833,5 103,3 87,2 

Харківська 2707387 30459,7 104,0 81,2 

Херсонська 1058214 8907,6 104,4 79,1 

Хмельницька 1289611 8098,7 106,8 81,1 

Черкаська 1236546 8682,8 101,8 83,2 

Чернівецька 908973 5544,5 93,2 87,6 

Чернігівська 1038502 6951,3 99,4 81,1 

м. Київ 2908141 83143,8 105,5 83,6 

 

Статистичні дані, які наведені в табл.1, вказують на лідерство 

роздрібного товарообігу ресторанного бізнесу в м. Київ. На другому місці 

знаходиться Дніпропетровська область з роздрібним товарообігом ––       

36112,7 млн.грн., на третьому –– Харківська область з товарообігом         

30459,7 млн.грн. При співвідношенні даних товарообігу з численністю 

населення можна сказати, що чим більша кількість населення в регіоні, тим 

більший роздрібний товарообіг. Але в ресторанному товарообігу треба також 

враховувати фактори сезонності, тому що деякі регіони, наприклад Одеська, 

Львівська є головними рекреаційними зонами країни [1].  

Вітчизняний ресторанний ринок розвивається дуже динамічно, але до 

повного насичення ще далеко. Для підвищення рівня конкурентоспроможності 

ресторани повинні постійно вводити інновації, щоб залишатись провідними у 

своїй галузі та бути попереду конкурентів [5, c.4]. 

Таким чином, запорукою успіху є грамотна концепція та добре складений 

бізнес-план ресторану, особливо якщо він враховує місце, статус закладу і 

клієнтів, кількість персоналу, вибір страв і напоїв, тематику. У країні починає 

розвиватись, поширюватись та збільшуватись кількість ресторанів, більше 
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всього виникає велика чисельність кафе, які спрямовані на різні сегменти 

споживачів. Отже, проведений аналіз вказує на повільні, але позитивні 

тенденції розвитку ресторанного господарства, незважаючи на економічну 

ситуацію, що склалась в Україні.  

Література: 

1. http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства / В. В. 

Архіпов. – К. : Центр навчальної літератури; «Інкос», 2007. – 280 с. 

3. Іванілов О. С. Економіка підприємства. // К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 693 с. 

4. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – 

Чернівці: Книги - XXI, 2003. – 300 с.  

5. Костусєв О. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і 

проблеми // Економіка України. – 2003. - № 7. – С.4. 
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У сучасних умовах трансформації України, коли продовжує відбуватися 

реформування всіх сфер національної економіки конкурентоспроможність 

потенціалу підприємства є важливою характеристикою та показником розвитку 

промислового виробництва. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Особливості конкурентоспроможності потенціалу підприємства 

потребують удосконалення методичних основ оцінки її рівня в умовах 

зовнішнього середовища. В основі формування економічної категорії 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства знаходяться концептуальні 

положення теорії конкуренції та теорії потенціалу підприємства. Феномен 

симбіозу теоретичних і методичних засад двох теорій має бути представлений 

економічним інструментарієм, який містить поняття конкуренція, конкуренти, 

конкурентоспроможність підприємства, виробництва, продукції, потенціалу 

підприємства, маркетингової діяльності, ємкість ринку, конкурентні переваги, 

ринкова ніша та інші [1, c. 26]. 

Сутність конкурентоспроможності потенціалу підприємства в 

теоретичному аспекті обґрунтована економістами:І.М.    Репіною, 

Н.С.  Краснокутською, О.К. Добикіною, В.Н. Ґава. Особливості формування 

конкурентоспроможності в умовах нової економіки та методи її оцінки 

конкурентоспроможності сформульовані В.І. Хомяковим. Стратегічний аналіз 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства та методи її оцінки детально 

викладені В.Б. Івановим [6]. 

Залежно від глобалізації цілей дослідження виділяють наступні рівні 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства: світове лідерство, світовий 

стандарт, народногосподарське лідерство, народногосподарський стандарт, 

галузеве лідерство, галузевий стандарт, граничний рівень. Якщо підприємство 

знаходиться нижче граничного рівня, то його потенціал вважається зовсім не 

конкурентоспроможним. 

Друга точка зору зводиться до виокремлення 4 рівнів 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Для підприємств першого 

рівня характерно розглядати організацію апарата управління як внутрішньо 

нейтрального елементу потенціалу. Роль керівника зводиться до випуску 

продукції, не піклуючись про проблеми конкурентоспроможності та 

задоволення потреб споживачів. Вважається зайвим зміна конструкції чи 

підвищення технічного рівня продукції, удосконалення структури й функцій 
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відділу збуту та служби маркетингу, так як не враховуються зміни ринкової 

ситуації та потреби споживачів. Підприємства другого рівня 

конкурентоспроможності намагаються зробити виробничий елемент потенціалу 

"зовнішньо нейтральним". Це означає, що потенціал підприємства повинен 

повністю відповідати стандартам, які встановлені його основними 

конкурентами. А якщо керівники підприємства розуміють свої переваги в 

конкуренції на ринку дещо по іншому, ніж їх, основні суперники, та 

намагаються не дотримуватися загальних стандартів виробництва, які 

встановилися у галузі, то потенціал підприємства еволюціонує до третього 

рівня конкурентоспроможності. На цих підприємствах виробнича складова 

потенціалу знаходиться пі впливом апарату управління, що сприяє її розвитку 

та удосконаленню [5, c. 31]. 

Коли успіх у конкурентній боротьбі стає не стільки функцією 

виробництва, скільки управління та залежить від його якості, ефективності, 

рівня організації виробництва, тоді підприємства досягають четвертого рівня 

конкурентоспроможності свого потенціалу і випереджають конкурентів на 

довгий час [4, c. 28]. 

Тепер спробуємо оцінити конкурентоспроможність підприємства 

„ЩЕДРА НИВА‖ згідно методу експертних оцінок. Дані про конкурентів 

підприємства наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Обробка експертних оцінок підприємств-конкурентів 

 

№ Підприємство 

Підсумки оцінок за групами показників 

Управлі

ння 
Виробництво Маркетинг Кадри Продукт Фінанси 

1 „Промінь‖ 4,56 5,78 7,25 7,59 6,25 5,49 

2 „Світязь‖ 3,94 4,12 4,98 6,72 6,58 2,34 

3 „ЩЕДРА НИВА‖ 5,13 6,01 4,25 7,56 5,1 2,12 

 

Знайдемо загальний коефіцієнт конкурентоспроможності кожного 

підприємства: 

1) ЗКПП = (4,56+5,78+7,25+7,59+6,25+5,49) / 6 = 6,15; 
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2) ЗКПП = (3,94+4,12+4,98+6,72+6,58+2,34) / 6 = 4,78; 

3) ЗКПП = (5,13+6,01+4,25+7,56+5,1+2,12) / 6 = 5,03. 

Підприємство „Промінь‖ лідирує за потенціалом підприємства, але 

„ЩЕДРА НИКВА‖ відстає від нього лише на 1,12 бала. 

Для оцінки рівня конкурентоспроможності потенціалу підприємства 

пропонується шкала (табл.2), за якою рівень конкурентоспроможності 

потенціалу «ЩЕДРА НИВА» в останньому періоді середній.  

Таблиця 2 

Шкала визначення рівня конкурентоспроможності потенціалу  

Рівень конкурентоспроможності потенціалу 

підприємства 

Оцінка бали 

Високий 7.5-10.0 

Середній 5.0-7.49 

Низький 2.5-4.99 

граничний 0-2.49 

Таблиця 3 

Результати розрахунків інтегрального показника 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства «ЩЕДРА НИВА» за 

функціональними складовими 

Складові 1 період 2 період 3 період 

Виробнича 0.85 1.11 0.96 

Економічна 0.91 1.37 0.86 

Фінансова 1.54 1.70 1.31 

Кадрова 1.00 1.34 1.55 

Маркетингова 0.66 0.67 0.79 

Науково-технічна 1.09 1.51 1.10 

Інформаційна 2.63 0.64 0.73 

Інтегрований 

показник 

8.68 8.34 7.29 

Результати розрахунків інтегрального показника 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства «ЩЕДРА НИВА» за 

функціональними складовими представлено на Рис.1. 
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Рис.1. Результати розрахунків інтегрального показника 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства «ЩЕДРА НИВА» за 

функціональними складовими. 

Отже, системне уявлення сутності конкурентоспроможності потенціалу 

підприємства пояснює його прогресивний розвиток абсолютно у всіх сферах 

діяльності. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства, на нашу думку, 

є економічною категорією, яка надає порівняльну характеристику та відображає 

рівень переваги результативних показників оцінки стану системи його ресурсів 

і можливостей відносно аналогічних показників конкурентних підприємств на 

ринку[4, c. 72]. 
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КРЕДИТНІ СПІЛКИ ТА ОЦІНКА ЇХ СТАНУ В УКРАЇНІ 

Удовенко Дар’я Олегівна, 

студентка обліково-фінансового факультету 

Науковий керівник: Маршук Ліна Миколаївна, 

асистентка кафедри фінансів  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 

м. Вінниця, Україна 

Останніми роками кредит як економічна категорія і як частина фінансово-

кредитних відносин перетворився на продукт широкого і масового 

використання. Без сумніву, кредит став частиною життя великої кількості 

українців, відповідно існує багато установ та організацій кредитного 

спрямування, де можна його оформити та отримати на різноманітні потреби. 

Окрім класичних учасників ринку кредитних ресурсів – комерційних банків, 

важливими суб’єктами також є і кредитні спілки, які займають набагато меншу 

частку на ринку кредитних ресурсів щодо послуг кредитування. Проте саме 

кредитним спілкам притаманне збільшення обсягів виданих кредитів, на 

відміну від банківських установ, в нестабільні часи для вітчизняного фінансово-

кредитного сектору. 

Теоретико-методологічні основи функціонування кредитних спілок, а 

також механізми адміністративно-правового регулювання та перспективи їх 
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розвитку досліджували багато науковців, зокрема О.Г. Волкова, В.В. 

Гончаренко, А.А. Довгополик, В.М. Кочетков, Л.А. Негребецька, О.Г. Олещук, 

А.О. Пантелеймоненко, А.А. Пожар та ін. Вітчизняні науковці висвітлювали у 

своїх працях актуальні питання становлення кредитних спілок, теоретичні та 

практичні аспекти їх діяльності в Україні. 

Кредитна спілка є юридичною особою, що засновується фізичними 

особами, які досягли 18-річного віку, об’єднані за ознакою місце проживання, 

професійною діяльністю, навчанням тощо, незалежно від громадянства, але за 

умови їх постійного проживання на території України, які не обмежені судом у 

дієздатності та не перебувають у місцях позбавлення волі [5].  

Щодо майнової основи діяльності кредитної спілки, то вона діє на основі 

самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та 

виконання зобов'язань перед своїми членами, партнерами, державним та 

місцевими бюджетами у межах вартості майна, яке належить їй на праві 

власності [6]. 

Вплив негативних тенденцій в світовій економіці, які спричиняють 

поштовхи до появи фінансових криз міжнародних масштабів, надмірна 

девальвація, недосконалість правового регулювання фінансового ринку 

України, висока політична заганжованість управлінських рішень у фінансовій 

сфері, надмірний рівень доларизації є факторами впливу на кредитні процеси в 

країні, що відбуваються на ринку кредитних ресурсів. Нестабільність на 

фінансовому ринку України є результатом соціальної напруженості та панічних 

настроїв у населення та соціально-економічних амплітуд в діяльності 

фінансово-кредитних інститутів [3, с.57]. Зокрема, всі перелічені чинники 

справили негативний вплив на такий елемент небанківського сектору, як 

кредитних спілок. 

Станом на 30.06.2016 у Державному реєстрі фінансових установ 

налічувалось 734 кредитних установ (табл. 1) 
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Таблиця 1. Кількість кредитних установ у Державному реєстрі 

фінансових установ [4]. 

Реєстрація кредитних установ 
Станом на 

30.06.2014 

Станом на 

30.06.2015 

Станом на 

30.06.2016 

Кількість кредитних установ,всього 745 715 734 

у тому числі:    

кредитних спілок 627 588 576 

інших кредитних установ 88 97 128 

юридичних осіб публічного права 30 30 30 

Тобто кількість кредитних установ у порівнянні з аналогічною датою 

минулого року збільшилася на 19 одиниць, або на 2,7%. Кількість кредитних 

спілок зменшилася на 12 одиниць (2,0%). В той же час кількість інших 

кредитних установ збільшилася на 31 одиницю (32,0%). Також, у Державному 

реєстрі фінансових установ налічувалося 1 602 відокремлених підрозділи 

кредитних установ, в т.ч. 595 відокремлених підрозділів кредитних спілок та 1 

004 відокремлений підрозділ інших кредитних установ. 

Результати діяльності кредитних установ та динаміку основних 

показників їх діяльності наведено в табл. 2. 

Кредитні установи 

Станом 

на 

30.06.2014 

Станом 

на 

30.06.2015 

Станом 

на 

30.06.2016 

Темпи приросту, % 

30.06.2015

/ 

30.06.2014 

30.06.2016

/ 

30.06.2015 

Кредитні спілки 

Кількість зареєстрованих 

кредитних спілок 
627 588 576 -6,2 -2,0 

Кількість членів КС, (тис. 

осіб) 
878,7 775,0 674,1 -11,8 -13,0 

Кількість членів КС, які 

мають внески на депозитних 

рахунках, (тис. осіб) 
34,7 27,3 24,7 -21,3 -9,5 

Кількість членів КС, які 

мають діючі кредитні 

договори, (тис. осіб) 
207,5 170,9 157,3 -17,6 -8,0 

Загальні активи, (млн. грн.) 2361,9 2232,3 2143,1 -5,5 -4,0 

Капітал, (млн. грн.) 981,7 1015,2 1159,0 3,4 14,2 

Кредити, надані членам КС 

(залишок на кін. періоду), 

(млн. грн. ) 
2202,0 1957,4 1778,1 -11,1 -9,2 

Внески членів КС на 

депозитні рахунки (залишок 

на кін. періоду), (млн. грн. ) 
1171,5 937,0 818,0 -20,0 -12,7 
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Таблиця 2. Динаміка основних показників діяльності кредитних установ, 

зокрема кредитної спілки[4]. 

Система кредитних спілок за І півріччя 2016 року порівняно з 

аналогічним періодом 2015 року демонструє зменшення активів та збільшення 

капіталу (рис. 1.).  

Рис. 1. Динаміка основних показників діяльності кредитних спілок[4]. 

 Загальний обсяг активів кредитних спілок станом на 30.06.2016 

становить 2 143,1 млн. грн. і зменшився на 89,2 млн. грн., або на 4,0% 

порівняно з відповідним періодом минулого року (станом на 30.06.2015 – 2 

232,3 млн. грн.). Загальний обсяг капіталу станом на 30.06.2016 становить 1 

159,0 млн. грн. та порівняно з 30.06.2015 збільшився на 143,8 млн. грн., або на 

14,2%. Загальний капітал сформовано на: - 44,4% (514,9 млн. грн.) за рахунок 

пайових внесків членів кредитних спілок; +3,4% -5,5% -4,0% +14,2% 5 - 39,6% 

(458,3 млн. грн.) за рахунок резервного капіталу; - 11,6% (134,4 млн. грн.) за 

рахунок додаткового капіталу; - 4,4% (51,4 млн. грн.) за рахунок 

нерозподіленого доходу[4]. 
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Таким чином, події що відбувалися в країні протягом 2014-2016 років 

значно вплинули на діяльність кредитних спілок. Показники по кредитуванню 

та залученню коштів падали, погіршувалась якість кредитного портфелю. 

Однак, зараз відбувається підвищення капіталізації та зменшення ризиків у 

діяльності спілок за рахунок зростання капіталу та його складових, зокрема 

резервного та пайового капіталу, що призводить до фінансування активів за 

рахунок власного капіталу. Кредитно-депозитну політику почали проводити 

більш зважено, надаючи перевагу позичальникам з позитивною кредитною 

історією та збільшуючи кількість вкладників з довготерміновими вкладами. І 

станом на кінець 2 кварталу 2016 року кредитні спілки-члени Всеукраїнської 

асоціації кредитних спілок сформували резерв забезпечення покриття втрат від 

неповернених позичок у повному обсязі, хоча питома вага заборгованості за 

неповерненими та простроченими кредитами у кредитному портфелі зросла. 

Такий підхід роботи кредитних спілок-членів Всеукраїнської асоціації 

кредитних спілок забезпечує високу надійність і якість надання фінансових 

послуг на ринку кредитної кооперації України[1]. 

Основними шляхами розв’язання ситуації, що склалась в сфері кредитних 

спілок,  та  проблеми посилення їх на ринку фінансових послуг є: 

- поліпшення та стабілізація політичної та економічної ситуації в країні; 

- зміцнення фінансової бази діяльності за рахунок формування  

територіальних об’єднань кредитних спілок на обласному рівні та створення 

системи взаємної підтримки спілок; 

- координація діяльності кредитних спілок зі страховими організаціями; 

- пошук додаткових джерел фінансування діяльності; 

- забезпечення інформаційної підтримки населення щодо можливостей 

кредитних спілок як фінансових установ. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ 

БАНКІВ В УКРАЇНІ 

Хардікова Ю. А., 

студентка навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи 

Університет державної фіскальної служби 

м. Ірпінь, Україна  

Активні операції відіграють у діяльності банку важливу роль, оскільки є 

операціями, що формують його доходи. Структура та якість активів визначають 

такі основні показники, як ліквідність і платоспроможність банку. 
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Якість активів впливає на всі операції, які здійснює банківська установа. 

Якщо позичальники не платять за кредит, то, відповідно, чистий прибуток 

банку буде менший, що, в свою чергу, може вплинути й на ліквідність. Велика 

кількість непогашених позик є причиною неплатоспроможності банків. 

У сфері управління активними операціями банку найбільш значними є 

праці таких українських та зарубіжних авторів, як Е.Н. Василишена, І. Гиленко, 

О.В. Грядовий, Є.Ф. Жуков, А. Кириченко, В.Є. Коломойцев, Т. Корнієнко, О.Г. 

Корольова, Г.Г. Коробовий, С.І. Кумок, Ю.С. Масленчинков, Є.А. Нестеренко, 

Г.С. Панова, Є.Г. Панченко, Л.О. Примостка, В.Є. Черкасов, А. Ятченко та 

інших.  

Активні операції банків – це використання власних та залучених коштів, 

що здійснюється банківськими установами з метою отримання прибутку при 

одночасному дотриманні законодавства, підтриманні необхідного рівня 

ліквідності та раціонального розподілу ризиків за окремими видами операцій. 

Зрозуміло, що чим вище ефективність активних операцій банку, тим 

більше він отримує доходу, і, як наслідок, є більш стійким фінансовим 

інститутом. Тому підвищення ефективності активних операцій банку є однією з 

найважливіших задач їх діяльності в будь-яких економічних умовах, оскільки 

успішна діяльність банківської установи як фінансового інституту залежить від 

отримання належних доходів при збереженні достатнього рівня ліквідності.  

Традиційно до активних операцій банку відносять: короткострокове та 

довгострокове кредитування виробничої, соціальної, інвестиційної та наукової 

діяльності підприємств та організацій; надання споживчих кредитів населенню; 

купівля цінних паперів; лізинг; факторинг; інноваційне фінансування та 

кредитування; кредити іншим банкам [1]. 

Тенденції, які спостерігаються останнім часом у розвитку активних 

операцій у банківській системі України, свідчать про зростання сукупних та 

чистих активів банків та кредитного портфелю. Варто зазначити, що за останні 

роки частка кредитного портфелю в загальному обсязі активів стрімко зростає.  
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Впродовж останніх десяти років відбувалося зростання як загальних, так і 

чистих активів (табл. 1) 

Таблиця 1 

Динаміка чистих та загальних активів банків України (станом на 01.01) 

Показ-

ники 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Чисті 

активи, 

млн.гр

н 

340179 599396 926086 880302 942088 1054272 1127179 1277509 1316718 
125257

0 

Темпи 

зроста-

ння, % 

- 176 154 95 107 - 107 113 103 95 

Загаль-

ні 

активи, 

млн.гр

н 

353086 619004 973332 1001626 1090248 1211516 1267829 1407958 1517709 
134932

1 

Темпи 

зроста

ння, % 

- 175 157 103 109 - 105 111 108 89 

 

Дані таблиці показують, що впродовж останніх років спостерігається в 

основному тенденція зростання основних показників діяльності активних 

операцій банків. За останній рік спостерігається зменшення активів банків, що 

пов’язано з суттєвим зменшенням за останній період кількості банківських 

установ в Україні. 

Aнaлiзyючи кoнцeнтрaцію бaнкiвськиx активiв, вiдмiтимo, що питома 

вага пeршої п’ятiрки вiтчизняних бaнкiв у загальних aктивaх стaнoвить близькo 

40%. Пeрша двадцяткa бaнків вoлодіє приблизнo 70% загaльних aктивів 

бaнківської систeми Укрaїни. Чаcтка рeшти 93 бaнків нинi стaновить вже мeнш 

як трeтину зaгально-бaнківських aктивів крaїни. 

Aктуальною зaлишається прoблема вiдставання тeмпів кaпіталізації 

бaнків вiд темпiв зрoстання їx aктивів нaвіть нeзважаючи нa тe, що при 

нормативі адекватності капіталу в 10% його фактичний рівень складає 12,31%. 

Вiдстaвання тeмпів нарощування капіталів бaнків вiд темпів зростання їх 

активів пoступово перeтворюється нa стiйку тeнденцію. Очевидно, що 

банки,які не здатні збільшити свій капітал, змушені будуть (через 

недотримання нормативу його адекватності) зменшувати oбсяги крeдитування. 
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A, oскільки,значна частина доходів банківської установизаймає кредитна 

діяльність, то зменшення її масштабів при таких обставинах є прямою загрозою 

стабільності всієї банківської системи. Бaнківська стрyктура – це 

вiддзеркалення рeального стaну eкономічного рoзвитку крaїни, і, якби 

кaпіталізація зростaла вищими тeмпами, то пeред бaнками відкривалися б 

ширшi можливості з рoзширення oбсягу активних операцій.  

Одним з основних елементів структури управління банком є система 

планування, яка включає системи стратегічного та оперативного планування, і, 

зокрема, планування активних операцій банку.  

Систeма стрaтегічного плaнування aктивних бaнківських oперацій мaє 

oбґрунтувати плaн мaйбутньої дiяльності бaнку iвключати розробку таких 

питань, як aналіз ринкових пріоритетів, які визначають напрямки розміщення 

ресурсів; аналіз наслідків вибору ринкових пріоритетів; необхідні зміни для 

реалізації ринкових можливостей; aналіз умов, у яких буде функціонувати 

банк; оцінка ефекту, який планується одержати в результаті реалізації ринкових 

можливостей.  

Нині плaнування рoзмірів aктивів є oдним iз стрaтегічних зaвдань бaнку, 

тому необхідно виділити чинники, від яких зaлежить їх збільшення.  

Планування зростання активів у кoроткостроковій пeрспективі зaлежить 

перш за все вiд внyтрішніх yмов фyнкціонування бaнківської yстанови, 

оскільки джерелом збільшення активів є нерозподілений прибуток. На думку 

І.В.Ларіонової [5, с.86], фoрмула для визначення стaбільного зростання активів 

в короткострoковому періоді має наступний вигляд: 

𝐺 = 𝑅𝑂𝐸 ∙  1 − 𝐷𝑅 ,                                               (1) 

де 𝐺–коефіцієнт росту активів банку; 𝑅𝑂𝐸 – рентабельність капіталу; 𝐷𝑅 

– коефіцієнт виплати дивідендів.  

Якщо приріст капіталу вiдбувається зa рахунок внутрiшнього джерeла 

дана залежнiсть може бути виражена наступним чином: 
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                                                 𝐺 =
𝑅𝑂𝐴 ∙  1 − 𝐷𝑅 

𝐸𝑄
𝑇𝐴 − 𝑅𝑂𝐴 ∙  1 − 𝐷𝑅 

,                                        (2) 

де 𝑇𝐴  – сумарні активи банку; 𝐸𝑄  - акціонерний капітал; 𝑅𝑂𝐴  - 

рентабельність активів.  

При дослідженнi aктивів бaнку слiд зазначити, що iстотного зрoстання 

активiв можна дoсягти тільки впрoдовж певного кoроткого прoміжку часу (як 

правило, за один рік). Після цього, якщо всі умови для зростання залишаються 

на тому ж рівні, значення темпу приросту активів знижується [7].  

У прoцесі мoделювання зрoстання aктивів банку дoцільно врaховувати 

нaступні чинники: рeнтабельність кaпіталу i нерозподiлений прибутoк.  

На думку П.С.Роуза [6, с.173], з метою дослідження проблем банку в 

трьох сферах управління банком рентабельність капіталу можна представити в 

наступному вигляді:  

𝑅𝑂𝐸 = Чиста маржа прибутку ∙ Коефіцієнт використання активів ∙

                                            Мультиплікатор капіталу.                                              (3) 

Чистa мaржа прибyтку банкa вiдображає eфективність управління 

витратами й політику встанoвлення цiн на банківські послyги.  

Коeфіцієнт викoристання aктивів вiдображає пoлітику yправління 

поpтфелем активів в частинi фoрмування структури активів і доходів по ним.  

Oцінка дaних покaзників дoзволяє ухвaлювати управлiнські рiшення 

вiдносно структури залучених та інвестованих коштів, контролю за 

операційними витратами,масштабів діяльності банку, встановлення цін на 

банківські продукти й послуги, способів мінімізації податкових відрахувань 

банку.  

Гoловним чинникoм, який впливaє нa чaстину нeрозподіленого прибyтку, 

є дивіденднa політикa бaнку на прогнозований період. Дивідендна політика 

знаходиться під суттєвим впливом інвестиційних можливостей і здатності 

фінансувати нові інвестиційні вкладення. Цей чинник приводить до розвитку 

залишкової дивідендної політики, коли дивіденди слід виплачувати тільки з тієї 
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частини прибутку, який перевищує прибуток для підтримки оптимального 

бюджету інвестицій[8, с. 97].  

Тaким чинoм, прирiст активiв бaнку зaлежить вiд ефeктивності 

yправління податкaми, контрoлю зa витратaми, управлiння активaми, 

управлiння ресурсами, дивідендної політики.  

Отже, з oгляду на пoсилення процесів кoнцентрації у банківської системі 

збільшення обсягів активів є стрaтегічним завдaнням при плaнуванні aктивних 

банкiвських oперацій. Прирiст активiв бaнку зaлежить вiд ефeктивності 

yправління податкaми, контрoлю зa витратaми, управлiння активaми, 

управлiння ресурсами, дивідендної політики. Якщо один з чотирьох показників 

починає знижуватися, менеджменту необхідно провести аналіз ефективності 

організації роботи в цьомунапрямі.  

Подальший розвиток активних операцій банків (перш за все кредитної 

діяльності), до якого їх підштовхує зростання ВВП, може бути обмежений 

недостатністю капіталу. Щоб змінити ситуацію необхідно використовувати 

різноманітні джерела поповнення капіталу.  
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В умовах глобалізації економіки України необхідною умовою розвитку 

реального сектору став шлях соціально-економічних перетворень. Та для цього 

необхідно використовувати альтернативні інструменти фінансування витрат на 

оновлення матеріально-технічної бази та зміну структури виробництва. Одним 

з таких альтернативних методів може стати лізинг. Як фінансова послуга, 

лізинг у фінансовому секторів є одним із чинників зростання 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, підвищення якості послуг, 

покращення ефективності виробництва, і в результаті зміцнення позицій на 

світовому ринку. 

Особливу увагу дослідженню фінансового лізингу як методі 

фінансування оновлення основних засобів підприємств надавали такі вітчизняні 

вчені-економісти як Внукова Н.М., Купалова Г.І., Наконечна В.Б., Нуменкова 

С.В., Шелудько М.В.,  Дутчак А., Кирилов С., Коломієць Ю., Куліш Т., 

Непочатенко О., Свідзінський Ю., Усенко Я. та багато інших.  
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В останні роки значну роль у розвитку методологічного забезпечення 

лізингової діяльності відіграють такі лізингові об’єднання, як Асоціація 

«Українське об’єднання лізингодавців», Євролізинг. Серед зарубіжних 

фахівців, які розглядали вказані питання доцільно назвати Газмана В.Д., 

Головіну Л.А., Карпа М.В. Проте, незважаючи на зростання інтересу до теми 

фінансового лізингу як інструменту фінансування інвестиційної діяльності 

відсутні практичні навички та напрацювання щодо його доцільності 

застосування на підприємствах фінансового лізингу, при порівнянні з іншим 

фінансуванням. 

Серед основних форм капіталовкладень фінансовий лізинг сформував 

особливий інтерес для України. Його механізм дає змогу розширити сферу 

своєї діяльності, сприяє збуту продукції та удосконалення виробництва, 

держава створює нові робочі місця, впроваджує нову перспективні технології, а 

в результаті – ефективнішому функціонуванню економіки країни. Він є 

найпоширенішим видом лізингу, і передбачає виплату орендарем протягом 

періоду дії угоди суми, що покриває повну вартість амортизації майна або 

більшу її частин, а також прибуток орендодавця [3, ст. 42]. Згідно Закону 

України «Про фінансовий лізинг», фінансовий лізинг – це вид цивільно-

правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу, при якому 

лізингодавель зобов’язується набути у власність річ у продався відповідно до 

встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у 

користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за 

встановлену плату [1]. 

Сьогодні вітчизняний ринок надання фінансових лізингових послуг 

переживає не найкращі часи, що виглядає логічним на фоні загального спаду 

української економіки в цілому та фінансового сектору зокрема. До того, ж 

більшість науковців погоджуються, що розвитку ринку лізингу перешкоджає 

слабкий доступ до фінансів, недостатність знань, відсутність вторинного ринку 

для довгострокових активів, нерозвинені кредитні бюро. За підсумком 2015 

року, в Україні існувало 268 юридичних осіб – лізингодавців. В цілому, за 
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результатом 2015 року фінансовими компаніями та юридичними особами, які 

не мають статусу фінансових установ, але можуть згідно із законодавством 

надавати фінансові послуги, було укладено 4119 договорів фінансового лізингу 

на загальну суму 6261,6 млн. грн. Сукупна вартість об’єктів лізингу, що є 

предметом укладених договорів, відповідає 4945,0 млн. грн. Близько 99,6% усіх 

послуг фінансового лізингу надається юридичними особами – суб’єктами 

господарювання, які не є фінансовими установами. За строком переважна 

кількість договорів фінансового лізингу мають термін дії від двох до п’яти 

років. За підсумком 2015 року їх частка відповідала 59% (38% за показниками 

2014 року). Також вагомою є частка договорів, термін дії яких складає від 5 до 

10 років – 23% за підсумком 2015 року (53% в 2014 році). Таким чином, в 2015 

році спостерігалася тенденція до скорочення частки довгострокових 

договорів[4].Попри стрімку динаміку розвитку лізингу за останні роки, Україна 

за його показниками ще значно відстає не тільки від економічно розвинених 

країн Заходу, але й від постсоціалістичних країн. Є безліч чинників, які 

гальмують розвиток лізингу в Україні [2, ст. 165], а саме: недосконалість 

законодавчого забезпечення, недостатня інтеграція у міжнародне законодавче 

поле щодо лізингу, несприятливий податковий клімат, обмеженість 

можливостей залучення коштів для фінансування лізингових операцій, 

недосконалість структури джерел фінансування лізингових операцій, 

недостатня фінансова стійкість лізингодавців, недостатній розвиток та 

обмежене використання інфраструктури ринку лізингу, недостатність 

кваліфікованих кадрів у сфері лізингу та низький рівень обізнаності з питань 

лізингу серед представників малого та середнього бізнесу. 

Отже, ринок фінансового лізингу має стійку тенденцію до процвітання, 

що, в цілому, при врахуванні нововведень податкового законодавства та 

перспектив інтеграції в ЄС, сприяє модернізації вітчизняної економіки та 

підвищенню інвестиційної привабливості України.  

Література: 



227 
 

1. Закон України «Про фінансовий лізинг» №723/97 від 16.12.1997 // 

Верховна Рада України / закон від 16.12.1997 № 723/97-ВР 

2. Кулиняк І.Я. Проблеми розвитку ринку лізингових послуг в Україні 

// Держава та регіони.– Серія: Економіка та підприємництво.– 2011.– №4. – С. 

164–167. 

3. Овчаренко Т. Фінансовий лізинг як форма залучення інвестиційних 

ресурсів на підприємствах / Т. Овчаренко // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2011. - № 123.- С.41-44. 

4. ПідсумкирозвиткуринківнебанківськихфінансовихпослугУкраїни за 

2015 рік/[Електронний ресурс] – режим доступу: www.dfp.gov.ua 

 

 

УДК 336                                    8. Економічні науки 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

Шепітко Н.С. 

Студентка обліково-фінансового факультету 

Науковий керівник: Маршук Л.М. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м.Вінниця, Україна 

Перший інвестиційний фонд у світі було створено у серпні 1822 р. у  

Бельгії, через кілька десятиліть у Швейцарії і Франції. Як масове явище вони 

почали розвиватися лише після другої світової війни, поступово складаючи 

конкуренцію банкам та іншим фінансовим інститутам. Найбільшого поширення 

інвестиційні фонди набули у Великобританії і США. Нині більше половини 

американських домогосподарств є вкладниками того чи іншого інвестиційного 

фонду. В Україні класичні з точки зору їхньої природи та функцій, інвестиційні 

фонди почали створюватись після прийняття Закону «Про інститути спільного 

інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (2001 р.).[1] 

http://www.dfp.gov.ua/
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Інститути спільного інвестування (ІСІ) - це нова для українського 

інвестора можливість вкладення своїх заощаджень з метою їхнього 

примноження. ІСІ – це інвестиційні фонди, в яких акумулюються кошти 

інвесторів для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у цінні 

папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість. 

В Україні до ІСІ належать пайові та корпоративні інвестиційні фонди. 

Пайові інвестиційні фонди (ПІФ) - це активи, що належать інвесторам на 

правах спільної часткової власності та перебувають в управлінні компанії з 

управління активами (КУА) і обліковуються окремо від результатів її 

господарської діяльності. Корпоративні інвестиційні фонди (КІФ) – це 

юридичні особи, які створюються у формі відкритого акціонерного товариства, 

і проводять діяльність виключно із спільного інвестування. 

Сутність та роль ринку ІСІ, як частини фінансового ринку найбільш 

повно розкривається в його основних функціях, основними з яких є: 

мотивована мобілізація заощаджень приватних осіб, приватного бізнесу, 

державних органів, зарубіжних інвесторів та трансформація акумульованих 

грошових коштів у інвестиційний капітал; 

перерозподіл на взаємовигідних умовах грошових коштів підприємств із 

метою їх ефективнішого використання; 

фінансове обслуговування учасників економічного кругообігу та дольової 

участі на основі визначення найбільш ефективних напрямів використання 

капіталу в інвестиційній сфері; 

вплив на грошовий обіг та прискорення обороту капіталу, що сприяє 

активізації економічних процесів; 

страхова діяльність та формування умов  для мінімізації фінансових та 

комерційних ризиків; 

операції, пов’язані з експортом-імпортом інвестиційних активів; інші 

інвестиційні операції, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю, тощо. 

Станом на 30.06.2016 в Україні діяло  304 компаній з управління 

активами. Низхідну динаміку кількості професійних учасників індустрії 
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управління активами утримували, зокрема, нормативні вимоги до їх капіталу, 

що вступили у дію ще у 1-му кварталі. Додатковим чинником була тенденція до 

звуження фондового ринку, що не тільки збереглася, а й посилилася. За даними 

Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), протягом 2-го кварталу 

2016 р. було зареєстровано 21ІСІ, що на 14 зареєстрованих ІСІ більше 

порівняно з 1кварталом. При цьому загальна кількість зареєстрованих ІСІ на 

кінець червня 2016 року не змінилася (1572), адже аналогічна кількість ІСІ 

закрилася. Як наслідок, тенденція збільшення концентрації на ринку управління 

активами ІСІ також була незмінною: станом на 30.06.2016 одна компанія 

управляла у середньому майже 5.2 фонду (після 5.1 у 1-му кварталі) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динаміка кількості компаній з управління активами та інститутів 

спільного інвестування на одну компанію з управління активами у 2015-2016 

рр. 

Розглядаючи розвиток інститутів спільного інвестування за регіонами, 

можна простежити, що у Києві та столичному регіоні у 2-му кварталі 2016 року 

кількість компаній з управління активами зменшилася на 5 – до 216 компаній, 

при тому, що було створено дві нові. Отже, зміни у кількості учасників ринку 

протягом кварталу були зумовлені винятково динамікою київських компаній з 

управління активами. Унаслідок закриття компаній у Києві, при незмінній 

кількості їх в інших регіонах, частка столиці за кількістю компаній з управління 

активами зменшилася із 71.5% до менше, ніж 71.1%. Як і раніше, у 

Дніпропетровській області діяла 21 компанія, у Харківській – 18, Львівській та 
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Одеській – по 9. Решта областей України разом мали ті ж 31 КУА, або 10% 

ринку.[2] 

Аналізуючи, усі показники ІСІ, можна зробити висновок, про 

недосконале законодавче оформлення та недооцінене значення в економіці. 

Інститути спільного інвестування не можуть якісно виконувати свою роль, 

адже для цього немає реальних можливостей. Великий відсоток венчурних 

фондів говорить про спекулятивність українських інститутів спільного 

інвестування. В країнах з розвиненою економікою широко використовуються 

фонди в яких досить добре захищені інтереси інвесторів. Також активно 

працюють відкриті фонди активами яких є цінні папери які активно торгуються 

на фондових біржах. 

До основних заходів, спрямованих на підвищення 

ефективностіфункціонування інститутів спільного інвестування, можна 

віднести такі : 

− удосконалення чинного законодавства щодо регулювання 

діяльності інститутів спільного інвестування до вимог європейського 

законодавства, зокрема щодо диверсифікації вкладень і розширення 

інструментів для інвестування, доступних інститутам спільного інвестування; 

− удосконалення стандартів розкриття інформації компаніями з 

управління активами; 

− проведення інформаційно-роз’яснювальноїроботи щодо 

популяризаціїздійснення інвестицій у ринок спільного інвестуваннясеред 

населення України; 

− спрямованість діяльності небанківськихфінансово-кредитних 

установ на вирішеннясоціально-економічних завдань державитощо. 
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СЕКЦІЯ 10. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 

УДК 37.035.6:172.15      10. Педагогічні науки 

МІЖЕТНІЧНІ КОНФЛІКТИ ТА  

ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖЕТНІЧНИХ СТОСУНКІВ 

Ілішова О. М., 

асистент кафедри інклюзивної освіти та соціальної роботи 

Бердянського державного педагогічного університету 

м. Бердянськ, Україна 

Міжетнічні конфлікти у сьогоденній реальності розвитку суспільства є 

явищем буденним. Тому проблема вирішення та попередження міжетнічних 

конфліктів потребує нагального розв’язання, що вимагає на освітньому рівні 

посиленої уваги у вирішенні завдань гармонізації та виховання культури 

міжетнічних стосунків молодого покоління.  

Не випадково багато зарубіжних та вітчизняних вчених приділяють цій 

проблематиці велику увагу (Л. Дробижева, А. Аклаєв, В. Коротеєва, 

Г. Солдатова, Ю. Бромлей, В. Євтух, Л. Аза, В. Трощинський, І. Прибіткова та 

інші). Вони відзначають багатоваріантність підходів до визначення феномена 

етнічного конфлікту, що нерідко призводить до різних інтерпретацій сутності 

цього явища. Звичайно, міжетнічні конфлікти, з одного боку, виступають 

наслідком прояву негативних стереотипів взаємного сприйняття 

(суперницьких) народів, що контактують; з іншого – породженням конфліктних 

ситуацій, що виникають як результат прояву невдоволеності представниками 

тих або інших етнічних груп, у певних вимогах на: цивільну рівноправність (від 

прав громадянства до рівноправного соціального статусу й економічного 

становища); права на культуру (символічне використання рідної мови на 

вивісках, використання мови етнічних меншин у суді, державних установах, в 

освіті); права на здійснення певних змін [1; 2]. 

Міжетнічні конфлікти супроводжуються певною динамічною ситуацією, 

що проявляється у вигляді хоча б однієї з наступних дій даної групи: 
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 еміграції, що істотно змінює місцевий етнодемографічний баланс на 

користь певних етнічних груп; 

 створення політичної організації («національного» або 

«культурного» руху, партії), що декларує необхідність зміни положення, що 

створилося, в інтересах зазначеної етнічної групи (груп) і тим самим 

провокуючу відповідну протидію органів державної влади;  

 спонтанних акцій протесту проти обмеження своїх інтересів з боку 

представників іншої місцевої етнічної групи або органів державної влади у 

вигляді масових мітингів, ходів, погромів [1; 2; 3].  

Проте, дуже часто традиційні методи врегулювання конфлікту в 

ситуаціях міжетнічної взаємодії є неефективними, тому що суб'єкти конфлікту 

не бажають ні за яких умов йти на компроміс, поступки, думаючи, що 

здійснюється зазіхання на їх життєво важливі цінності й потреби.  

У свою чергу, К. Султанбаєва пропонує, щоб стереотипи поведінки 

(традиції, звичаї тощо) іншого етносу не викликали нерозуміння, а іноді навіть 

ворожості, потрібно зробити їх близькими і зрозумілими, начебто „своїми‖. 

Завданнями виховання культури міжнаціональних відносин є: становлення у 

школярів почуття національної самосвідомості, пробудження інтересу до 

історичних пам’яток, культури свого етносу, сприяння збереженню чистоти 

рідної мови, виховання бажання і вміння спілкуватися з представниками різних 

етносів, зберігаючи при цьому власну індивідуальність, виховання терпимого 

ставлення до людей інших національностей [4, с. 5–7]. 

Зокрема, варто зазначити, що, на жаль, ще недостатньо педагогічних 

досліджень із формування особистості з почуттям національної гордості та 

поваги до інших народів. Тому зростає актуальність щодо значущості 

педагогічної діяльності з вирішення проблеми виховання молоді в сфері 

міжетнічних стосунків.  

На думку А. Большової, робота педагога з виховання культури 

міжетнічних стосунків молоді має відбуватися з урахуванням регіональних та 

місцевих особливостей колективів вихованців, адже національні моменти 
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проявляються не лише в тому, що традиції та звичаї націй покладають певний 

відбиток на характер та дії вихователів та вихованців, а й на зміст навчання у 

сучасній школі, який включає різні компоненти національного життя, через які 

передаються психологія, характер, традиційна свідомість, моральні цінності 

народу [5, с. 7–8]. 

Кінцевою метою виховання гуманності у людей в сфері міжетнічних 

стосунків є, на нашу думку, прискорення та оптимізація процесу виховання 

культури міжетнічних стосунків, за яким відбувається розширення кругозору 

підлітків знаннями про культуру, традиції, цінності свого та оточуючих 

народів; створення сприятливого психологічного клімату для дітей, що 

належать до різних етнічних груп; використання інтерактивних форм для 

роботи з підростаючим поколінням з метою виховання дітей у дусі міжетнічної 

толерантності й культури миру [6, с. 214]. 

Таким чином, виховання молоді у сфері міжетнічних стосунків з метою 

попередження та подолання міжетнічних конфліктів полягає у вивченні як 

загального в етнопедагогічній культурі, так і національно-особливого, для чого 

слід досліджувати, шукати, виявляти специфічно-національне, своєрідне. 
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Грa - oднa з ocнoвних фoрм діяльнocті людини, особливо важливе міcцe вoнa 

зaймaє у житті дитини. Oднією з цих особливостей ігрoвoї діяльнocті є її 
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віднocнa нeзaлeжніcть від практичних потреб життя. Гравці кeруютьcя в 

ocнoвнoму бeзпoceрeднім інтeрecoм дo caмoгo процесу гри чи дo її зміcту. 

Moтивoм дo гри є мoжливіcть перевірити свої здібності, cилу, нaмaгaння 

oтримaти пoзитивні eмoції, рaдіcнe пoчуття задоволення своєю активністю, 

дocягнутими уcпіхaми. Хaрaктeрнoю ocoбливіcтю гри є тіcний зв'язок із 

суспільним життям.  

B ігрaх відoбрaжaютьcя вaжливі явищa нaвкoлишньoгo середовища. Деякі 

науковці-дослідники виділяють в якocті oднієї з вaжливих ocoбливocтeй ігрової 

діяльності повну cвoбoду вияву і нaвіть підкрecлюють нeдoпуcтиміcть якoгo-

нeбудь втручання зі сторони. Aлe тaкa бeзгрaничнa cвoбoдa мoжe призвecти дo 

прояву не зовсім хoрoших cтoрін грaвців. [5, c. 55] 

B грі вaжливa тільки пeвнa міра свободи як в прийнятті рішeнь і вибoрі зacoбів 

рeaлізaції, так і в прaктичнoму здійcнeнні відпoвідних ігрoвих дій. Свoбoду 

дітeй в грі треба пeвним чинoм кoнтрoлювaти і рeгулювaти, щoб ігрoві дії 

завжди були в рaмкaх oднaкoвих для вcіх умoв і добровільно взятих ролей. 

Тільки в цьoму випaдку ігрoвa діяльніcть cтaє засобом виховання. Освітньо-

виховного значення ігри нaбувaють cпрaвді тільки тoді, кoли cпeціaльнo 

відбираються, уточнюються за зміcтoм і oфoрмлюютьcя caмe в пeдaгoгічних 

цілях. [3, c. 74] 

Знaчнe місце в ігровій діяльнocті зaймaють ігри, в яких вирішeння зaвдaнь 

виконуються різноманітні рухові дії у фoрмі хoдьби, бігу, cтрибкaх, мeтaнні. 

Саме ці ігри нaзивaютьcя рухливими.  

Тaким чинoм, рухливі ігри - це емоційно забарвлена рухoвa діяльніcть, 

oбмeжeнa прaвилaми. Ігрoвa діяльніcть в них характеризується більш чи мeнш 

cклaднoю взaємoдією її учacників - та взаємовідносинами між грaвцями. 

Ігри тa впрaви, що включають розумову і рухoву aктивніcть, вимaгaють від 

дитини пeрeмикaння, розподілу і зосередженості увaги. [4, c. 61]  

Рoзвитoк дoвільнoї пaм'яті дошкільника відбувається, коли дoрocлий cпoнукaє 

дитину дo cвідoмoгo відтвoрeння cвoгo досвіду в грі, прoдуктивнoї і 

мoвлeннєвoї діяльнocті, при пeрeкaзі, зaучувaнні, розповіданні, творі історій і 
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кaзoк, тoбтo мaє нa мeті «згaдaй». Важливо, щоб вимога зaпaм'ятaти булo 

викликaнo пoтрeбaми тієї діяльнocті, в яку включений дошкільник. Дитинa 

пoвиннa рoзуміти, нaвіщo пoтрібнo зaпaм'ятoвувaти. Bикoриcтaння засвоєних 

знань має cлідувaти нeзaбaрoм зa зaпaм'ятoвувaнням. Рoзвитку дoвільнoї 

пaм'яті сприяє дидактична гра. Boнacтвoрює дієву ігрoву мoтивaцію, 

підпoрядкoвує зaпaм'ятoвувaння близькою і зрозумілою дитині цілі, дoзвoляє 

йoму уcвідoмлювaти cпocoби викoнaння діяльності, а також дaє дoрocлoму 

мoжливіcть кeрувaти мнeмічнoї діяльніcтю, нe встаючи у відкрито дидaктичну 

пoзицію. [2, c. 54]  

Oкрeмі види ігор по-різному впливають нa рoзумoвий рoзвитoк дітeй: cюжeтнo-

рoльoві рoзширюють уявлeння про навколишній і cприяють рoзвитку мoвнoгo 

cпілкувaння; ігри-дрaмaтизaції дoпoмaгaють більш глибокому розумінню 

творів худoжньoї літeрaтури тa aктивізують мoвa; будівeльнo-кoнcтруктивні 

рoзвивaють конструктивні здібності і рoзширюють знaння прo гeoмeтричні 

фігурaх і прocтoрoвих відносинах. Гра буде aктивнo впливaти нa рoзумoвий 

рoзвитoк дитини, якщo вихователь збагачує її зміcт, прaвильнooргaнізoвує.[1, c. 

58] 

Сoціaльнo - eкoнoмічні пeрeтвoрeння в cуcпільcтві диктують нeoбхідніcть 

фoрмувaння творчо - активної особистості, із здaтніcтю eфeктивнo і 

нecтaндaртнo вирішувaти нoві життєві проблеми. У зв'язку з цим пeрeд 

дoшкільними уcтaнoвaми пocтaє важливе завдання розвитку твoрчoгo 

пoтeнціaлу підрocтaючoгo пoкoління, щo у cвoю чергу вимагає вдосконалення 

учбoвo-вихoвнoгo прoцecу з урaхувaнням пcихoлoгічних зaкoнoмірнocтeй вcієї 

системи пізнавальних процесів. 

 Дocвід дитини cклaдaєтьcя і рocтe пocтупoвo, він відрізняється глибокою 

своєрідністю в пoрівнянні з дocвідoм дoрocлoгo. Bіднoшeння дo середовища, 

яке своєю cклaдніcтю aбo прocтoтoю, cвoїми трaдиціями і впливaми стимулює і 

спрямовує прoцec твoрчocті, у дитини знoву зoвcім інший. Інтереси дитини і 

дoрocлoгo різні і тoму зрoзумілo, щo уявa у дитини працює інaкшe, ніж у 

дoрocлoгo.  
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Ocтaнніми рoкaми нa сторінках психологічної і пeдaгoгічнoї літeрaтури вce 

чacтішe cтaвитьcя питaння прo роль уяви в рoзумoвoму рoзвитку дитини, прo 

визнaчeння cуті мeхaнізмів уяви. Дошкільний вік є ceнcитивним (нaйбільш 

cприятливим) для рoзвитку мoрaльнoї сфери особистості дитини. 

Дану проблему вивчaли тa рoзглядaли бeзліч відoмих нaукoвців тa видатних 

психологів, ступінь її рoзрoбки виcoкий. Як пoкaзaли дocліджeння Л.С. 

Виготського, В.У. Давидова, Е.І. Ігнaтєвa, С.Л. Рубінштeйнa, Д.Б. Елькoнінa, 

B.A. Крутецького, Т. Рібо, К.Г. Пaуcтoвcькoгo тa інших, - уявa виcтупaє не 

тільки передумовою eфeктивнoгo зacвoєння дітьми нoвих знaнь, aлe і є умовою 

творчого пeрeтвoрeння знaнь, щo є у дітeй, cприяє саморозвитку особистості, 

тобто в знaчній мірі визнaчaє eфeктивніcть нaвчaльнo-вихoвнoї діяльнocті. 

Мета – дослідження впливу рухово – ігрової діяльності на розвиток творчої 

уяви у дітей старшого шкільного віку. Розробка методик та удосконалення 

спілкування з старшими дошкільниками. 

Уявa дітeй прeдcтaвляє coбoю вeличeзний пoтeнціaл для реалізації резервів 

комплексного підхoду в нaвчaнні і вихoвaнні. Прoблeмa рoзвитку дитячої уяви 

актуальна тим, щo цeй пcихічний прoцec є нeвід'ємним компонентом будь-якої 

форми твoрчoї діяльнocті дитини, її пoвeдінки в цілoму. Тому це і пocлугувaлo 

нaм cтимулoм для oбрaння дaнoї тeми науково-теоретичного дослідження.  

Людинa не може розпочинати рoбoту, нe уявивши coбі гoтoвий рeзультaт cвoєї 

праці, тому вона виниклa і рoзвинулacя в прoцecі прaці людини. Уява - це 

вільнe, cвoєріднe, твoрчe відoбрaжeння дійcнocті, її рoзвитoк вимагає 

нагромадження відповідного дocвіду і вирoблeння вміння пoдумки cпoлучaти 

oбрaзи в нові поєднання і кoмбінaції, вміння уявляти мoжливі зміни дійcнocті. 

Такі вміння утворюються пocтупoвo і прoхoдять у cвoєму фoрмувaнні кількa 

етапів. Життя дошкільників сповнене фaнтaзій, які є їх нeвід'ємнoю чacтинoю. 

Цe одна з особливостей дітeй. Дитячі фaнтaзії викликaють у дoрocлих 

нaйширшу гаму почуттів-від захоплення, зaхвaту, зaмилувaння-дo ocуду, 

рoздрaтувaння.  
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Нa основі проведенного науково-теоретичного дocліджeння ми мoжeмo 

зрoбити нacтупні виcнoвки. Уявa належить до вищих пізнaвaльних прoцecів. 

Boнa є нeoбхіднoю cтoрoнoю будь-якoї людської діяльності. Уява 

пoрoджуєтьcя пoтрeбaми, щo виникaють у житті людини, і насамперед 

потребою змінити ті чи інші прeдмeти нaвкoлишньoгo cвіту.  

Дитячі фaнтaзії виникaють внacлідoк тoгo, щo життєвий досвід дитини ще дужe 

мaлий, миcлeння дитини нeдocкoнaлe, a нa кожному кроці - зуcтріч із нoвими 

нeзвичними прeдмeтaми тa явищaми, зі світом невідомого. Подолання 

«нeвизнaчeнocті» в дітeй cтaє мoжливим зaвдяки тoму, що одночасно з 

нaкoпичeнням уявлeнь прo прeдмeти, явищa, прo зв'язки між ними в пcихіці 

дитини відбувaєтьcя пocтійнe пeрeкoмбінувaння. Шляхoм пeрeкoмбінувaння з 

досить обмеженої кількocті врaжeнь мoжe виникнути бeзліч пoєднaнь, які 

породжують нові зв'язки між явищaми тa прeдмeтaми. 
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У статті досліджуються специфічні процеси формування дослідницької 

поведінки чотирьох-п’ятирічних дітей. 

Інтерес дитини до навколишнього світу розпочинається з прилучення до 

спільної з дорослими діяльності. Дитина сприймає довкілля через призму 

дорослого. Для самостійного сприйняття у малят не вистачає життєвого 

досвіду, розуміння природних взаємозв'язків, естетичних і духовних почуттів. 

Завдання дорослих – педагогів, батьків, навчити помічати прекрасне в природі, 

правильно сприймати явища та об'єкти, виражати пережиті почуття в мовленні 

та доступних видах діяльності, експериментувати і досліджувати. 

Дослідницьку діяльність дітей дошкільного віку характеризують такі 

пов’язані між собою поняття, як пошуково-дослідницька діяльність, дослід, 

спостереження та експериментування [1, 2]. 

Розглядаючи пошуково-дослідницьку діяльність як чуттєво – практичну 

науковці беруть до уваги, що здійснюється вона теоретично пізнаними 

засобами здобутими практично, вміннями та навичками. Цей вид діяльності 
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вдало поєднує чуттєвість і діяльність, які в повному обсязі відповідають 

особливостям розумової діяльності дошкільника. 

Одним із видів дослідницької діяльності є експериментування. Дитяче 

експериментування претендує на роль провідної діяльності в період 

дошкільного розвитку, оскільки молодші дошкільники ще не вміють 

співставляти результат і умови діяльності, відстежувати процес досягнення 

мети. Саме тому в молодшому дошкільному віці мова може йти про 

експериментування, а не проведення дослідів. 

Не менш важливим у процесі проведення дослідницької діяльності є 

спостереження. Розвиненість і результативність здійснюваних спостережень 

можливі за умови, якщо дошкільнята здатні: приймати пізнавальне завдання; 

планувати послідовність дій; самостійно ставити короткочасну мету 

спостереження; фіксувати його результати у вигляді висловлювань, у художній 

творчості, в календарі спостережень; а також використовувати засвоєні засоби 

пізнання в нових умовах.  

Одним з ефективних засобів формування дослідницької поведінки дітей 

5-го року виступає проектування [4, 5].Метод проектів є своєрідною формою 

перспективного планування навчальної роботи за участю дітей. Застосування 

методу проектів в дошкільному закладі має на меті стимулювання інтересу 

дітей до певних проблем і розв’язання цих проблем через діяльність, а також 

практичне застосування надбаних знань та розширення можливостей дітей у 

самореалізації. 

Звернення до методу проектування має великі переваги. Він активізує, 

організовує, націлює дитину дошкільного віку на творчу діяльність, пізнання. 

За допомогою методу проектів здійснюється розвиток дитини дошкільного віку 

в різних напрямках: 

Для успішного впровадження проектної діяльності у дитячому колективі 

педагог із викладача перетворюється на помічника, порадника, який завжди 

перебуває не «над дитиною», а поряд з нею. Важливо, щоб між учасниками 

навчально-виховного процесу переважав демократичний стиль взаємин, який 
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передбачає розуміння і прийняття дошкільника таким, який він є, прояв поваги 

до дитини та її батьків – учасників проекту, надання їм педагогічної підтримки. 

Упровадження в практику технології педагогічного проектування 

забезпечує створення сприятливого середовища, спрямованого на відкриття, 

актуалізацію ресурсів творчого розвитку особистості, завдяки технології 

педагогічного проектування в кожному освітньому просторі дошкільного 

навчального закладу може бути створено самобутню ситуацію розвитку 

особистості дитини з урахуванням реальних педагогічних ресурсів. 

У зв'язку з періодизацією мети освіти та відповідним зміщенням акцентів 

з пріоритетів формування знань, умінь, навичок на домінування 

компетентнісного підходу гостро постає необхідність створення оптимальних 

умов розвитку означених якостей починаючи з молодшого дошкільного віку 

[3]. 

Одним з ефективних засобів формування дослідницької поведінки дітей 

5-го року виступає проектування. Використання методу проектів дозволяє 

реалізувати низку найважливіших положень філософії новітнього освітнього 

простору, відкриваючи невичерпні можливості в ефективному програмування 

навчально-виховного процесу. 

Проте, не зважаючи на значну кількість досліджень в цій галузі, 

залишається недостатньо розробленою методика організації та створення 

дослідницьких проектів як засобу формування дослідницької поведінки дітей 5-

го року життя. 

Проблема пошуково-дослідницької діяльності дошкільників у психолого–

дошкільній літературі, починаючи з дошкільного віку, розробляється багатьма 

педагогами і психологами як в історично-педагогічній спадщині, так і в 

сучасних дослідженнях на велику роль праці у вихованні маленьких дітей 

вказували західноєвропейські педагоги Я.А.Коменський, Й.Г.Песталоцці, 

Р.Оуен, Ф.Фребель, M.Moнтecopі. Першочергового значення праці в природі і 

пошуково-дослідницькій діяльності у вихованні підростаючого покоління 

надавав засновник вітчизняної педагогіки К.Д.Ушинський. Дуже важливими є 
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методичні вимоги К.Д.Ушинського до організації пошуково-дослідницької 

діяльності: вона повинна бути різноманітною, посильною і неодмінно такою, 

що активізувала б роботу дитячої думки. 

Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність 

використання проектування як засобу формування дослідницької поведінки 

дітей 5-го року життя. 

Сучасна психологія інтенсивно вивчає механізми функціонування 

дослідницької поведінки, розробляє проблематику діагностики та розвитку 

дослідницьких здібностей дитини. Це і пocлугувaлocтимулoм для oбрaння дaнoї 

тeми науково-теоретичного дослідження.  

Організація дослідницької діяльності потребує планування в місячному та 

календарному плані кожного вихователя, але може проводитися не 

заплановано, епізодично. Найдоцільніше її проводити на заняттях, прогулянках, 

під час спостереження, та в першу половину дня. 

Дослідницька діяльність є одним з основних засобів згуртування 

дитячого колективу. Вона вчить дошкільників співпрацювати, поступатися, 

працювати в одному темпі, взаємодіяти з однолітками та дорослими. 

Дослідницька діяльність дітей дошкільного віку потребує керівництва з 

боку вихователя або іншого компетентного дорослого, наприклад батьків. Це 

допомагає уникати складнощів, врахувати індивідуальні потреби вихованців у 

самореалізації. Педагог повинен чітко розрізняти методи керівництва з дітьми в 

різних вікових групах, щоразу займатися самоаналізом. 

Дослідницька діяльність визначається як спосіб матеріального впливу на 

об’єкт з метою вивчення цього об’єкта, пізнання його властивостей. 

Використання дослідницької діяльності має велику переконуючи силу, знання, 

яких набувають діти, мають особливу доказовість, повноту, міцність. 

Дослідницька діяльність допомагає дитині усвідомити причинно-наслідкові 

зв’язки у розумінні світу 

Система дошкільної освіти, що якісно змінюється, вимагає іншого 

контингенту педагогів. Упровадження в практику технології педагогічного 
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проектування забезпечує створення сприятливого середовища, спрямованого на 

відкриття, актуалізацію ресурсів творчого розвитку особистості, завдяки 

технології педагогічного проектування в кожному освітньому просторі 

дошкільного навчального закладу може бути створено самобутню ситуацію 

розвитку особистості дитини з урахуванням реальних педагогічних ресурсів. 

Проектування в дошкільному навчальному закладі може бути матеріалом для 

виявлення дорослими і дітьми власної творчої унікальності як суб’єктів 

розвитку освіти. 
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Тенденції гуманітарної політики та культури ставлять нові вимоги до 

мовленнєвої освіти, що визначаються як основною функцією мови – бути 

засобом спілкування, пізнання, порозуміння, так і суспільним замовленням – 

сформувати соціально активну україномовну мовленнєву особистість. Такий 

підхід об’єктивно актуалізує й аргументує проблему до реалізації завдання 

формування комунікативної позиції молодших школярів як умови успішної їх 

соціалізації, самореалізації, самоствердження. Проблема формування 

комунікативної позиції учнів початкових класів обумовлюється сучасними 

тенденціями в освіті. Нині в педагогіці провідними є ті форми та методи 

навчання й виховання, які акцентують увагу на учневі з урахуванням його 

інтересів, записів, цінностей, як суб’єкта навчального процесу. Початкова 

школа повинна не лише дати учням певний обсяг знань, але й виховати 

людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення, мати свою позицію, 

брати на себе відповідальність, адаптуватися до умов мобільності, швидкої 

зміни соціальних ролей тобто бути людиною комунікативною з позиції ігрових 

технологій та спілкування. 

Останніми роками посилився інтерес психолого-педагогічної науки до 

проблеми активності, оскільки вона виявляється у різних сферах дійсності – у 

навчальній і професійній діяльності, у творчості, у міжособистісному 

спілкуванні тощо. У зв’язку із запитами соціальної практики важливим 
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аспектом проблеми активності є питання про активність людини в спілкуванні, 

або комунікативної активності, інтенсивно досліджуваний в останні десятиліття 

(В. Ломов, В. Кабрін, К. Абульханова-Славська, Л. Жемчугова, О. Бодальов, А. 

Крупнов; А. Добровіч, В. Панферов, М. Каган, В. Степанський, І. Юсупов, В. 

Шмиков та ін.). Комунікативна активність є складною інтегральною 

характеристикою суб’єкта і має різні прояви. Виділення і осмислення останніх 

можливо при розгляді численних функцій людини як суб’єкта спілкування. 

Активність у спілкуванні виступає в якості однієї з найважливіших форм 

самовираження особистості та засобів її соціального самоствердження. 

Безсумнівно, в спілкуванні не тільки проявляється, але і розвивається 

особистість і індивідуальність людини (Л. Ільїна, Б. Ананьєв, B. Мерлин, О. 

Бодальов, Б. Ломов, В. Кабрін, Г. Андрєєва, К. Абульханова-Славська, В. 

Петровский). Однак, в даний час недостатньо вивченими є питання про джерела 

комунікативної активності, її значення для розвитку цілісної індивідуальності 

людини на різних етапах онтогенезу. Не можна глибоко розкрити проблему 

формування та розвитку особистості в спілкуванні, особливо в молодшому 

шкільному віці, коли ця сфера життєдіяльності стає найважливішою для самого 

школяра, не беручи до уваги активну позицію самої особистості в процесі її 

становлення. 

У сучасному житті все більше зростає роль активної комунікативної 

позиції в системі соціальних взаємодій, у спільній діяльності людей, і 

насамперед у розвитку самого суб’єкта спілкування. Результати численних 

наукових досліджень свідчать про те, що у спілкуванні з іншими (батьками, 

педагогами, однолітками) відбувається становлення особистості дитини, 

формування найважливіших її властивостей. Однак, увага дослідників 

найчастіше акцентується на сфері спілкування учня, а не на його власній 

комунікативній позиції, або вивчаються її окремі прояви. Вплив комунікаційної 

активності на цілісну індивідуальність школярів залишається маловивченим. 

Тому дослідження комунікативної позиції, її активності, особливо в молодшому 

шкільному віці, в якому відбувається інтенсивний розвиток особистості дитини, 
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вкрай необхідне для розуміння джерел розвитку індивідуальності людини, є 

важливим науково-практичним завданням.Метою статтієтеоретичне 

обґрунтування сутності вияву активної комунікативної позиції учнів початкової 

школи у навчальній діяльності та виявлення педагогічних умов, які позитивно 

впливають на активізацію комунікативної позиції у процесі використання 

ігрової технології. Завданнями статті  є визначення понятійно-термінологічного 

апарату проблеми дослідження. 

Систематизація вже виявлених в роботах вітчизняних і зарубіжних 

вчених зв’язків цього «комунікативна позиція» дозволить виявити внутрішні, 

взаємозв’язки різних сторін позиції людини та її внутрішні суперечності, а 

також намітити загальну схему становлення позиції і її аспекти, освоєння яких 

вимагає найбільшої власної активності студента як суб’єкта професійної 

діяльності. Проведений аналіз літератури показує багатовимірність, 

багатоплановість трактувань поняття позиції, що призводить до необхідності 

структурування трьох основних підходів до її аналізу і, відповідно, виділення 

трьох аспектів розгляду: 

– позиція, як положення в суспільстві, групі (Г. Андрєєва, А. Асмолов. 

Т. Мар’ялова, І. Кон, О. Леонтьєв, Л. Петровський та ін..); 

– позиція, як ставлення людини до дійсності в цілому (Л. Божович, 

Г. Граник, Л. Южцева, Т. Загрузіна, Л. Заніна, З. Капустін, А. Копйов, О. 

Романова, А. Співаковська, В. Ядов та ін); 

– позиція, як місце людини в безпосередній взаємодії, в актуальній 

ситуації, або рольовій позиції (А. Венгер, Е. Вовчік-Блакитна, І. Глячков, Є. 

Кондратьєв, А. Добрович, Ю. Жуков, А. Красія, В. Ляудіс. Л. Петровська. Л. 

Федорова та ін.). 

Дослідження наукових джерел із філософії, психології та педагогіки 

дозволило зробити висновок, що проблема активізації комунікативної позиції 

турбувала науковців здавна й на теперішній час не втратила своєї актуальності. 

Але, в той же час, немає єдиного тлумачення змісту та сутності досліджуваного 
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нами явища. Так само немає спільного підходу до визначення структури та 

показників активної комунікативної позиції [2, c. 114]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що переважна 

більшість науковців розглядає структуру комунікативної або соціально-

комунікативної активності. Так, О. Киричук у структурі комунікативної 

активності, яку визначає як особливий вид соціальної активності, виділяє 

наступні компоненти: 

–емоційний компонент, що виявляється у почуттях симпатії, 

товариськості, дружби; 

– пізнавальний компонент, що виявляється в зацікавленому пізнанні 

учнем своїх ровесників; 

– ціннісно-орієнтаційний компонент, що знаходить свій вияв в умінні 

адекватно оцінювати ті чи інші якості особи, орієнтуючись при цьому на 

суспільно значущі критерії; 

– предметно-дійовий, що виявляється в піклуванні про ровесників, 

старших і молодших за себе [4, c. 28]. 

Вивченням активної комунікативної позиції учнів початкової школи 

займалася Д. Щербина. Вона визначає досліджуване явище як складне 

особистісне утворення, яке характеризується наявністю інтересу та стійкої 

потреби у систематичному спілкуванні, емоційним задоволенням на всіх етапах 

комунікативної діяльності, здатністю осмислювати процес спілкування, 

сформованістю комунікативної культури та умінь і навичок взаємодопомоги, 

творчого спілкування з ровесниками, здатністю встановлювати та підтримувати 

необхідні контакти з іншими людьми [5, c. 81]. 

Історіографічний аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє 

констатувати, що в останні роки посилилася увага вчених до розробки сутності 

феномена «педагогічна технологія», виявленню основоположних його 

характеристик і типів. Дослідженню цієї проблеми присвячені роботи 

провідних вітчизняних педагогів: В. Беспалька, С. Бондаревскої, М. Горчакової-

Сибірської, М. Кларіна, М. Левиної, В. Монахова, О. Околєлова, С. Савельєва, 



249 
 

В. Сірикова, Н. Тализіної, П. Третьякова та інших. У зміст терміна «педагогічна 

технологія» одні автори вкладають поняття проект навчально-виховного 

процесу, інші – методи, засоби, операції, способи, прийоми, умови, форми 

організації навчально-виховного процесу, треті – модель спільної педагогічної 

діяльності. 

Ігрові технології єскладовою частиною педагогічних технологій. 

Проблема застосування ігрових технологій в освітньому процесі у педагогічній 

теорії і практиці не нова. Розробкою теорії гри, її методологічних засад, 

з’ясуванням її соціальної природи, значення для розвитку учня у вітчизняній 

педагогіці займалися Л. Виготський, О. Леонтьєв, Д. Ельконін та інші. 

У даний час ігрові технології представляють величезний інтерес для 

педагогів. Не раз виникала спроба наукової класифікації гри і визначення її 

яким-небудь одним вичерпним поняттям, але до справжнього моменту науково 

визначеними є лише зв’язки між грою і людською культурою. 

Ігрові технології так і залишаються «інноваційними» в системі сучасної 

освіти. Безсумнівно, і у вітчизняній, і у світовій педагогічній практиці 

накопичено багаж, який може бути використаний. Це, у першу чергу, ігрові 

технології. Ігрові технології мають величезний потенціал з точки зору 

пріоритетного освітнього завдання: формування суб’єктної позиції дитини 

щодо власної діяльності, спілкування і самої себе [3, c. 38]. 

Гра як один з найдавніших педагогічних засобів навчання і виховання 

переживає в даний час період своєрідного розквіту. З одного боку, зростання 

інтересу до гри у сучасний час викликане розвитком педагогічної теорії і 

практики, поширенням проблемного навчання, з іншого боку, обумовлено 

соціальними і економічними потребами формування різнобічно активної 

особистості. 

Значення ігрової технології неможливо вичерпати й оцінити 

розважально-рекреативними можливостями. У тому й полягає її феномен, що 

будучи розвагою, відпочинком, вона здатна перерости в навчання, у творчість, 

у терапію, у модель типу людських відносин і проявів у праці, вихованні. У 
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сучасній школі, що робить ставку на активізацію та інтенсифікацію 

навчального процесу, ігрова технологія використовується в наступних 

випадках: 

– в якості самостійних технологій для засвоєння поняття, теми та 

навіть розділу навчального предмета; 

– як елементи (іноді досить істотні) більш великої технології; 

– в якості технології заняття або його фрагмента (введення, 

пояснення, закріплення, вправи, контролю); 

– як технологія позакласної роботи. 

Поняття «ігрові технології» включає досить велику групу прийомів 

організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. На відміну 

від ігор взагалі, педагогічна гра має суттєву ознаку ‒ чітко поставлену мету 

навчання і відповідний їй педагогічний результат, які можуть бути 

обґрунтовані, виділені в явному вигляді й характеризуються навчально-

пізнавальною спрямованістю. Ігрова форма занять створюється на уроках за 

допомогою ігрових прийомів і ситуацій, які виступають як засіб спонукання, 

стимулювання до навчальної діяльності. Діяльність учнів повинна бути 

побудована на творчому використанні гри та ігрових дій у навчально-

виховному процесі з молодшими школярами, що найбільш задовольняє вікові 

потреби даної категорії учні. 

Гра вводить учня в реальний контекст найскладніших людських 

відносин[1, c. 46]. Будь-яке ігрове суспільство – колектив, що виступає 

стосовно до кожного гравця як організація й комунікативне начало, що має 

безліч комунікативних зв’язків. Якщо гра є формою спілкування людей, то поза 

контактами взаємодії, взаєморозуміння, ніякої гри між ними бути не може. 

Висновки.Отже, активна комунікативна позиція – це складне особистісне 

утворення, яке характеризується наявністю інтересу та стійкої потреби у 

систематичному спілкуванні, емоційним задоволенням на всіх етапах 

комунікативної діяльності, здатністю осмислювати процес спілкування, 

сформованістю комунікативної культури та умінь і навичок взаємодопомоги, 
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творчого спілкування з ровесниками, здатністю встановлювати та підтримувати 

необхідні контакти з іншими людьми. 

Основою механізму становлення досліджуваного особистісного 

утворення є складні зв’язки між когнітивним, діяльнісним та мотиваційним 

компонентами у структурі активної комунікативної позиції. Визначена нами 

багатокомпонентна структура дозволила виділити критерії вияву 

(інтелектуально-пізнавальний, практично-операційний та ціннісно-

мотиваційний), від ступеня виразності яких залежать рівні активності 

комунікативної позиції молодших школярів. Вивчення психологічних 

особливостей розвитку учнів цієї вікової грипи дозволило стверджувати, що 

цей вік є найбільш сприятливим для формування активної комунікативної 

позиції. 

Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових 

прийомів і ситуацій, які виступають як засіб спонукання, стимулювання до 

навчальної діяльності. Діяльність учнів повинна бути побудована на творчому 

використанні гри та ігрових дій у навчально-виховному процесі з молодшими 

школярами, що найбільш задовольняє вікові потреби даної категорії учнів. 

Ігрова технологія має великі потенційні можливості для формування 

особистості дитини, зокрема активної комунікативної позиції молодшого 

школяра. При цьому потрібно враховувати вікові особливості даного періоду, 

оскільки гра та спілкування виступають провідними видами діяльності для 

учнів початкової школи. 

Напрямками подальших розвідок з проблеми використання ігрових 

технологій для формування активної комунікативної позиції в учнів початкових 

класів можуть стати розробка структурно-функціональної моделі  навчального 

процесу, підготовка проектів та  презентацій. 
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Активна комунікативна позиція – це складне особистісне утворення, яке 

характеризується наявністю інтересу та стійкої потреби у систематичному 
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спілкуванні, емоційним задоволенням на всіх етапах комунікативної діяльності, 

здатністю осмислювати процес спілкування, сформованістю комунікативної 

культури та умінь і навичок взаємодопомоги, творчого спілкування з 

ровесниками, здатністю встановлювати та підтримувати необхідні контакти з 

іншими людьми. 

Найбільший інтерес становлять ігрові технології. Ігрові технології 

пов’язані з ігровою формою взаємодії педагога та учнів через реалізацію 

певного сюжету (ігри, казки, спектаклі, ділове спілкування). При цьому освітні 

завдання включаються в зміст гри. У грі відбувається відтворення і збагачення 

соціального досвіду попередніх поколінь, освоєння норм і правил людської 

життєдіяльності через добровільне прийняття ігрової ролі, віртуальне 

моделювання ігрового простору, умов свого власного буття у світі. Тобто гра с 

одним із способів освоєння людиною світу і відносин у ньому, способом 

самоствердження людини, що полягає в довільному конструюванні дійсності в 

умовному плані. 

Аналіз досліджень і публікацій.Ключові проблеми особистісного 

становлення  школярів початкової школи у процесі навчання розглядаються в 

працях Г. Батуріної, М. Данилова, А. Дмитрієва, Б. Осипова, І. Звєрєва, 

В. Краєвського, В. Кулько, І. Лернера, В. Лозової, В. Орлова, М. Скаткіна, 

А. Усової, В. Цетлін, Т. Цехмістрової, Н. Чутко, Т. Шамової, Г. Щукіної, 

І. Якиманської та ін. 

Проблема комунікативного розвитку особистості є однією з пріоритетних 

у психолого-педагогічній науці. Виявленню сутності комунікативних 

здібностей і шляхів їх формування присвячені ґрунтовні дослідження Д. 

Богоявленського, П. Гальперіна, В. Давидова, Л. Виготського, Д. Ельконіна, С. 

Жуйкова, А. Зака, Л. Занкова, О. Запорожця, Є. Кабанової-Мєллєр, Г. Костюка, 

О. Леонтьєва, А.Люблінської, О. Матюшкіна, Н. Менчинської, Ж. Піаже, С. 

Рубінштейна, Н.Тализіної, Л. Тихомирової та ін. 

Мета  та завдання.Молодший шкільний вік характеризується  

виникненням психологічних новоутворень та зміною провідної діяльності з 
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ігрової на навчальну. У молодшому шкільному віці, довільність у своєму 

розвитку піднімається на нову якісну сходинку. У дітей з’являється здатність 

діяти не лише відповідно до вимог дорослого, але й відповідно до самостійно 

вироблених вимог. Мета статті полягає в розкритті методики використання 

ігрових технологій на уроках в початковій школі для формування активної 

комунікативної позиції молодших школярів. Завдання статті полягає у 

дослідженні використання ігрових технологій у навчально-виховному процесі 

початкової школи з метою формування активної комунікативної позиції учнів 

початкової школи. 

Виклад матеріалу дослідження.На основі огляду педагогічної, психолого-

педагогічної, методичної літератури проаналізовано соціальну обумовленість 

активності у спілкуванні, яка виступає в якості однієї з найважливіших форм 

самовираження особистості дитини та засобів її соціального самоствердження. 

Актуальність окресленої проблеми зумовлена тим, що в сучасному житті все 

більше зростає роль активної комунікативної позиції особистості в системі 

соціальних взаємодій, у спільній діяльності людей, і насамперед у розвитку 

самого суб’єкта спілкування.  

Організація навчальної діяльності учнів на основі діалогу сприяла 

формуванню діяльнісного компонента активної комунікативної позиції, 

оскільки використання діалогічних форм взаємодії на уроці сприяє 

вдосконаленню здібностей мовленнєвого оформлення думок і сприйняття 

висловлювань співрозмовника, швидкій орієнтації в ситуації та розумінню 

почуттів, переживань, амбіцій партнера у спілкуванні; передбачає взаємодію, 

спілкування учасників як індивідуальностей – носіїв унікального особистісного 

досвіду, тобто діалогу відповідає концепція співрозмовника як особистості, яка 

стверджує його повноправність і орієнтована на розвиток. Діалог передусім 

передбачає взаємну повагу, довіру, природність та відкритість. Основним 

засобом взаємозв’язку в діалозі виступає діалогічне взаєморозуміння як спосіб 

взаєморозкриття, взаємоутвердження й взаєморозвитку [1, c. 45]. 
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У діалозі «Я» обох співрозмовників спирається на взаємне утвердження 

себе як особистості. Тим самим для партнерів по спілкуванню розкриваються 

необмежені можливості щодо всебічного взаємного розвитку і вдосконалення, 

більш глибокої орієнтації в ситуації спілкування і кооперації при виконанні 

завдань спільної творчої діяльності. Діалоговий підхід до навчання реалізує 

наступні принципи: комунікативну спрямованість, соціальність, моделювання 

типових ситуацій. Принцип комунікативної спрямованості полягає в значній 

кількості здібностей: просто та виразно викладати свої погляди, уважно 

слухати, методично планувати ситуації з урахуванням здібностей, потреб та 

інтересів тих, хто навчається, тощо. За діалогічного навчання учні повинні 

чітко усвідомлювати те, що кожному відводиться своя роль (вчитель-учень, 

учень-учень) та уміло імпровізувати. В основі цього лежить принцип ролей. 

Дотримання принципу активності сприяло формуванню показників 

когнітивного компоненту. Однією з умов досягнення успіху в навчальній 

діяльності є активність учнів, в основі якої лежить змістовна мотивація, 

спрямована на участь у навчально-комунікативній діяльності. Ця активність 

виражається в тому, що учні усвідомлюють цілі навчання, планують і 

організовують свою діяльність, уміють її контролювати, виявляють інтерес до 

знань, ставлять питання та вміють їх вирішувати.  

Активність у навчально-виховному процесі досягалася шляхом:  

– створення в учнів позитивного ставлення до навчання та мотивації 

учіння;  

– формування розуміння учнями смислу та важливості спілкування й 

відповідно, на цій основі інтересу до комунікативних знань, навичок і вмінь;  

– спонукання учнів до правильної оцінки власних дій, вчинків; 

– створення під час навчання ситуацій, які потребують самостійних, 

творчих і активних дій, та залучення учнів до їх розв’язання; 

– використання діалогічних методів навчання, які формують і 

розвивають самостійність, творчість і активність учнів; 

– стимулювання колективних форм роботи, взаємодії учнів в умінні;  
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– організації навчання в умовах змагання, стимулювання ініціативи і 

творчості;  

– проблемності викладання навчального матеріалу;  

– використання отриманих комунікативних знань, навичок і вмінь у 

практичній діяльності;  

– уміння педагога відчувати психічний стан учнів тощо [5, c. 69].  

Належний рівень комунікативної компетентності педагога забезпечує 

формування усіх компонентів активної комунікативної позиції учнів, оскільки 

саме комунікативна компетентність педагога виступає запорукою гармонійного 

та повноцінного комунікативного розвитку учнів. Від комунікативної 

компетентності педагога залежить сприятливий морально-психологічний 

клімат, гуманізм і демократизм спілкування, результативність встановлення 

контактів, ефективність спілкування з точки зору вирішення проблем, 

задоволеність учителя і учнів своєю працею. Розвиток комунікативної 

компетентності педагога можна розглядати і як один із способів розвитку і 

самореалізації учасників освітнього процесу, в тому числі і підвищення якості 

освіти. 

Під «ігровими технологіями» у педагогіці та методиці розуміють значну 

групу методів та прийомів організації навчального процесу у формі 

різноманітних педагогічних ігор. На відміну від ігор взагалі «педагогічна гра» 

володіє істотною ознакою – чітко поставленою метою та відповідним 

педагогічним результатом, які можуть бути обґрунтовані. 

Включення у навчально-виховний процес ігрових технологій допомагає 

зробити процес навчання більш цікавим та заманливим, створює у дітей 

«робочий настрій», полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального 

матеріалу. В іграх, особливо колективних, формуються комунікативні якості 

дитини, оскільки у ході гри діти вчаться надавати допомогу товаришам, 

враховувати думку та інтереси інших. У школярів розвивається почуття 

відповідальності, колективізму, взаємодопомоги [4, c. 52]. 
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Педагогічна ігрова технологія забезпечує активізацію навчального 

процесу, комунікативної діяльності молодших школярів; комфортний та 

результативний як для учня, так і для вчителя процес навчання; формування у 

школярів стійких вмінь та навичок навчатися; повноцінне поєднання знань та 

практичних навичок. 

Наведемо приклади окремих ігрових форм для формування активної 

комунікативної позиції. 

«Уважні долоньки» 

Мета. Узагальнити знання дітей про слова ‒ назви істот та неістот. 

Ігрова дія. Зараз ми потренуємо ваші долоньки. 

Правила гри: вчитель називає слова – назви істот та неістот, учні 

мають«упіймати», плескаючи у долоні, ті слова, які відповідають на питання 

хто?  

«Телеграф» 

Мета. Формувати в учнів уміння визначати кількість складів у слові. 

Ігрова дія. Зараз ми з вами будемо телеграфістами і передаватимемо слова 

до іншого міста (попередньо вчитель пояснює дітям, як працює телеграф). 

Правила гри: вчитель називає учню слово, а той має відстукати по парті 

стільки разів, скільки складів у цьому слові. Усі інші –«контролери» 

перевіряють правильність виконання завдання. Пізніше учні можуть грати 

самостійно в парах, даючи завдання один одному. 

«Ланцюжок» 

Мета. Вдосконалювати вміння дітей ділити слово на склади. 

Ігрова дія. Вчитель показує учням ланцюжок (на малюнку або 

справжній), звертаючи увагу на те, як одне кільце з’єднане з іншим. Потім 

пропонує створити ланцюжок зі слів так, щоб вони з’єднувались однаковими 

складами. 

Правила гри: клас ділиться на команди (за рядами). Кожній команді 

вчитель пропонує перше слово, а далі учні самостійно продовжують складати 

ланцюжок: миша – шапка – картина і т.д. На кожне правильне слово, яке 
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називає команда, вчитель малює на дошці кільце ланцюжка. Якщо хтось 

помиляється або довго розмірковує, ланцюжок рветься. Перемагає команда, в 

якої він розірветься найменшу кількість разів [2, c. 48]. 

«Чарівна паличка» 

Мета. Формувати в учнів уміння розрізняти окремі звуки у слові. 

Обладнання: паличка зі сріблястого або золотистого паперу (чарівна). 

Ігрова дія. Зла чаклунка зачарувала деякі предмети в нашому класі. Щоб 

їх розчарувати, потрібно правильно промовити всі звуки в назві цього 

предмета. 

Правила гри: вчитель торкається якогось предмета в класі чарівною 

паличкою, а учні хором або по одному називають послідовно всі звуки в назві 

цього предмета. 

В навчанні грамоти можна використовувати також і наступні ігрові 

ситуації: 

«Скільки речень?» 

Учитель читає текст. Учні на пальцях показують, скільки речень у цьому 

тексті. Виграє той, хто менше припуститься помилок. 

«Скільки слів уреченні?» 

Учитель читає речення. Учасники гри на пальцях або картками з цифрами 

показують, скільки в ньому слів. Виграє той, хто менше припуститься помилок. 

«Злови п’ять слів» 

Учитель називає п’ять слів (наприклад: олівець, зошит, ручка, вчитель, 

навчання) з тим, щоб учні зловили ці слова (плеснули у долоні) у реченнях, які 

він буде проказувати. 

Речення можуть бути наступні: 

Приведи усе до ладу, щоб були готові зрання: олівець, ручка і зошит –все, 

що треба для навчання. 

Бути чемним і привітним –пам’ятай це всюди й завше. Як до класу 

входить вчитель, привітай, із місця вставши. 

Засиніли проліски у ліску, у ліску. 
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(Гра розвиває увагу, привчає прислухатися до слів у реченні) 

Для успішного процесу формування активної комунікаційної позиції 

молодших школярів необхідним є забезпечення визначених педагогічних умов. 

Впровадження ігрових технологій передбачає діалогічну взаємодію педагога та 

учнів. Діалогічність навчання сприяє відпрацюванню комунікативних вмінь та 

навичок, вмінь використовувати набуті раніше комунікативні знання, вміння та 

навички у нових ситуаціях спілкування; вмінь правильно будувати поведінку та 

керувати нею відповідно до завдань спілкування. Ініціатива у комунікативній 

діяльності; вміння відстоювати свою точку зору, схилятися до компромісу; 

вміння використовувати вербальні та невербальні засоби спілкування також 

забезпечувались організацією навчання у формі діалогу [3, c. 15]. 

Зважаючи на те, що ігрова діяльність виступає однією з провідних у 

молодшому шкільному віці, усі учні повинні брати активну участь у навчально-

комунікативній діяльності, тим самим забезпечуючи принцип активності 

навчання. При цьому учні вчаться самостійно виконувати розумові операції, 

швидко орієнтуватися у ситуаціях спілкування, знаходити правильне рішення 

та робити висновки. 

Комунікативна компетентність педагога сприяє не лише засвоєнню знань 

про правила спілкування, усвідомлення цих знань, а й формуванню 

комунікативних потреб, мотивів, інтересів, вмінь оцінювати результати 

спілкування. В учнів виникає бажання вступати до контакту, виявляти інтерес 

до оточуючих та до спілкування з ними, формується стійка погреба 

удосконалювати свої комунікативні уміння та навички. 

Таким чином, забезпечення педагогічних умов у процесі формування 

активної комунікативної позиції молодших школярів засобами ігрової 

технології сприяє формуванню усіх компонентів досліджуваного педагогічного 

явища. 

Висновки.Отже, активна комунікативна позиція є складним особистісним 

утворенням, яке характеризують наявність інтересу та стійкої потреби у 

систематичному спілкуванні, емоційне задоволення на всіх етапах 
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комунікативної діяльності, здатність осмислювати процес спілкування, 

сформованість комунікативної культури та умінь і навичок взаємодопомоги, 

творчого спілкування з ровесниками, здатністю встановлювати та підтримувати 

необхідні контакти з іншими людьми. 

Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових 

прийомів і ситуацій, які виступають як засіб спонукання, стимулювання до 

навчальної діяльності. Діяльність учнів повинна бути побудована на творчому 

використанні гри та ігрових дій у навчально-виховному процесі з молодшими 

школярами, що найбільш задовольняє вікові потреби даної категорії учнів. 

Ігрова технологія має великі потенційні можливості для формування 

особистості дитини, зокрема активної комунікативної позиції молодшого 

школяра. При цьому потрібно враховувати вікові особливості даного періоду, 

оскільки гра та спілкування виступають провідними видами діяльності для 

учнів початкової школи. 

Напрямками подальших розвідок з проблеми формування активної 

комунікативної позиції в учнів початкових класів в результаті використання 

ігрових технологій можуть стати розробка конспектів уроків з різних 

навчальних предметів та методичні рекомендації щодо їх ефективного 

використання у навчально-виховному процесі. 
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Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

м. Хмельницький, Україна 

Анотація.У статті проаназовані поняття «імідж», «професійний імідж», а 

також «професійний імідж майбутнього вчителя». Визначено основні 

структурні елементи іміджу вчителя, розглянуто їх важливість. Розглянуто та 

проаналізовано педагогічні умови та основні аспекти формування професійного 

іміджу майбутнього вчителя. 

Ключові слова:імідж, професійний імідж, професійний імідж 

майбутнього вчителя, професійне середовище, Я-концепція, складники 

професійного іміджу, професіонал. 

Сьогодні слово «імідж» є досить поширеним у лексиконі сучасних людей. 

Звичними та зрозуміли для пересічних мовців є такі поняття, як «професійний 

імідж», «імідж організації», «імідж компанії» та ін.  

Однак, незважаючи на поширеність цих понять, публікацій, присвячених 

формуванню професійного іміджу майбутнього вчителя, є небагато. Різні 

аспекти цієї теми знайшли своє відображення у працях Платона, Аристотеля,  

Я. Коменського та Дж. Локка. На сучасному ж етапі формування освіти 
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проблемою аналізу іміджу вчителів займались: Г. Васянович, О. Бодальов, В. 

Вілков, Г.Дмитренко, І. Зязюн, Л. Савенкова, Л. Хомич, Н. Арутюнова,І. 

Гобозов, О. Дубасенюк, П. Гучевич, О. Добрович, В. Королько, Ф. Кузін, С. 

Рябов, В. Шепель, В. Андрущенко та інші. 

Для розгляду професійного іміджу майбутніх учителів, як важливого 

чинника професійної діяльності, необхідно спочатку розглянути деякі 

теоретичні аспекти цієї проблеми. 

У словнику іншомовних слів за редакцією Л.І. Нечволод зазначено, що 

імідж є певним образом тієї чи іншої особи або речі, який був створений 

засобами масової інформації, літературою або ж самою людиною. 

У психолого-педагогічній літературі імідж розглядають як уявлення про 

людину, що формується на основі її зовнішнього вигляду, звичок, стилю 

мовлення, вчинків; а імідж вчителя розглядають як «образ (особи, явища, 

предмета), що формується цілеспрямовано і має справляти емоційно-

психологічний вплив на когось з метою популяризації, реклами тощо» [1, с. 

358]. 

Професійний імідж майбутнього вчителя – це «імідж, який він формує й 

удосконалює не тільки протягом своєї професійної діяльності, а й упродовж 

усього життя, опираючись при цьому на отриману спеціальну підготовку у 

вищому навчальному закладі та власний практичний досвід» [2, с. 61]. 

Професійний імідж майбутнього вчителя починає формуватися під 

впливом зовнішнього оточення. Насамперед цим оточенням є професійне 

середовище, в якому перебуває майбутній вчитель. Імідж будь-якої людини, а 

особливо майбутнього вчителя, визначає певне ставлення до його носія з боку 

оточуючих, який майже не підлягає змінам. Крім того, імідж майбутнього 

вчителя має значний вплив на формування внутрішнього образу «Я», на рівень 

самооцінки і самоповаги людини. 

Професійний імідж вчителя у більшості випадків тісно взаємозв’язаний з 

особистісним іміджем. Наприклад, особистісна привабливість вчителя виступає 

як складний компонент професійного іміджу педагога. Але, професійний імідж 
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є значно складнішим поняттям, ніж особистісний, оскільки на нього впливають 

особливості конкретної професії, яка висуває свої вимоги до формування 

іміджу майбутнього вчителя.  

При формуванні власного професійного іміджу майбутньому вчителю 

важливо пам’ятати про ту соціальну роль, яку він виконуватиме у суспільстві, а 

лише потім будувати власний стиль поведінки.  

Формування іміджу майбутнього вчителя є досить тривалим та складним 

процесом.  

Результативність формування професійного іміджу залежить від 

передумов, специфіки та технологій формування Я-концепції особистості. 

Особливе значення у формуванні іміджу вчителя має Я-концепція майбутнього 

педагога. Під Я-концепцією розуміють «динамічну систему уявлень людини 

про себе, яка охоплює як власне усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних 

та інших якостей, так і самооцінку і власне сприйняття зовнішніх чинників, що 

впливають на неї» [3, с. 521]. 

На сьогодні існує декілька класифікацій як типів іміджу, так і складових 

професійного іміджу вчителя.  

Найпоширенішою є така класифікація різновидів іміджу: 

 особистісний, тобто уявлення про людину в цілому, про її моральні 

якості; 

 професійний, тобто уявлення про ту чи іншу людину як про 

спеціаліста, професіонала своєї справи; 

 корпоративний, тобто імідж організації в цілому.  

 Також існує класифікація, в якій імідж може бути або позитивним, 

або негативним. Результатом позитивного іміджу вчителя є повага до його 

особистості з боку учнів, колег, батьків. І навпаки: результатом негативного 

іміджу є небажання оточуючих спілкуватися з тим чи інших вчителем, 

неповага, сумніви у професійній компетенції вчителя.  

 Позитивний імідж, в першу чергу, залежить від внутрішньої 

сутності людини: системи цінностей, переконань, позицій, що виявляються й у 
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зовнішньому вигляді. Такій особистості притаманні власна гідність, 

самоповага, відповідальність за себе і майбутнє, висока професійна самооцінка, 

потреба в самореалізації, гнучкість у пошуку творчих альтернатив у процесі 

навчання. 

 У сучасній педагогічній літературі пропонують таку структуру 

професійного іміджу майбутнього вчителя: 

 зовнішній вигляд вчителя – допомагає створити позитивний образ 

учителя, а також сприяє формуванню приємного першого враження й репутації; 

 внутрішнє «Я», тобто внутрішній образ вчителя, що відповідає 

обраному фаху й виявляється в його професійній культурі та мисленні, 

емоційності й творчому настрої, привабливості та вишуканості, внутрішній 

стійкості й гідності, позиції та рівні мобілізації; 

 використання вербальних і невербальних засобів спілкування: 

міміка, жести, пантоміміка, інтонація, темп мовлення. Ці засоби допомогають 

створити приємне враження в учнів та інших оточуючих. 

Не всі педагоги та дослідники професійного іміджу вчителя 

притримуються та погоджуються з цією класифікацією. Наприклад,              

О.М. Ворожейкіна виділяє інші складники іміджу професіонала, які вважає 

більш доцільними та показовими у цьому питанні. Класифікація цієї дослідниці 

базується в основному на соціально-поведінковому чиннику. 

Класифікація складників професійного іміджу майбутнього вчителя за 

О.М. Ворожейкіною: 

 висока самооцінка та впевненість у собі; 

 віра в доброзичливість Усесвіту й людського оточення;  

 соціальна та особиста відповідальність; 

 бажання змінюватися й удосконалюватися та вміння ризикувати 

заради позитивних змін.  

 Основними складниками, які істотно впливають на формування 

педагогічного іміджу майбутнього вчителя, виступають професійний, 



265 
 

особистісний та соціально-поведінковий компоненти, які розкриваються 

такими пріоритетними якостями й уміннями, як знання базових дисциплін і 

методик їх викладання; систематичний аналіз своєї діяльності та 

самовдосконалення; знання потреб й інтересів учнів. 

Існує ще одна класифікація складників іміджу, яка, на нашу думку, є 

найбільш повною для розкриття поняття «професійний імідж майбутнього 

вчителя», і включає в себе такі компоненти:  

 предметно-професійний, що включає в себе знання з предмету, 

який викладає вчитель, знання з методики навчання того чи іншого предмету, 

педагогіки, психології, з системи міжособистісних стосунків у колективі, а 

також включає в себе вміння передбачувати та вирішувати ті чи інші 

педагогічні проблеми та завдання, вміння працювати з учнями різними за 

віковим, розумовим, психічним розвитком; 

 соціально-поведінковий. Цей чинник включає в себе дотримання в 

будь-якій ситуації виваженої єдиної позиції вчителя, розуміння значущості та 

особливості власної професії, вміння долати труднощі, вміння донести до учнів 

та оточуючих престиж професії вчителя, вміння удосконалювати свої 

професійні та моральні якості, а також вміння позбавлятись власних недоліків, 

оптимістично ставитись до життя та до людей; 

 особистісний чинник, який включає в себе такі якості, як 

відповідальність, діловитість, самокритичність, зібраність, доброзичливість, 

терпеливість, готовність прийти на допомогу іншим людям, комунікабельність, 

благородство, скромність, чесність, повага до дітей і їх дорослого оточення, 

справедливість у будь-якій ситуації, харизматичність, охайний зовнішній 

вигляд. 

Важливим питанням є визначення чинників, що формують професійний 

імідж учителя.  

До чинників формування професійного іміджу вчителя більшість 

педагогів зараховують: 
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 вчитель, який має високу думку про достоїнство, значення своєї 

професії, захопленість нею, переконаність у її суспільній і особистій 

значимості, прагнення піднести її престиж;  

 іміджмейкери-професіонали, які займаються створенням іміджу 

педагога – адміністрація школи, працівники районних та міських відділів 

освіти, представники місцевої влади;  

 засоби масової інформації;  

 оточення майбутнього педагога – сім’я, друзі, знайомі, учні, батьки 

учнів, колеги. 

Імідж педагога є «проекцією його особистості і характеризується 

наявністю власного стилю та сумою індивідуальних характеристик, що роблять 

його неповторним» [4]. 

Особистість вчителя повинна мати свої позиції, своє яскраво виражене 

ставлення до життя, світобачення, до якого вона прийшла на основі великої 

свідомої роботи. 

 Ефективність створення професійного іміджу майбутніх вчителів 

залежить від «уміння та здатності застосовувати стратегії, пов’язані з 

інноваційними педагогічними технологіями, створення необхідного 

середовища у вищому навчальному закладі, яке сприяє формуванню у студентів 

мотивації та інтересу до підвищення свого професійного рівня» [1, с. 362].  

 Таким чином, актуальним та доцільним є необхідність розробки 

системи роботи з формування позитивного педагогічного іміджу у студентів ще 

в період навчання, підвищення існуючої системи розвитку педагогічної 

майстерності до більш досконалого рівня через створення механізму 

формування стійкого цілісного образу педагога (педагогічного іміджу), який 

забезпечить оптимальні умови для гармонійного розвитку студентів. 

Література: 

1. Язловецька О.В. Професійний імідж учителів фізичної культури: 

сутність, компоненти та умови формування / О.В. Язловецька // Наукові 

записки, серія «Педагогічні науки». – Випуск 120. – Кіровоград. – С. 356-362. 
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2. Ковальчук Л. Складники професійного іміджу майбутнього вчителя 

фізичної культури / Л. Ковальчук, І. Ткачівська, С. Курилюк // Професійна 

підготовка фахівців фізичної культури та спорту. – Івано-Франківськ. – 2012. – 

С. 61-66. 

3. Дьяченко М.И. Психологический словарь-справочник / М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович. – Минск: АСТ. Харвест. – 2001. – 576 с.  

4. Матвєєва Ю.С. Формування професійно-педагогічного іміджу 

майбутнього викладача вищої школи / Ю.С. Матвєєва. – [Електроний ресурс]: 

http://www.confcontact.com/2013-nauka-v-informatsionnom-

prostranstve/pe2_matveeva.htm 

 

 

УДК 37.015.3                                                                         10. Педагогічні науки 

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В 

ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Ярощук Анна Андріївна, 

психолог роти ліцеїстів  

Київський військовий ліцей імені Івана Богуна 

м. Київ, Україна 

Головним завданням практичного психолога на сучасному етапі є 

підвищення ефективності процесів навчання і виховання, шляхом повноцінного 

розвитку особистості учнів, забезпеченні індивідуального підходу до кожного 

школяра та надання своєчасної психологічної допомоги всім, хто її потребує. 

Необхідною умовою для отримання успіхів у покращенні навчально – виховної 

діяльності завжди була і залишається злагоджена співпраця та взаєморозуміння 

між усіма учасниками учбового процесу [1, c.186]. Але, останнім часом, дедалі 

сильніше актуалізується питання розбіжностей у поглядах психологів, 

педагогів та керівництва навчальних закладів на проблемні ситуації, що 

виникають в процесі навчання. Дуже часто це призводить до виникнення 

конфліктів у колективі. 

http://www.confcontact.com/2013-nauka-v-informatsionnom-prostranstve/pe2_matveeva.htm
http://www.confcontact.com/2013-nauka-v-informatsionnom-prostranstve/pe2_matveeva.htm
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Основними причинами виникнення конфліктів в педагогічному колективі 

є: 

- Маленьке або велике навчальне навантаження; 

- Незручний розклад уроків; 

- Залучання до викладання нефахових предметів; 

- Значні витрати часу на справи, що не мають безпосереднього 

відношення до навчання та виховання школярів; 

- Перекладання власних обов’язків на іншого працівника, через 

небажання нести за них відповідальність; 

- Особисте підґрунтя [2, c.46]. 

Окремим пунктом проекту Міністерства освіти і науки України «Нова 

школа» (2016 р.) є параграф 3 «Вмотивований вчитель». В ньому сказано, що 

нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін. Учителі 

вивчатимуть особистісно орієнтований та компетентнісний підхід, управління 

освітнім процесом, психологію групової динаміки тощо. У зв’язку з цим варто 

говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а 

як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній 

траєкторії дитини. Збільшиться кількість моделей підготовки вчителя. Форми 

підвищення кваліфікації буде диверсифіковано: курси при ІППО, семінари, 

вебінари, он-лайн-курси, конференції, самоосвіта (визнання сертифікатів). 

Учитель отримає право вибору місця і способу підвищення кваліфікації, як 

передбачено проектом Закону «Про освіту»[3, c.11], [4 c.18]. 

Відповідно, для молодого фахівця дана реформа була б цікавою та 

корисною. Але, в більшості випадків, вчителі з великим досвідом роботи, які 

мають власну тактику поведінки і давно сформований підхід до навчального 

процесу, є противниками введення нових підходів та інноваційних методів. 

Власне, на підставі впевненого проникання інновацій в сформовану систему,  

також виникає безліч конфліктів. 

Тож, розбіжності у поглядах виникають завжди. Але найкращою та 

найвигіднішою умовою для всіх причетних до конфліктної ситуації, є 
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вирішення її шляхом обговорення та визнання своїх помилок. Та, при 

небажанні сторін дійти згоди, найефективнішим шляхом вирішення 

конфліктної ситуації буде втручання третьої, незалежної сторони. При 

конфлікті між педагогами такою стороною може бути людина, яка найбільше 

зацікавлена у вирішенні цього питання – керівник навчального закладу. Є три 

основні способи, що застосовуються керівником для подолання конфліктної 

ситуації: 

- Виховний вплив, переконання конфліктуючих у спільності мети, доказ 

взаємної вигоди від спільної роботи, аналіз причин конфлікту з метою показати 

його несерйозність; 

- Поділ об'єкту суперечки. Уточнення меж повноважень, 

відповідальності, компетенції. Доручення одному з конфліктуючих вирішити 

інше, не менш важливе питання, тоді як спірне питання вирішує другий 

учасник конфлікту; 

- Організаційні заходи [5, c.36]. 

Отже, основною умовою відсутності потреби у пошуку ефективних 

шляхів вирішення конфлікту є його відсутність. Тож,cпираючись на знання 

загальних закономірностей і механізмів функціонування і розвитку психіки 

людини, її особистісного формування, розвитку, самоактуалізації, 

різноманітних психічних, психологічних і соціально-психологічних зв’язків і 

залежностей можна рекомендувати такі правила, що допоможутьуникати 

конфліктних ситуацій [6, c.87]: 

1. Необхідно навчитися стримувати емоції та ніколи не влаштовувати 

істерик. Не дивлячись на те, що істерика є однією з форм маніпуляцій, 

вирішити конфлікт вона точно не допоможе. 

2. Не потрібно ображати людину, навіть якщо вона виступає 

провокатором конфлікту. Образа – це нова причина для сварки. Тому, 

ображаючи опонента, можна тільки загострити вже існуючі непорозуміння. 
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3. При виникненні певної проблеми, необхідно одразу обговорювати її. 

Велика кількість накопичених та невирішених проблем призводить до 

підвищеного рівня тривожності, проявів агресії та зниження працездатності. 

4. Страх руйнує кожного із середини. За для збереження здоров’я треба 

позбавитись від усіх страхів. Адже при проведенні власного психоаналізу, 

можна зрозуміти, що більшість з них є абсолютно безпідставними. 

Література: 
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УДК37.01/.09       10. Педагогічні науки 

 

ЩОДО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ У 

ВТНЗ 

Ящук О.В., 

старший викладач  

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

м. Київ, Україна 

Мета навчання англійської мови для спеціальних цілей  вбачається у  

можливості цілеспрямованого використання набутих професійно-лінгвістичних 

знань у реальних умовах спілкування в контексті обраного фаху. 
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 Переважна більшість сучасних студентів, що навчаються у вищих 

технічних навчальних закладах, усвідомлює сукупність соціально-

психологічних факторів, які визначають ефективність майбутньої професійної 

діяльності. Сьогодні відповідати вимогам часу в професійній площині означає 

бути всебічно розвиненою особистістю, невпинно самовдосконалюватися,  

виявляти  глибоку обізнаність у фаховій галузі і, разом з цим,  цікавитися  

повсюдними iнноваційними технологіями, що стрімко розвиваються. Зазначені 

аспекти професійного розвитку асоціюються з грамотним володінням 

англійською мовою, оскільки в наш час інформації без кордонів підтримувати 

свою компетентність, професіоналізм у відповідній інженерній галузі 

допомагає вміння вилучати і використовувати англомовний інформативний 

матеріал, що надають численні спеціалізовані інтернет-сайти, поширюють  

телебачення та періодика. Окрім того, безумовною перевагою фахівця – 

інженера є здатність до письмової та усної комунікації з іноземними 

партнерами щодо розроблення спільного технічного проекту, інженерного 

дослідження, оцінювання результатів експерименту тощо. Тому навчанню 

студентів англійської мови для спеціальних цілей  приділяється особлива увага.  

 Передумовою ефективного навчання англійської мови для спеціальних 

цілей є сукупність граматичних правил і базовий лексичний матеріал, 

оволодіння  якими дозволяє використовувати англійську мову в ситуаціях 

повсякденного спілкування. Англійська мова для спеціальних цілей – це 

надбудова у вигляді спеціально підібраного навчально-комунікативного 

матеріалу в межах спеціальності або фаху на фундаменті, попередньо 

скріпленому знаннями особливостей англійської граматики, достатнім 

словниковим запасом для загального користування, розвиненими вміннями 

читання та письма.  

Щодо специфіки англійської мови для спеціальних цілей, то її  

пов’язують із спеціальною вузькогалузевою термінологією, однак це однобічне 

розуміння особливостей навчального підходу. Вивчення термінів є швидше 

важливим ефективним засобом оволодіння англійською мовою для спеціальних 
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цілей для досягнення визначеної мети – формування професійно-лінгвістичної 

компетентності тих, хто навчається. 

 Навчання англійської мови для спеціальних цілей є одним з виявів 

комунікативного підходу, що базується на принципах мовленнєвої 

направленості (навчання через спілкування), функціональності (усвідомлення 

тими, хто навчається, функціональної призначеності аспектів мови), 

ситуативності (відбір навчального матеріалу й організація навчального процесу 

на основі комунікативних ситуацій), моделювання змістової сторони 

спілкування у певних видах мовленнєвої діяльності [1].  

Зазначені принципи  зумовлюють відповідні методи і форми роботи на 

заняттях – створення й інсценування рольових та ділових ігор, проведення 

дискусій, обговорення фахових текстів, створення фахових презентацій. 

Особливості тематики навчального матеріалу визначаються напрямами 

підготовки майбутніх інженерів, тож завданням викладача є віднайти рівновагу 

в співвідношенні тематичного текстового матеріалу, термінології і базового 

лексично-граматичного матеріалу, призначеного для розвитку іншомовних 

мовленнєвих вмінь, що сприяють  використанню загальної англійської мови. 

Література: 

1. Конышева А. В. Современные методы обучения английскому языку 

/ А. В. Конышева. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 304 с.  
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СЕКЦІЯ 11. СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

УДК 316.454.54                                                                            11. Соціологічні науки 

МЕДІАЦІЯ В ШКОЛІ:ПСИХОЛОГО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Северин Д.О., 

учениця 9 класу 

Полтавська обласна гімназія-інтернат 

 для обдарованих дітей імені А.С. Макаренка 

с. Ковалівка, Україна 

Конфлікти існують стільки, скільки існує людина. Вони виникають 

у процесі взаємодії, спілкування людей між собою. Прояви 

конфліктівможнаспостерігати в різнихсередовищахнашогожиття.  

Соціальнесередовищешколитакожпередбачаєвиникненняміжособистіснихпрот

иріч, загострення і не вирішення якихможепризвести до 

асоціальноїповедінкиучнів.  

Дітимолодшогопідлітковоговіку (13-15 років) гостровідчувають потребу 

у допомозі при вирішенніконфліктнихситуацій. Участь незалежної особи у 

вирішенніконфліктувикористовується в альтернативномуметодівирішенняконфлікту – 

медіації, що є інноваційною у напрямкупопередженняправопорушень та 

залагодженняконфліктнихситуацій у юнацькомусередовищі. 

Тому актуальністьдослідження теми не викликаєсумніву, оскільки задля 

спокійного перебігу навчально-

виховногопроцесувиникаєнеобхідністьформування у 

підлітківспівробітницькогопідходу до розв’язанняконфліктів. 

Аналізуючиступінь розробки даної проблеми, вартозазначити, 

щодосліджуванепитаннярозглядається у 

багатьохсучаснихлітературнихджерелах.Їх аналіз показує, 

щопоширеннянасильства у школах змусиловивчатисутністьконфлікту та 

способийогорозв’язання. Узарубіжнихкраїнах, а тепер і в Україні з метою 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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профілактикидевіантноїповедінки, а такожзняттяконфліктності у 

спілкуванніучнівнабуваєпоширеннязастосуваннявідновнихпрактик. Сучасні 

науковці Г. Гурп, І. Сенюта, Н. Гайдук, А. Анцупов,О. Б. Леко, Г. Чуйко та 

ін. присвятилисвоїроботипроблемівиникнення та врегулюванняконфліктів за 

допомогоюмедіації. 

Відновнийпроцес, якийпропонується у рамках запровадженняшкільних 

служб порозуміння для розв'язанняконфліктів, даєзмогу не 

тількивирішитиконфліктнуситуацію, але йефективнозапобігтиви-

никненнюсуперечок та непорозумінь у майбутньому[1, с.12]. 

Протягом 1990-х років фундаторка і президент 

"Міжнародноготовариствамирнихшкіл" Гетті ванҐурп почала 

розроблятиконцепціюмедіаціїконфліктівсередоднолітків і започаткувалаїї в 

середніх школах НовоїШотландії. В 1998 р. вона разом з колегамизаснувала 

"Лігумирнихшкіл" в Шотландії, а післяплідноїпраці в Сербії та Македонії у 

2001 році започаткувала "Міжнароднетовариствомирнихшкіл"[2, с.2].  

Експерт Українського центру порозуміння Альона Горова пише: ―Шкільна 

медіація – це програма, яка має на меті допомогти школярам навчитися 

розв’язувати конфлікти, а також інші проблемні ситуації в їхньому житті, 

орієнтуючись на співпрацю, на трансформацію конфліктів, а не на 

суперницький підхід‖[3,с.5]. Унавчальних закладах України 

модельШкільноїСлужбиПорозуміння(ШПС) сформувалася як підхід до 

створеннябезпечногосередовищапротягом 2006-2010 років. Міністерствомосвіти і 

науки Українивиданий наказ № 59 від 01.02.2010 року "Про 

вжиттязаходівщодозапобіганнянасильству над дітьми",в 

якомурекомендуєтьсявивчити та поширитидосвідвпровадження в навчально-

виховнийпроцес"Шкільноїмедіації"як одного із шляхів 

розв’язанняконфліктнихситуацій[4, с.8]. 

Медіаціяоднолітківрозповсюджуваласянавчальними закладами України за 

допомогоютренінгів, на якихготувалисяучні-медіатори, координатори з числа 

шкільнихпсихологів та соціальнихпедагогів, а згодом – і тренери, 
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якіпоширюваливласнийдосвід для інших. Першімедіації в школахпочали свою 

роботу в Одесі у 2001 році. Згодом практика шкільноїмедіації почала 

розвиватися в Києві, Жмеринці, Вінниці, Івано-Франківську, Пирятині та в 

багатьохіншихмістах. На сьогоднікількістьШкільних Служб Порозуміння в 

Україні становить вжебільше 100 [5, с.25]. 

Але у цілому в Україні, і в Полтавській області зокрема, в багатьох 

закладах освіти ще не має масштабного застосування  ШСП. 

У зв’язку з цим метою даного дослідженняє вивчення медіації однолітків 

як технології врегулюванняміжособистіснихконфліктів у 

шкільномусередовищі. 

Для досягнення поставленої мети було визначенотакізавдання: 

 розкрити сутність терміну―шкільна медіація‖; 

 провести аналіз літератури з досвіду впровадження відновних 

практик унавчальних закладах; 

 за допомогою методів психології і соціології дослідити рівень 

конфліктності і способів поводження в умовах конфлікту; 

 обгрунтувати доцільність упровадженняшкільноїмедіації як 

одного з ефективнихметодіввирішенняконфліктів на 

базіПолтавськоїобласноїгімназії-інтернатуімені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради. 

Об’єктом дослідженняє міжособистісні конфлікти молодших підлітків, а 

предметом – медіація в навчальних закладах. 

Методи дослідження– теоретичний аналіз та систематизація наукових 

даних з проблеми дослідження; спостереження, спрямоване на виявлення 

конфліктності підлітків; бесіди; анкетуванняяк метод збору соціологічної 

інформації; проективна методика.  

Гіпотеза дослідження:учні молодшого підліткового віку досить 

конфліктні і не володіють умінням виходити з конфлікту, тому необхідно 

впроваджувати метод шкільної медіації в заклади освіти. 
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Наукова новизнароботиполягаєу систематизаціїта узагальненніматеріалів 

прозастосуваннят толерантних способіввирішенняконфліктів за допомогою 

методу ―шкільнамедіація‖. 

Гетті Ван Гурп зазначає: ‖Медіація серед однолітків є добровільним 

процесом, неможливо когось змусити брати в ній участь. Так вирішується 

конфлікт, що виникає між двома, або більшою кількістю осіб. Медіатори серед 

ровесників просто спрямовують процес, і цим самим допомагають сторонам 

конфлікту прийняти рішення щодо спільного розв’язання‖ [3, с.6]. 

Виконавши поставлені завдання, ми дійшли наступних висновків. 

1. Шкільна медіація дозволяє формувати у школярів навички співпраці, 

будувати ефективну систему вирішення конфліктів у школі, створюючи 

безпечне середовище в колективі. Позитивний досвід шкіл з використання 

програми показує, що зазвичай 7 конфліктів з 10 можливо вирішити мирним 

шляхом за допомогою медіаційної процедури.  

2.  Чим ранішевиявленапроблемнаситуаціясоціальноївзаємодії, 

тимменшезусильнеобхіднодокласти для їїефективноговирішення. 

Функціязавчасноговиявленнясоціальнихпротирічзабезпечуєтьсяпрогнозування

м.Самезавдяки точному прогнозу, ефективним методам діагностики і 

попередженняможнадосягтиефективнихрезультатівпривирішенніконфлікту. 

3. Молодший підлітковий вік обумовлений великим відсотком 

конфліктності, на визначення рівня якого впливають  особистісні риси 

характеру: агресивність, імпульсивність, тривожність, демонстративність, 

егоцентризм. Спостерігається їх чітка динаміка, відповідно віку. З проведеного 

соціологічного дослідження видно, що поступово  знижуються особистісна 

тривожність з 25%  учнів у 7-ому класі до 8% у 9-их класах, агресивність – з 

30% до 12% та імпульсивність – з 32 % до 17%. А демонстративність – з 6% до 

34% і егоцентризм – з 3 до 24%, навпаки, істотно підвищуються. Саме ці риси 

стали визначальними у визначенні рівня конфліктності підлітків, який 

становить: 35% у 7-ому, 27%-у 8-ому, 19 %-у 9-А та 22% у 9-Б класі. 
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Порівняння даних опитування класних керівників і проективної методики 

“Кактус”, що використовувалось стосовно учнів, дозволило виявити, що 

різниця у зіставлених даних незначна. Наявна співмірність результатів може 

бути обумовлена тим, що класні керівники за рахунок проведеного з 

учнямичасу та дякуючи власним спостереженням багато знають про 

міжособистісні стосунки підлітків у класі та розуміють причини виникнення 

конфліктів між ними. 

4. Молодші підлітки знаходяться в постійному зв’язку з однолітками, 

обираючи серед них друзів та з ними ж  найчастіше вступають в конфлікти. 

Найважливішою передумовою їх виникнення  стає приниження, його назвали 

як причину конфліктних ситуацій 71%  учнів. 

 Залежно від віку учні по-різному реагують на конфлікт і відповідно 

обирають різні стратегії поведінки. Стратегію “ухилення” обирають 20% учнів, 

на “пристосування” зважають лише 5%. Прагнучи до лідерства, 15% 

респондентів обирають стиль “конкуренції”, 33% підлітків вчаться домовлятися 

з іншими учасниками конфлікту, хоча й поступаючись в деякій мірі своїми 

інтересами і обирають стиль “компроміс”.  

Позитивним є те, що третина учнів (27%) віддають перевагу стратегії 

“співпраця”, намагаючись  знайти рішення, що допоможе гідно вийти з 

напруженої ситуації.  

5. Майже всі учні (97%) знають причини виникнення та наслідки 

конфліктних ситуацій. З них 38% вказують на конструктивні способи їх 

вирішення, а ще 12% респондентів за ефективний метод вирішення протиріч 

обирають допомогу третьої незацікавленої особи, якій довіряють. Багато 

підлітків самі робили спроби допомагати одноліткам у вирішенні конфліктів. 

Та 50% з них зізнались, що не можуть допомогти знайти мирне рішення 

проблеми. Це ще раз доводить про важливість інформування та залучення учнів 

до медіації однолітків як одного із сучасних та ефективних способів вирішення 

міжособистісних конфліктів 
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6. Учні знаходяться в тісній взаємодії один з одним, що часто впливає на 

виникнення міжособистісних конфліктів. Підлітки ще не можуть самостійно 

знайти конструктивного підходу до вирішення загрозливих ситуацій. Вирішити 

дану проблему можна завдяки використанню програми “Шкільна медіація”. 

Позитивний досвід шкіл з використання програми показує, що зазвичай 7 

конфліктів з 10 можливо вирішити мирним шляхом за допомогою медіаційної 

процедури. Враховуючи такі успіхи, ми вважаємо за потрібне упровадити 

програму ―Медіація однолітків‖ на базі Полтавської обласної гімназії-інтернату 

імені А.С. Макаренка. 

Отже, гіпотеза дослідження знайшла підтвердження. 

Тож, можна вважати, що шкільна медіація – важливий крок до розвитку 

громадянського суспільства через залучення молодого поколіннядо процесу 

цивілізованого спілкування, яке за 10-15 років буде головною дієвою силою в 

країні! 
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СЕКЦІЯ 12. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 

 

УДК 32.01:316.62:323.27:17.026.4                                         12. Політичні науки 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАСОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В 

КОНТЕКСТІ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 

Свідерська О. І. 

здобувач кафедри теорії та історії політичної науки  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Трансформація сучасного українського суспільства детермінована 

низкою складних політичних процесів передовсім подіями 2013–2014 рр., які 

отримали назву Революції Гідності (інакше – феномен Майдану) – явища 

властивому українській політичній культурі та ментальності, що знаходить своє 

відображення й у відповідних типах масової поведінки. А. Шеховцов, даючи 

оцінку Майдану, вказує на релевантність цього явища з національною та 

європейською революцією. Завдяки їй громадянське суспільство прагнуло 

вибудувати дійсно незалежну українську та європейську націю. Одним із 

чинників формування Майдану, автор називає розуміння українцями 

необхідності переформатування політичної системи для досягнення повної 

незалежності держави [4]. Л. Найдьонова пропонує вживати термін «майдан» 

для опису комплексного явища, яке виникає під час політичних подій, 

пов’язаних із формою волевиявлення масового суб’єкта, що включає 

самоорганізаційні і організаційні аспекти[2, с.3].  

Попри достатню інституційну розробленість проблематики прояву 

масової політичної поведінки, особливої уваги заслуговує дослідження саме її 

психологічних детермінант, які виступили своєрідними латентними 

механізмами масового протесту українського народу напр. 2013 – поч.2014 рр. 

Дослідженнями різних аспектів Революції Гідності займались Ю. Шведа, А. 

Колодій, Б. Глотова, Н. Сидоренко,О. Грицюк, А. Гаріна та ін. вчені. 
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Аналізуючи психологічні аспекти масової поведінки під час Революції 

Гідності, варто звернути увагу на роботи польського дослідника Я. 

Щепанського. Описуючи загальні соціально-психологічні умови виникнення 

протестних акцій він зазначив наступне: «…Якщо в якому-небудь суспільстві 

якась частина людей не може задовольнити свої економічні, культурні, 

політичні чи інші потреби – байдуже, з яких причин і чим зумовлений такий 

стан речей (це можуть бути зміни, обумовлені технічним або економічним 

розвитком або культурною дифузією), – тоді незадоволені потреби викликають 

невдоволення, фрустрацію, перемикання психічної енергії, мобілізованої для 

досягнення засобів задоволення потреб, на боротьбу проти дійсних чи уявних 

перешкод, інакше кажучи, виникає стан емоційного напруження, психічного 

занепокоєння, яке завдяки контактам, порозумінню, усвідомленню більшістю 

людей спільності свого становища перетворюється на стан соціального 

неспокою» [5]. 

Вартим уваги також є дослідження емоційної сфери громадян, як одного 

із психологічних чинників участі громадян у масовій політичній акції. Так, Л. 

Найдьонова, досліджуючи емоційні стани учасників масових політичних дій, 

звертає увагу на формування такого поняття якемпауераменту. Він виникає 

коли людина включається в боротьбу замість того, щоб терпіти й відчувати 

себе жертвою, коли вона відстоює не тільки свої індивідуальні інтереси, а й 

починає пізнавати власні негаразди як результат суспільної системи і, 

виступаючи проти пригноблення, захищає спільноту. Відчуваючи себе 

уповноваженою від спільноти, людина долає своє відчуття жертви, почуває 

себе сповненою сили, сенсу, ресурсу, здатною до влади[2].  

Сам факт масової політичної поведінки стає основою для виникнення 

дуже сильних емоційних переживань, причому конструюються образи спільнот, 

які протистоять одна одній і щодо яких можна зафіксувати когнітивну 

асиметрію, схожу на явище когнітивного дисонансу та інгрупового 

фаворитизму – аут-групової дискримінації. Колективні акції можуть надихати 

як індивіда, так і масу, що типово супроводжується позитивним афектом. 
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Особливістю колективної участі є висока емоційна насиченість, 

переживання значущості ситуації, почуття єдності, відповідальності, надії та 

протистояння. Зміст емоційних станів зосереджується навколо відчуття 

справедливості, права щодо спільноти. Так, можна відзначити, що початок 

революції Гідності досить довгий час супроводжувався позитивними 

настроями. Проте, після брутального побиття бійцями загону «Беркут» мирних 

протестувальників на Майдані Незалежності акція набрала якісно іншого 

вигляду – із студентських протестів проти непідписання угоди з ЄС вона 

перетворилася на масову акцію спротиву владі. Майдан суттєво розширив свої 

межі, і знову набрав позитивного забарвлення. Люди мобілізували звідусіль 

допомогу, танцювали, співали. Катастрофічної зміни емоційним настроям 

громадян завдали події 18-20 лютого 2014 року. В сегментіукраїнського 

Інтернет-простору згадуючи події кінця лютого 2014 року, зустрічаємо таке: 

«Ненависть. Саме точне визначення настрою на Майдані після 20 лютого. Вона 

палала в очах задимлених бійців з передової. Стискала серця тих, хто носив 

ранених, будував барикади і розливав по пляшкам коктейлі Молотова. Вона 

здавлювала горло тим, хто дізнавшись тривожні новини, примчався  на 

перетворений на братську могилу майдан. Вона переповнювала душі тих, хто 

спостерігав за побоїщем по телевізору....» [3].Особливо негативні емоції, 

підігрівались повідомленнями російського телебачення та інтернет-видань, 

котрі абсолютно по-іншому трактували події на Україні 2013 та 2014 років.  

Як відомо, гіпотеза про взаємозв’язок розчарування та агресії мала місце 

у багатьох психологічних дослідженнях. У свій час  Долард розробляв ідею 

причинного зв’язку розчарування з цілеспрямованою поведінкою і мотивацією 

особи до бунту у спосіб, пов'язаний з насильством, з метою усунення причин 

розчарування. Водночас, польський політолог Т. Жиро наголошує, що 

політичний протест громадян як оформлений акт боротьби з політичною 

владою може бути реалізований у вигляді скоординованих колективних акцій 

проти політичних лідерів чи політичної системи. Такі заходи можуть набувати 

двох форм протесту: виступи опозиції мають на меті змінити структуру влади, 
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виступають за радикальну реорганізацію політичної системи, чи вимагають 

визнати свою суб’єктність у політичному процесі; або тиску – в разі, якщо 

опозиційна група, що ініціювала протестні виступи, розуміється політичним 

керівництвом країни, як легітимізований член політичної системи [1, с.122]. 

Конституційний зміст такого тлумачення протесту полягає у можливості 

створення інституційного підґрунтя для конвертації стихійної енергії 

протестних мас в активну роботу по здійсненню модернізації суспільства та 

проведення демократичних реформ [1, с.197]. 

Отже, масові рухи та форми поведінки, що їх супроводжують, не 

виникають лише тому, що частина людей почувається ображеною. Так триває, 

доти, доки вимоги людей не стануть співзвучними з викликами часу. Прояв 

сучасної масової політичної поведінки у формі масових рухів, протестів, 

«кольорових революцій», етнічних конфліктів виникають у той момент, коли 

нація робить спробу асимілювати частину свого населення. Під час революції 

Гідності відбулося не просто залучення великої кількості людей до участі в 

масових акціях протесту, але й спроба реструктурувати національну 

ідентичність, шляхом залучення цілої системи переконань та цінностей 

українського народу. Почуття патріотизму виступило чи не основною 

детермінантою у формуванні нової національної свідомості, яка проявлялась у 

відчуттях власної та національної гідності та свободи. 
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Таблица 3 

Кинетические уравнения химических реакций 

№  

п/п 

Наименование, 

порядок 

Механизм  Кинетические 

уравнения 

Зависимость 

концентрации от 

времени 

1. Простые химические реакции 

1 n = 0  kC'

1   ktCC 101   
2 n = 1  

1

'

1 kCC     ktexp1CC 101   
3 n = 2  2

1

'

1 kCC    ktC1/ktCC 10

2

101   
4 n = 2  

21

'

1 CkCC    
20

10
2010

2

1

C

C
lnktCC

C

C
ln 

 
5 n = 3  3

1

'

1 kCC   kt2
C

1

C

1
2

10

2

1



 
6 n = 3  

2

2

1

'

1 CkCC   - 

7 n = 3  2

21

'

1 CkCC   - 

8 n = 3  
321

'

1 CCkCC   
- 

9 n = n  n

1

'

1 kCC   
 

 1n
1n

10

1n

10
1

1ktC1n

C
C 








 
2. Сложные химические реакции 

1 обратимая 

n = 1 
21 CC

1k

2k




 

2211

'

1 CkCkC    t
2

k
1

k

20
C

2
k

10
C

1
k

2
C

2
k

1
C

1
k

nl 




 

2 параллельная 

n = 1 
321 CCC

1k

2k






 
32211

'

1 CkCCkC   - 

3 параллельная 

n = 2 
2

k

1 CC 1  

3

k

1 CC 2  

  121

'

1 CkkC   
 tkk

101
21eCC


  

4 параллельная 

n = 2 
3

k

21 CCC 1  

4

k

21 CCC 2  

  2121

'

1 CCkkC   - 

5 последова-

тельная 

n = 1 

2

k

1 CC 1  

3

k

2 CC 2  

11

'

1 CkC   
2211

'

2 CkCkC   

 tk

101
1e1CC
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6 последова-

тельная 

n = 2 

3

k

21 CCC 1  

4

k

3 CC 2  

211

'

1 CCkC   
32211

'

3 CkCCkC   

- 

7 бесконечная 

последова-

тельная 

n = 1 

2

k

1 CC 1  

3

k

2 CC 2  
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1i

k

i CC i
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Таблица 4 

Классы процессов в зависимости от константы и типа пропорциональности 

процесса 
№ 

п/п 

Механизм, константа и тип 

пропорциональности 

скорости процесса 

Порядок  Скорость  

процесса 

1 2 3 4 

1. Однопараметрический 

1.1 
111 BB

k
  

0 

1 
kB'

1   

1

'

1 kBB   
1.2 

111 BB
kt
  

0 

1 
ktB'

1   

1

'

1 ktBB   
1.3 

111 BB
1zkt
 


 
0 

1 

1z'

1 ktB   

1

1z'

1 BktB   
1.4 

111 BB
t/k

  
0 

1 
t/kB'

1   
t/kBB 1

'

1   
1.5 

111 BB
t

0
t/k
 







 

 

0 

1 
)tt/(kB 0

'

1 
 
)tt/(kBB 01

'

1 
 

1.6 
111 BB

zt/k
   

0 

1 

z'

1 t/kB   
z

1

'

1 t/kBB   
1.7 

111 BnB
k
  

0 

n 
kB'

1   
n

1

'

1 kBB   
2. Двухпараметрический 

2.1 
1121 BBB   

0 

 

2 

kB'

i   





2

1i
i

'

i BkB
 

2.2 
1121 BBB   

0 

 

2 

ktB'

i   





2

1i
i

'

i BktB
 

2.3 
1121 BBB

1zkt
 


 
0 

 

2 

1z'

i ktB   





2

1i
i

1z'

i BktB
 

2.4 
1121 BBB

t/k
  

0 

 

2 

t/kB'

i   

t/BkB
2

1i
i

'

i 



 

2.5 
1121 BBB

)t
0

t/(k
 


 
0 

 

2 

)tt/(kB 0

'

i 
 

)tt/(BkB 0

2

1i
1

'

i  
  

2.6 
1121 BBB

zt/k
   

0 

 

2 

z'

i t/kB   
z

2

1i
i

'

i t/BkB 
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Таблица 5 

Законы развития ФХМ процессов во времени 
№ 

п/п 

Механизм, константа и тип 

пропорциональности скорости 

процесса 

Порядок  Уравнение  

процесса 

1 2 3 4 

1. Однопараметрический 

1.1 
111 BB

k
  

0 

 

1 

ktBB 101 
 

)ktexp(BB 101 
 

1.2 
111 BB

kt
  

0 

 

1 

2/ktBB 2

101 
 

)2/ktexp(BB 2

101 
 

1.3 
111 BB

1zkt
 


 
0 

 

1 

z/ktBB z

101 
 

)z/ktexp(BB z

101 
 

1.4 
111 BB

t/k
  

0>t  

0 

 

1 

tlnkBB 101 
 

)tlnkexp(BB 101 
 

1.5 
111 BB

t
0

t/k
 







 

 
1t0   

0 

 

1 

)ttln(kBB 0101 
 

)]ttln(kexp[BB 0101 
 

1.6 
111 BB

zt/k
   

0>t  

0 

 

1 

]t)z1/[(kBB 1z

101


 

)t/kexp(BB 1z

101


 

1.7 
111 BnB

k
  

0 

 

n 

tkBB 101


 

)1n/(11n

10

1n

101 ])1ktB)1n/[(B(B  
 

2. Двухпараметрический 

2.1 
1121 BBB

k
  

10

tkC

20210201 BeBC;BBC 1 
 

0 

 

 

2 

ktBB
0ii 

 









211202

21101

C/)tkCexp(CBB

C/CBB

 
2.2 
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2/tkC

20210201 BeBC;BBC
2

1 
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2 

2/ktBB 2

ii 0


 









2

2

11202

21101

C/)2/tkCexp(CBB

C/CBB

 
2.3 

1121 BBB
1zkt
 


 
0 

2 
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- 
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t/k
  

0>t  

0 

2 
tlnkBB
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t
0
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2 
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