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СЕКЦІЯ 1 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

 

DIGITALISIERUNG IM KONTEXT DER AKTUELLEN 

GLOBALEN GELDMARKTENTWICKLUNGSTRENDS 

Zadvornykh Serhii 
PhD, Associate Professor of Marketing, Finance, Banking and Insurance 

Department  

Rauf Ablyazov University East European 

Heutzutage durchdringt die Digitalisierung alle Bereiche des 

menschlichen Lebens. Alles entwickelt sich rasch und man braucht neue und 

neue Instrumente für Befriedigung des Bedarfes. Auch die Corona-Pandemie 

beschleunigte diese Prozesse insbesondere in den Sphären, die sich früher 

durch hohes Maß an Konservatismus unterscheideten. Das passiert auch jetzt 

mit Geldmarkt. Doch die Digitalisierung kann mit sich sowohl mehrere 

positive als auch negative Momente bringen. Darum lohnt es sich gründlicher 

moderne Wege der digitalen Weltgeldmarktentwicklung zu studieren und 

Positives, was solche Entwicklung mit sich bringen kann, und auch die 

Gefahren zu studieren. Global kann die Digitalisierung des Geldmarktes in 

zwei Teile erteilt werden – Entwicklung der Cyber-Währungen und 

Erschaffung der digitalen Währungen von den Zentralbanken. Die Frage der 

Cyber-Währungen ist sehr komplex und kompliziert, darum hat G7 Mitte 

Oktober 2021 Entscheidung getroffen, dass Digitale Währungen von 

Zentralbanken nicht Monetärmission und vor allem Bargelder beschädigen 

dürfen [1]. Und hier geht es nur um Offiziellwährungen. Aber wenn es sich 

um Crypto-Währungen handelt, ist die Situation noch komplizierter. Darum 

hat gleichzeitig Bank of England offiziell gewarnt, dass solche Währungen 

Weltfinanzkrise verursachen können [2]. 

Doch jährlich steigt die Menge von Cyber-Währungennutzern. Meistens 

geht man bei solcher Entscheidung darüber aus, dass solche Währungen 

sicher, wie oft man sagt, anonym und schnellwachsend – das bedeutet auch 

megaprofitabl sind. Aber es gibt, wie immer, eine gegenüberliegende Seite: 

Cyber-Währungen werden nicht überall akzeptiert und konvertiert; 

Brieftaschen von solchen Währungen können leicht verloren werden; sie 

charakterisieren sich durch riesige Schwankungen, die unkontrolliert sind, 

Cyber-Währungen sind immer instabil, da sie nichts unter sich haben; es gibt 

überhaupt keine Garantie, dass man Cyber-Währungen konvertieren wird; es 

gibt immer Risiko von technischen Mängeln; es gibt Risiko von Hacker-

Attacs; Cyber-Währungen (es handelt sich vor Allem von Bitcoin) wurde 

unter den Bedingungen der Deflation (Maximalmenge – 21 Mio.) erschafft, 
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was Wachstum der Währungen fördert, aber man wird immer ein Problem mit 

der Frage wann soll man Bitcoin benutzen haben. Das macht die Währungen 

sehr instabil; da alle Cyber-Währungen keine physische Form haben, wird es 

immer Problem mit der Auswahl des Konvertierungsysthems beobachtbar. 

Die Nutzer werden immer auch die ungünstigsten Systeme benutzen, bis ein 

zentralisiertes System entsteht; es gibt keine Schätzungsgarantie. Auch ist die 

Situation mit den Börsen nicht so sicher. Es ist keine Seltenheit, wenn die 

Börsen bei den Regulatoren, da sie instabil sind, verschlossen wurden oder 

selbst „explodieren“. In diesem Fall tragen die Nutzer oft Verluste, 

insbesondere wenn sie anonyme Accounts hatten. Meistens wegen halblegalen 

Character werden die Gelder, die man an Cyber-Währungen tauscht, nicht 

versichert. Außerdem werden solche Währungen in manchen Ländern 

verboten und nur in wenigen legalisiert. Die meisten Ländern haben noch 

keine konkrete Entscheidung getroffen was sie mit diesen Währungen machen 

sollen und unter welchen Rahmenbedingungen sie reguliert und verwendet 

werden sollen.  

Dies führt auch zu den zusätzlichen Problemen für die Regierungen – 

Verluste von der Besteuerung. Da sie nicht offiziell als Zahlungsmitteln 

definiert wurden, gibt es kein Besteuerungsmechanismus. Auch in den 

Ländern, wo manche Cyber-Währungen, vor Allem Bitcoin, legal sing, gibt es 

keine gemeinsame Vision als was solche Währungen klassifiziert werden 

sollen – als Währung, als Ware oder als etwas Drittes. Aber die Legalisierung 

von Cyber-Währungen löst auch alle Probleme nicht. So, zum Beispiel, 2021 

wurde einer der Cyber-Währungen – Bitcoin – in El Salvador legalisiert. 

Doch der Tag der Legalisierung wurde mit den Protesten und zahlreichen 

technischen Problemen begleitet. Nach der Bitcoin-Legalisierung hat 

Universidad Centroamericana (UCA landesweite Umfrage mit knapp 1300 

Teilnehmern (August 2021) Befragung durchgeführt. Ca. 70% der 

Salvadorianer lehnten das Bitcoin-Gesetz ab und nur 4,8% der Befragten 

definierten Bitcoin korrekt als Crypto-Währung [3]. 

Auch außer Korruption, Schmiergeldwäsche, Finanzierung von 

Terrorismus und Menschen- und Drogentrafik bringen Cyber-Währungen 

andere Gefahren mit sich. Hier geht es vor Allem um autoritäre Regierungen. 

Es ist damit verbunden, dass autoritäre Regierungen oft und aktiv digitale 

Währungen benutzen, um Kapitalmarktkontrolle und Finanzsanktionen 

umzugehen. Hier spielt es keine Rolle ob die Regierungen Bitcoin und andere 

Crypto-Währungen verboten haben, oder doch – Gewinn ist wichtiger. Unter 

solchen Ländern sind Venezuela und Weißrussland, auch Russland hat die 

Idee „Crypto Rubel“ zu verwenden und damit Sanktionen zu vermeiden. Und 

das zeugt auch dafür, dass auch die digitale Nationalwährungen nicht so 
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sicher sind. Trotzdem hat im Oktober 2021 MasterCard entschieden, dass das 

System Unterstützung von Zahlungen in Cyber-Währung durchführen wird 

[4]. Und das bedeutet – bald werden Finanzeinrichtungen und Banken 

direkten Zugang zu Cyber-Währung bekommen, obwohl es auch nicht legal in 

mehreren Ländern werden kann. Einerseits – wird es zahlreichen Nutzern 

weltweit helfen, andererseits – wird das zusätzliche Gefahren, Instabilität und 

Missverständnisse mit globaler Politik bringen. Es kann für Regierungen sich 

zu einem der Herausforderungen verwandeln, insbesondere wegen damit 

verbundenen Verlusten. Und das bedeutet, dass E-Währungsumlauf streng 

reguliert werden muss. 

Angesichts der sichtbaren Günstigkeit von solchen Währungen, sind sie 

sehr teuer, da sie für ihre Entstehung viel Energie brauchen und nicht 

umweltfreundlich sind, und können die Souveränität des Staates und Existenz 

der Zentralbanken unter der Frage stellen. Meistens gründen sich solche 

nationale E-Währungen an Blockchain-Technologie. Blockchain ist völlig 

dezentralisiert und ist nicht von den Regierungen kontrolliert. Das bedeutet, 

dass die Regierungen Möglichkeit verlieren werden, Einfluss an mehrere 

Aktivitäten zu haben. Dies gilt auch für den Export-Import-Operationen und 

Wertpapieren. Auch wenn man Währungen tokenisieren und Geldumlauf 

durch Blockchain umgesetzt wird, werden die Zentralbanken nicht mehr 

existieren, oder, falls traditionelle Gelder noch im Umlauf bleiben werden, 

werden sie Kontrolle von größerem Teil des Umlaufes und der Finanzströmet 

verlieren. In jedem Fall werden die Währungen globalisiert und die 

Regierungen werden Einfluss an Monetärsphäre verlieren. Das bedeutet – 

Lösung eines Problems wird andere globale für Regierungen Probleme 

fördern, die nach der Umsetzung Blockchain-Technologie in Finanzsphäre 

unlösbar werden können. 

Das alles erlaubt die Schlussfolgerung zu machen, dass Cyber-

Währungen sowieso zum Teil des Lebens geworden sind und es unmöglich ist 

das zu vermeiden. Sie können mit sich viel Positives bringen, aber auch 

globale negative Folgen verursachen. Um diese zu vermeiden, braucht man 

eine globale gemeinsame Lösung zu finden und globale Rahmenbedingungen 

für den Cyber-Währungs- und Nationaldigitalwährungsumlauf zu entwickeln.  
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The level of digitalization is growing faster and faster every year. As a 

result, more or less all spheres of human activity were forced to adapt to stay 

afloat. The insurance market is no exception.  

As the range of digital services expanded, corporate responsibility for 

storing, processing, using and controlling the confidentiality of personal data 

increased significantly. The "leakage" of a large amount of personal data leads 

to high penalties and costs for the protection of the company's reputation. 

In order to begin our analysis, first we have to disclose the terminology 

of understanding digitalization, cyber-risk, and cyber-insurance. 

The term "digitalization" is derived from the Cambridge dictionary as to 

change something such as a document to a digital form [1]  

Cyber-risk is an operational risk that consists of direct or indirect losses 

incurred by economic entities as a result of their functioning in the cyber-

space. [2]  

Cyber insurance is a form of insurance for businesses and individuals 

against online risks. [3] 

So, we can notice the legitimacy between these terms. The high level of 
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digitalization has led to an increase in Internet scams. According to the 

American company McAfee and the Center for Strategic and International 

Studies (CSIS), the consequences of cybercrime in 2020 cost the global 

economy over one trillion dollars or 820 billion euros, which corresponds to 

more than one hundredth of the global GDP, and losses from cyber threats and 

incidents in 2020 are 50 hundredth higher than in 2018 [4]. The increase in 

such incidents has created a desire to insure one's personal data. And where 

there is a consumption, there is a proposition. In our case, it is a cyber-

insurance.  

The main risks can include: Theft of confidential and confidential 

information by the organization's staff; theft of credit card numbers; theft of 

financial assets from deposits; loss of information notes; racketeering; cyber 

vandalism; disruption of computer networks due to hacker attacks. 

Cyber insurance is a new phenomenon not only for Ukraine, but also for 

the whole world. According to Munich Re for 2018, a total of 60 insurance 

companies in different countries offer such protection. But this figure 

continues to grow at a very positive rate, and along with the number of 

insurance companies the amount of insurance premiums grows. We suggest 

that you look at the graph below. [5]  

 
Figure 1 - Insurance premiums for cyber insurance in the world in 

2015-2019 

 

We can see that starting from 2015, the amount of insurance premiums 

has increased by 2 times, which tells us that this type of insurance is relevant 

and requires more development, improvement, innovations.  

For Ukraine, cyber insurance is a new and unpopular phenomenon, the 

country's leadership recognizes the need for its implementation, but in the 

medium and long term, the situation will not change, because companies do 

not have sufficient financial reserves for such changes. In spite of the low 

number of premiums, two insurance companies in Ukraine offer insurance 

that covers a number of risks. For example, the insurance company "UIIC" 

offers a whole complex of risks, and the insurance company "ASKA" has an 
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individual approach with the possibility to select the necessary risks 

depending on the specifics of economic activity. This means that the market 

of cyber insurance remains empty for Ukrainian insurers. But here the 

important aspect is the correct positioning of insurance companies, because 

insurance does not create systems for safety of business, but is only an 

additional tool for compensation in case of attacks or losses at work. 

There are a number of barriers to cyber insurance in many countries 

today, both from insurers and from insurance companies. In particular, 

insurers are reluctant to disclose information about their insurers and provide 

proper access to their information systems, are not willing to allocate funds 

for cyber insurance, do not understand the potential amount of loss/damage 

and what exactly should be to insure, and are not interested in disclosing the 

fact of a cyber attack. 

From the point of view of insurance companies, the obstacles that hinder 

the development of cyber insurance are the following: uncertainty in the 

regulation of relations in cyber insurance, lack of of information for actuarial 

calculations, the concentration of risks when an insured event occurs. In 

addition, the relevant issue for insurers and policyholders is the distribution of 

risks between the insurance company an company, as well as the distribution 

of costs/losses into direct and indirect, are relevant. Elimination of these 

problems will serve as the basis for the active development of cybe insurance 

as an important tool for business protection in the digital economy. 
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Declining demand for air travel services has also affected the aviation 

industry – airlines are forced to abandon large aircraft (such as the Airbus 

A380) for a long time to optimize costs. The Covid-19 pandemic has 

intensified competition for passengers and customers and forced airlines to 

become more flexible – they allow free booking or offer vouchers and 

discounts, some airlines allow you to postpone the flight even to 2022 [1]. 

It is determined that despite numerous studies on the economics of 

planning, air transport management and foreign economic activity, conducted 

by Popov, V., the issue of strategic management of civil aviation enterprises 

with the help of business planning elements of sufficient attention both at the 

theoretical and methodological levels is insufficiently considered [2]. 

The above proves that in strategic management by results the concept of 

"result" is quite broad and multifaceted. The starting point is that for each 

employee or group of employees involved in the implementation of the 

business plan, some of the most important key results and goals are set, 

through which the tasks and the use of working time and other resources can 

be directed to the main goals facing the company. This way, the application of 

business planning elements to manage the strategic development of domestic 

airlines is a unique set of integration process of planning and strategic 

management carried out primarily through the implementation of an 

integrated approach which is the direct object of all commercial activities of 

the airline as a whole in the long run [3]. 

Each section is an element of an integrative system expressed in a 

documentary form – in a business plan [4]. 

Section 1 «Civil aviation industry, airline and its services» reflects the 

results of the analysis of the civil aviation industry, its rank and development 

prospects, provides information on the description of the airline, its activities, 

aircraft fleet, types of aviation services. 

Section 2 «Analysis and evaluation of the airline's activities». Analytical 

section complements and details the general characteristics of the airline, 

allows to assess the level of flight safety, quality of passenger service, identify 

trends, identify factors affecting the volume and financing, reveal reserves , 
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services) and outline the direction of further development of the airline.The 

analysis is performed for the last five years of activity (by years). Airlines 

operating for less than five years are screened from the start of operations. 

Section 3 «Marketing research of the air transportation market: 

segmentation, consumers, competitors. Demand Forecasting» Air market 

marketing research is the systematic preparation and conduct of various 

surveys, analysis of data and presentation of results and conclusions in a form 

that corresponds to the specific marketing task set by the airline. Air market 

marketing research provides information on: determining the size and 

dynamics of demand in the market of scheduled and charter air transportation, 

calculation of the capacity of the air transportation market and its individual 

segments, determination of the airline's competitive position, determination of 

the airline's competitiveness, study of behavior, interests, requirements of 

customers and passengers; forecasting demand. 

Section 4 «Airline Marketing Plan: Development Strategy, Pricing 

Strategy, Sales, Advertising and Communication Policy». The airline's 

marketing plan is a section based on the conducted marketing research, which 

formulates the main goals of marketing activities and ways to achieve them. 

Taking as a basis the above provisions, as a rule, the marketing plan of the 

aviation enterprise in the business plan should consist of the following 

elements: 

1. Marketing strategy of the aviation enterprise; 

2. Commodity policy; 

3. Price (tariff policy) of the aviation enterprise; 

4. Distribution system, sales policy; 

5. Marketing communications, promotion and advertising. 

Section 5 «Organizational plan of the airline: structure, job 

responsibilities, salary fund, labor productivity». The section should contain 

information on the organizational structure of the aviation enterprise, its 

services, departments, representative offices and their interaction, the number 

of staff, the system of remuneration of ground and flight personnel, determine 

the general salary fund. This section allows to determine the optimal 

organizational structure, improve it or optimize by reducing labor costs, to 

develop a personnel policy of the airline. 

Section 6 «Production and technological plan of the airline». The 

production plan is the main section of the business plan, which determines the 

airline's production program and forms the basis for the calculation of other 

sections of the business plan.  

Section 7 «Investment plan, determining the effectiveness of investment 

in the airline». It is developed in order to determine the amount of investment 
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in the development of the airline, contains a calendar plan of investments with 

elemental detail of costs, an estimate is made and the total amount of 

investment is determined.  

Section 8 «Airline Financial Plan». The financial plan is an important 

part of the business plan. The degree of its validity is the main criterion by 

which the results of the aviation enterprise are evaluated, the strategy of 

further activity, development, opportunities in the future is determined. 

Section «Risks and insurance». When forming this section of the 

business plan, the task of assessment is solved and the degree of uncertainty 

of achieving the set goal is substantiated, the time and place of occurrence of 

undesirable consequences are determined, analysis of possible risks is 

performed and measures to prevent and reduce damage are developed; 

determines the type of insurance of aircraft, activities, flight and ground staff, 

cost estimates for insurance payments and benefits. 

Conclusions. It is established that the majority of representatives of the 

world aviation business, including Ukraine, have shown unpreparedness and 

inability to overcome the consequences of the pandemic crisis, avoid 

bankruptcy and withstand competition.  

It is specified that the development of the market management system in 

Ukraine in a pandemic requires fundamentally new approaches to the 

organization of strategic management of business activities of civil aviation, 

special attention in this process is strategic management using a business plan. 

The developed and presented structure of the business plan is a unified 

managerial tool that allows not only to plan the activities of the airline for all 

aspects and alternatives, but also by updating information and adjustments, 

adapts the company to change, minimizing the impact of negative factors. 
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Фальоса Сергій 
магістрант ІІ року навчання, спеціальності 272 "Організаційне 

забезпечення і управління авіаційним виробництвом"  

Льотної академії Національного авіаційного університету 

Науковий керівник: к.пед.н., доцент Щоголєва І.В., доцент кафедри 

туризму та авіаційних перевезень 

Сучасні технології та постійно зростаюча конкуренція привели до 

динамічного розвитку ринку авіаційної галузі в усьому світі. Сьогодні 

більшість авіапідприємств перетворюються у відкриті компанії, які 

активно взаємодіють із покупцями різними способами (поширення 

інформації через Інтернет, радіо, телебачення чи друковані ЗМІ, продажі 

он-лайн, встановлення зворотного зв’язку через анкетування, телефонні 

дзвінки, e-mail-звернення тощо). Важливим інструментом управління, 

який спрощено описує організацію та функціонування всіх дій, 

спрямованих на створення цінності авіапідприємства, є адаптація до 

змін. Величезний потенціал можливостей, які надає ефективна бізнес-

модель авіапідприємства, привертає все більше уваги теоретиків та 

практиків. Управління адаптивністю організації та управління 

діяльністю дає змогу визначити ціннісні уподобання споживачів та 

знайти способи їх задоволення з метою нарощування цінності самого 

авіапідприємства. Крім того, як показує досвід, досягнення комерційного 

успіху найчастіше залежить не від технологічних нововведень, а саме від 

побудови оптимальної системи управління й організації до умов 

адаптації її під впливом зовнішнього середовища. 

Питання, пов’язані з розумінням сутності та особливостей 

функціонування авіаційних підприємств, знайшли відображення у 

працях таких закордонних дослідників, як: Р. Аміт К. Зотт [1], Р. 

Касадесус-Манасел [2]. Серед українських науковців вагомий внесок у 

вивчення проблеми організації та управління підприємства здійснили: О. 

Ареф’єва, І. Мягких [3], Н. Ревуцька [4]. Незважаючи на постійно 

зростаючий інтерес учених до пошуку шляхів забезпечення адаптивності 

підприємства в умовах невизначеності та змін, велика кількість проблем 

із цього питання залишаються нерозв’язаними. Малодослідженими є 

питання адаптивності системи організації та управління авіакомпанії до 

умов зовнішнього середовища. 

Адаптація авіакомпанії – це комплекс елементів внутрішнього 

середовища, бізнес-операцій та бізнес-функцій перевізника, що 

забезпечують його успішне функціонування на ринку, з можливістю 
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довгострокового розвитку та отримання прибутку, збереження стійкості 

в кризових ситуаціях, гнучке реагування та адаптацію до змінних умов 

зовнішнього середовища і є базою під час формування конкурентних 

переваг авіапідприємства. Динамічність середовища діяльності 

підприємств, поява нових технологій та конкуренція зумовлюють 

застаріння наявних технологій управління, у зв’язку з цим їх регулярна 

переоцінка повинна стати відпрацьованою практикою.  

Перегляд системи авіакомпанії здійснюється зазвичай у три 

етапи [4]: 

– аналіз типових систем управління й організації бізнесу 

авіакомпаній у галузі цивільної авіації, ключових навичок, вмінь 

кожного типу авіапідприємств і логіки появи цих моделей; 

– аналіз поточної системи управління й організації діяльності 

авіапідприємства і логіки її появи, дослідження ключових навичок та 

умінь на підприємстві, виявлення суперечностей наявноїтехнології; 

– вибір перспективної системи управління й організації діяльності 

авіапідприємства з-поміж альтернативних варіантів, опис логіки 

переходу до перспективної системи бізнесу, розроблення програми 

переходу. 

У процесі управління адаптивністю системи управління й 

організації діяльності авіапідприємства слід враховувати низку факторів, 

які впливають на формування конкурентного бізнесу на ринку, таких як: 

– виділення найбільш перспективних сегментів ринку та приділення 

їм окремої уваги; 

– усвідомлення етапу життєвого циклу авіапідприємства та окремих 

видів послуг, які воно надає клієнтам та пасажирам (формування, 

зростання, зрілість, спад); 

– прагнення досягти конкурентної переваги за допомогою чітко 

визначених важелів (зниження собівартості, збільшення цінності); 

– урахування географічних особливостей цільових груп споживачів 

тощо. 

Відзначимо, що формування відбувається під впливом низки 

чинників як зовнішнього, так і внутрішнього середовища.  

Основними характеристиками для авіапідприємств, які потребують 

оптимізації та адаптації до змінних ринкових умов зовнішнього 

середовища, є: 

1. Планування використання повітряних суден (ПС): 

– прогнозування показників прибутковості авіакомпанії для 

забезпечення розроблення відповідних довгострокових рішень, які 

передбачають визначення цільових ринків та частоти перевезень; 
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– формування моделей розподілу парку ПС для планування 

використання ПС та максимізації прибутку; 

– розроблення моделей маршрутизації ПС авіакомпанії для 

оперативного управління розподілом ПС на мережі; 

– оптимізація співпраці у межах код-шерінгу, націлена на 

збільшення доходів за рахунок налагодження партнерських відносин між 

авіакомпаніями. 

2. Планування екіпажу: 

– розроблення моделей для ефективного планування перевезень та 

місячних розкладів льотного екіпажу; 

– планування кадрових моделей щодо льотного екіпажу для 

прийняття комплексних рішень у питаннях чисельності персоналу, 

рівнів навчання, надання відпусток та розподілу екіпажу за географічно 

розмежованими базами. 

3. Управління доходами: 

– формування моделей оптимізації доходів, що сфокусовані на 

обліку надходжень, ціноутворенні та отриманні вигоди; 

– використання прогнозування попиту, засноване на концепції O & 

D («походження 

 – місце призначення, для обґрунтування управлінських рішень 

щодо моделей оптимізації доходів; 

– розроблення моделі управління доходами нового покоління для 

більш ефективної конкурентної боротьби із зростаючою кількістю 

лоукост-перевізників, бізнес-стратегії яких суттєво відрізняються та є 

значно спрощеними порівняно із звичайними авіакомпаніями [12]. 
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ПРОЄКТ «CASHLESS ECONOMY» ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В 

УКРАЇНІ 
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Студентка 3 курсу, спеціальності 073 «Менеджмент» 

Київського торговельно-економічного університету 

Науковий керівник: кандидат економічних наук Еркес Олена Євгенівна 

доцент кафедри банківської справи КНТЕУ 

В умовах стрімкого розвитку економічних, соціальних та 

інформаційних процесів світ безперервно зазнає численних 

трансформацій. Розширення технічних можливостей, за сприянням 

загальних трендів глобалізації, лібералізації та автоматизації ринкових 

структур, здійснює вагомий вплив на функціонування та розвиток 

фінансових установ, і міжнародний потік капіталу. Крім того, будь-яка 

інноваційна розробка покликана спростити життєдіяльність суспільства 

в матеріальному та ресурсному форматах. Одним з найбільш значимих, 

все ж залишаються інноваційні технології проведення банківських 

операцій, що дозволяють не лише сформувати передумови ефективного 

розподілу фінансових інструментів, а й зробити їх використання більш 

доступним, зручним та зрозумілим для всіх верств населення.  

Близько 50-ти років тому, на теренах розквіту грошового обігу, 

суб’єкти ринкової економіки навіть не мали уявлення про можливість 

дистанційного управлінням рухом капіталу. Відтак на зміну традиційним 

формам оплати прийшла система безготівкових розрахунків, 

безконтактних платежів та електронних грошей, як наслідок 

впровадження цифрової економіки.  

Проєкт «Cashless economy», реалізується в Україні з 2016 році, і має 

на меті впровадження безготівкової економіки, що є пріоритетом для 

Національного банку України та одним із основних стратегічних 

напрямів розвитку вітчизняної банківської системи. Реалізація проєкту 

спонукає до активного розвитку сучасних діджитал-сервісів та 

технологій, прискорює зниження масштабів тіньової економіки, сприяє 

забезпеченню стабільної роботи банківської системи.  

В рамках проєкту «Cashless economy» було окреслено основні 

стратегії трансформації України, незалежної від готівки: розвиток 

прозорих та надійних платежів, побудова якісної платіжної 

інфраструктури, реалізація безготівкової економіки тощо. Варто також 

зауважити, що НБУ, ще на ранніх стадіях реалізації проєкту «Cashless 

economy», визначив досить позитивний прогноз цього тренду для 

вітчизняної платіжної інфраструктури [1].  

Проєкт підпорядковує виконання чітко окреслених цілей 
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досягнення ефективного безготівкового обігу. Зокрема, за даними 

стратегії «Cashless economy» ключовим вектором трансформації 

політики НБУ являється зниження попиту на готівку, інтенсивний 

розвиток безготівкових транзакцій та удосконалення платіжної 

інфраструктури України. Це, в свою чергу, забезпечить суттєвий вплив 

на мотивацію українців до використання безготівкових розрахунків.  

На сьогоднішній день реалізація проєкту вже має позитивні 

результати. Відтак, за даними НБУ в платіжній інфраструктурі України у 

2021 році відбулись динамічні зміни: зростання кількості платіжних 

терміналів більш ніж в 1,5 рази. При цьому, зросла і кількість POS-

терміналів – з 219,2 тис. до 406,4 тис. в досліджуваному періоді [1,6]. 

Станом на кінець липня 2021 року кількість POS-терміналів на 1 млн. 

постійного населення досягла 10 тис. (в 2020 році аналогічного періоду – 

8,5 тис.) [6].  

За січень-вересень 2021 року загальна кількість операцій 

(безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних 

карток, емітованих українськими банками, склала 5 655,3 млн. шт. на 

суму 3 631,2 млрд. грн. Це на 31,2% більше ніж в попередньому році, що 

свідчить про позитивну динаміку використання cashless інструментів 

українцями. З початку поточного року кількість платіжних карток в 

Україні зросла на 7% до 78,4 млн. шт. При цьому, чисельність 

безконтактних карток, які українці використовували для здійснення 

операцій, з початку 2021 року зросла майже на третину – 30%. Внаслідок 

активізації поширення безготівкових розрахунків зросла й питома вага 

оплати товарів і послуг через мережу Інтернет - цьогоріч в такий спосіб 

здійснювалося приблизно чверть від кількості та суми всіх безготівкових 

операцій із платіжними картками (25,6% та 23,6% відповідно). Це майже 

520,4 млрд. грн. за січень–вересень 2021 року [7]. Таким чином, на ринку 

України спостерігається позитивний тренд зростання частки 

безготівкових операцій та покращення якості платіжної інфраструктури.  

Серед основних перешкод для реалізації проєкту було визначено 

наступні: високий рівень тінізації економіки, низький рівень фінансової 

грамотності населення, недостатній розвиток інфраструктури (в 

порівнянні з країнами Європи) тощо [1]. При цьому, вектор стратегії 

руху безготівкового капіталу залишається ідентичним обраній у 

2016 році стратегії.  

Поточні результати впровадження технології Cashless в Україні 

мають досить успішну динаміку в порівнянні із стартовими показниками 

[5] Деякі з цифр демонструють випереджаючу динаміку навіть у 

порівнянні з країнами Європи. До прикладу, 35 досліджених країн ЄС 
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прискорили розвиток Cashless на 10% в 2021 році порівняно з минулим 

роком, тоді як Україна – на 17%. [5] За даними опитування InMind на 

замовлення Mastercard у червні 2021 року загалом налічується близько 

40,8 млн. активних карт українців, що належать 70% дорослого 

населення [5]. Успіхів в цьому питанні досяг і сектор підприємництва в 

Україні. Майже 40% малого та середнього бізнесу надають можливість 

своїм клієнтам розраховуватись безготівково. Вражаючими є дані щодо 

загальної місткості cashless-транзакцій на тлі усіх операцій – їх в Україні 

загалом близько 78%, що майже в 1,5 рази більше ніж було здійснено 

4 роки тому [5]. Цікавим також виступає той факт, що за 2020 рік майже 

30% опитаних співвітчизників вперше спробували здійснити платіж 

безконтактно. Отримані значення виявилися очікуваними в силу 

розгортання карантинних обмежень, пов'язаних із пандемією COVID-19, 

що створила виключні умови для здійснення платежів онлайн [5].  

Проведений аналіз демонструє досить динамічний розвиток 

платіжного ринку та вітчизняної цифрової економіки в цілому, що 

безперечно обумовлює розширення безготівкових операцій та розвиток 

платіжної інфраструктури, і засвідчує позитивні результати дій з боку 

уряду та фінансово-кредитних установ. При цьому для України 

залишається важливим набирати обертів у цій трансформації та 

розвивати інноваційні сервіси для здійснення безготівкових операції.  

Таким чином, варто відзначити, що сучасні умови розвитку 

безготівкового руху капіталу характеризується стрімкими темпами 

зростання, що дозволяє окреслювати позитивні перспективи для Cashless 

в Україні й надалі. Дотримання сталої динаміки безготівкових платежів є 

не лише результатом успішної діджиталізації фінансового сектору 

вітчизняної економіки, а й наслідком пандемії коронавірусу, що стала 

каталізатором стрімкого розвитку Сashless процесів в Україні та світі.  
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Однією з важливих складових політики української влади є питання 

ефективності реалізації валютної політики, яка звісно ж, має в пріоритеті 

розвиток економіки. За умов зростання фінансового співробітництва 

України з МВФ, останній активно визначає орієнтири розвитку 

національної валютної системи та приймає участь в розробці 

національної валютної політики. В ході цього МВФ наполегливо 

рекомендує Україні перейти до плаваючого обмінного курсу, але для 

забезпечення кращого результату повинні бути відповідні передумови. 

Встановлення режиму валютного курсу покладено на Кабінет 

Міністрів України та Національний банк України. За весь період 

незалежності в нашій державі встановлювалися різні режими валютного 

курсу від жорстко регульованого до вільно плаваючого [1].  

В період становлення валютної системи України був прийнятий 

плаваючий режим, який дестабілізував ситуацію на валютному ринку та 

значно послабив позиції національної валюти на користь долара США 

[2]. Ці фактори вплинули на рішення уряду щодо зміни режиму на 

фіксований в 1993 році. Подальша трансформація режиму валютного 

курсу була спрямована на ринкові фактори формування валютного 

курсу. Так, у 1994 р. був введений плаваючий валютний курс, який 

формувався відносно попиту та пропозиції на Українській 

міжбанківській валютній біржі. Дані заходи позитивно вплинули на 

валютну сферу в цілому в період 1994-1996 рр. [3]. В період 2000-

2011 рр. в Україні діє режим керованого плавання, який поступово 

наближається до гнучкого. Починаючи з 2005 р. продовжилася тенденція 

стабілізації курсу гривні по відношенню до долара США та лібералізація 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/ukrayintsi-dedali-bilshe-viddayut-perevagu-cashless-rozrahunkam
https://bank.gov.ua/ua/news/all/ukrayintsi-dedali-bilshe-viddayut-perevagu-cashless-rozrahunkam
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валютного ринку України [4]. 

У 2008 р. була рекласифікація МВФ режиму валютного курсу 

України з де-факто фіксації до долара на режим керованого плавання. 

Що ж до НБУ, то на основі Меморандуму про економічну та фінансову 

політику від 31.10.2008 р. між Україною та МВФ, НБУ повинен 

дотримуватися режиму гнучкого обмінного курсу, який встановлюється 

на підставі попиту та пропозиції на міжбанківському валютному ринку 

[2], [5]. 

Насправді чимало країн не бажають вводити плаваючий валютний 

курс. Це зумовлене побоюваннями надмірної мінливості, а також 

зменшеннями можливості контролювати інфляційні очікування. Крім 

того, їх турбує можливість планомірного відходу від фіксованого 

режиму, тому що це вимагає завчасної підготовки, правильного вибору 

термінів і надійної основи економічної політики.  

На початку 2014 р. Національний банк України оголосив перехід до 

нового валютного режиму – режиму плаваючого курсу національної 

валюти, що було обумовлено суттєвим дефіцитом поточного рахунка 

платіжного балансу, зниженням валютних резервів та вимогами МВФ 

щодо реформування. Такий перехід потребував системного 

реформування монетарної політики [4, 5]. 

В умовах режиму плаваючого валютного курсу основним емісійним 

каналом є канал операцій рефінансування, і процентна політика стає 

найважливішим засобом регулювання ліквідності банківської системи. 

Основним інструментом досягнення внутрішньої рівноваги стає рівень 

ключової процентної ставки центрального банку, яка впливає на рівень 

ліквідності в банківській системі, а отже, на обсяги і темпи кредитування 

економіки. Тому відмова Національного банку України від валютного 

режиму фіксованого курсу повинна була супроводжуватися системними 

реформами монетарної політики для підвищення її здатності до 

оптимального управління банківською ліквідністю через процентну 

політику і до підтримки валютної стабільності через ринкові механізми. 

Разом зі структурними змінами економіки це мало би стати запорукою 

валютної, цінової стабільності й економічного зростання в умовах 

ринкового курсоутворення – режиму гнучкого курсу.  
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Фондовий ринок або ринок цінних паперів є важливою частиною не 

тільки фінансового ринку, а й національної економіки. Фондовий 

ринок – це місце купівлі-продажу цінних паперів. За його показниками 

оцінюють рівень розвитку економіки країни. 

У Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні 

ринки» визначено, що «фондовий ринок (ринок цінних паперів) - це 

сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо 

емісії (видачі), обігу, виконання зобов’язань, викупу та обліку цінних 

паперів (у тому числі деривативних цінних паперів)”[2]. Фондовий 

ринок є невід’ємною частиною функціонування ринкової економіки в 

цілому і навіть незначні зміни в економіці обов’язково потягнуть за 

собою зміни на фондовому ринку. 

Фондовий ринок України почав формуватися зі здобуттям 

незалежності. Тобто ринок є досить молодим та перебуває на етапі 

розвитку, саме тому він значно відстає від фондових ринків розвинутих 

країн. Перш за все ефективність функціонування ринку залежить від 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://www.bbc.com/ukrainian/business/2016/09/160822_hryvnia_20_az
https://mof.gov.ua/uk/mvf
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інфраструктури, яка створює відповідні умови для випуску і подальшого 

обігу цінних паперів. 

За даними НКЦПФР, загальний обсяг випусків емісійних цінних 

паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку у січні-грудні 2019 року, становив 112,68 млрд. грн., 

що більше на 52,36 млрд грн порівняно з відповідним періодом 

2018 року (60,32 млрд. грн). 

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у січні-

грудні 2020 року, становив 113,4 млрд грн, що менше на 79 млн грн 

порівняно з відповідним періодом 2019 року (113,48 млрд грн)[1] (рис 1). 

 
Рисунок 1. – Загальний обсяг випусків емісійних цінних 

паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку у січні-грудні 2018-2020рр. 
Примітка: складено автором на основі [1] 

 

Як бачимо, фондовий ринок не є сталим і передбачуваним.  

Ринок цінних паперів може забезпечити як непогану дохідність, так 

і великі втрати. Зазвичай корпоративні акції приносять найбільшу 

дохідність, реальний дохід (скоригований на рівень інфляції) близько 7% 

річних, у той час як облігації становлять 2-3%. На це впливає ризик 

вкладень, суть якого в тому, що ніхто не в змозі гарантувати їхню 

вартість у будь-який конкретний момент у майбутньому. Ринкова ціна 

акцій може зрости, або ж навпаки – впасти. Гарантії того, що кошти 

повернуть – не має. 

Фондовий ринок України має низку проблем з якими треба 

боротися. Найголовніші з них: 

- нестабільна економічна ситуація; 
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- велика частка тіньової економіки; 

- недосконала нормативно-законодавча база України; 

- недостатня конкурентоспроможність вітчизняного фондового 

ринку; 

- низький рівень розвитку корпоративного управління ринком; 

- низька ліквідність та капіталізація. 

Вітчизняний фондовий ринок має ще досить багато проблем. Для 

покращення його стану та розвитку треба запровадити ряд заходів: 

забезпечити прозорість економіки і фондового ринку, удосконалити 

нормативно-законодавчу базу, забезпечити ефективне функціонування 

ринкової інфраструктури, сформувати механізм державного 

регулювання, нагляду та захисту прав інвесторів, розширити випуск 

цінних паперів і їх обіг та виходити на міжнародні ринки. Формування 

ефективного фондового ринку забезпечить розвиток національної 

економіки. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ БУФЕРІВ КАПІТАЛУ УКРАЇНСЬКОГО 

БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ 

Сарана Вікторія 
студентка 2 курсу, спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» КНУ імені Тараса Шевченка 

Банківський сектор України знаходиться на порозі впровадження 

першого буфера капіталу. 

Уже з початку 2020 року банки повинні будуть не лише виконувати 

мінімальні вимоги до достатності капіталу, але і забезпечити наявність 

буфера консервації капіталу, який спочатку складатиме 0,625%, але до 

2023 року поступово зросте до 2,5%. 

Формування буферу консервації має на меті створити в некризовий 

період запас капіталу банку понад мінімальні вимоги для поглинання 

можливих втрат і убезпечити банк від порушення мінімальних вимог до 

достатності капіталу в майбутньому. 

Цей інструмент сприятиме забезпеченню фінансової стабільності, 

https://vstup.osvita.ua/spec/2-620-1/0-0-1497-0-0-0/
https://vstup.osvita.ua/spec/2-620-1/0-0-1497-0-0-0/
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оскільки він посилить здатність банків поглинати збитки. 

Саме капітал поглинає можливі збитки від господарської 

діяльності. Наявність капіталу дозволяє продовжувати роботу та 

повертати позичені ресурси у разі, якщо підприємство зазнає суттєвих 

втрат. 

При цьому роль капіталу для банку є суттєво вагомішою, ніж для 

нефінансових компаній. 

Банки мають доступ до коштів населення та бізнесу, які переважно 

не є професійними інвесторами, а отже, не завжди можуть самостійно 

належно оцінити ризики вкладень. 

Тому регулятор встановлює вимоги до капіталу банків для 

збереження коштів вкладників. 

Мінімальний необхідний рівень капіталу залежить від того, які 

ризики несе фінустанова і які збитки можуть виникати в ході її 

діяльності. 

Найвагомішим ризиком у діяльності банків є кредитний, тобто 

ризик втрат через неповернення кредитних коштів позичальниками. 

Переважну частку капіталу банки утримують на покриття саме 

цього ризику. 

В основу підходів до розрахунку необхідного рівня капіталу 

покладено такий принцип – його має бути достатньо для покриття 

неочікуваних збитків через настання певних непередбачуваних 

негативних подій, які не можна спрогнозувати. 

Під очікувані збитки, тобто ті, що регулярно виникають у процесі 

роботи банку та можуть бути достовірно оцінені із використанням 

статистичних моделей, банк формує резерви. 

Капітал же дає змогу банку поглинути значні збитки, що 

перевищують очікувані, наприклад, у разі розгортання глибоких 

економічних криз. 

Тож регулятор зацікавлений у тому, щоб розмір капіталу банку був 

щонайменше таким, який не допустить неплатоспроможність 

фінустанови та втрату грошей вкладників навіть у несприятливих 

зовнішніх умовах. 

Але з позиції банку не все так однозначно. Кожен банк комерційно 

зацікавлений мати якомога меншу частку власних коштів, а 

фінансуватися переважно за рахунок запозичень, тобто депозитів 

населення та бізнесу. 

Таким чином акціонери прагнуть максимізувати віддачу на 

вкладений капітал. 

Збільшення власного кредитного портфеля за рахунок залучених 
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коштів простіше, швидше і дешевше ніж зростання за рахунок коштів 

акціонерів. 

Тому цей шлях привабливий для банків. З макроекономічної точки 

зору, він стимулює швидше зростання кредитування, яке, щоправда, 

може обернутись накопиченням надмірних ризиків. 

Додаткові ж вимоги до капіталу можуть стримувати кредитну 

експансію та зростання фінансового сектору, але в той же час 

посилювати стійкість окремих банків та системи в цілому до можливих 

шоків. 

Баланс між перевагами для зростання ринку та фінансовою 

стабільністю має забезпечуватись через оптимальний рівень вимог до 

капіталу. 

За чинними вимогами, банки мають дотримуватись нормативу 

адекватності основного капіталу в розмірі 7% до активів зважених на 

ризик і нормативу достатності регулятивного капіталу – 10%. 

І тепер на додаток до мінімальних вимог до достатності капіталу 

для банків також буде встановлено ряд буферів, які мають складатись із 

елементів основного капіталу. Як вже згадувалося вище, першим 

буфером, що запрацює вже від початку 2020 року, є буфер консервації у 

розмірі 0,625%. 

Цей буфер є обов’язковим для всіх банків. Його розмір буде 

поступово збільшуватись до 2,5% до початку 2023 року. 

За потреби НБУ може прийняти рішення про необхідність 

формування банками контрциклічного буфера капіталу. 

На відміну від буфера консервації, його значення може варіюватись 

залежно від стадії фінансового циклу: зростати у періоди активного 

кредитування та накопичення боргів і зменшуватись у періоди рецесії. 

Це даватиме змогу банками використовувати накопичений раніше 

капітал для поглинання збитків без порушення нормативів. 

Найближчими роками не планується активація цього буфера через 

низьке боргове навантаження на економіку країни та помірні темпи 

відновлення кредитування. 

Однак у подальшому він може сягати 2,5%. 

Ще один буфер капіталу, який буде активовано згодом – буфер 

системної важливості. Після перегляду методології перелік системно 

важливих буде змінено. 

З часом для таких банків залежно від рівня їхньої системної 

важливості буде встановлено буфер розміром до 2%.  

Банківський сектор України знаходиться на порозі впровадження 

першого буфера капіталу. 
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Уже з початку 2020 року банки повинні будуть не лише виконувати 

мінімальні вимоги до достатності капіталу, але і забезпечити наявність 

буфера консервації капіталу, який спочатку складатиме 0,625%, але до 

2023 року поступово зросте до 2,5%. 

Формування буферу консервації має на меті створити в некризовий 

період запас капіталу банку понад мінімальні вимоги для поглинання 

можливих втрат і убезпечити банк від порушення мінімальних вимог до 

достатності капіталу в майбутньому. 

Цей інструмент сприятиме забезпеченню фінансової стабільності, 

оскільки він посилить здатність банків поглинати збитки. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА 

УКРАЇНИ 

Карамишева Євгенія 
магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 

Ситуація, яка наразі спостерігається на фінансовому ринку, 

потребує переосмислення та вдосконалення існуючої практики роботи 

банківського сектора, розробки сучасного інструментарію стимулювання 

продажів банківських продуктів та надання послуг. Наразі, вагомого 

значення набувають і питання дослідження конкурентного середовища, з 

метою виявлення конкурентів та їхнього лідера, оцінки затребуваності 

певних видів банківських послуг та визначення пріоритетного сегмента 

ринку. На основі даних досліджень, фінансово-кредитні установи 

формують власну політику щодо набору інструментів, які будуть 

спрямовані на забезпечення стабільної діяльність у перспективі та 

дозволяти знизити рівень ризику установи[1]. 

Наразі, банківська система України – це один із найрозвинутіших 

елементів господарського механізму, оскільки її реформування було 

розпочате раніше за інші сектори економіки, що визначалося ключовою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
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роллю банків при вирішенні завдань переходу до ринку[2]. 

2018 року Уряд України затвердив Засади стратегічного 

реформування державного банківського сектору (стратегічні принципи). 

Відповідно до цих принципів, основною метою реформи банків 

державного сектору (АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», 

АТ «Укрексімбанк» та АБ «УКРГАЗБАНК»), у період 2018–2020 рр., 

було створення та підтримка надійної та конкурентоспроможної 

банківської системи, значна частина якої мала стати приватною у 

середньостроковій перспективі [3]. Основною метою такого 

регулювання було: фінансові результати діяльності банків державного 

сектору будуть спрямовані на забезпечення їх стабільності та 

довгострокову максимізацію цінності; зменшення частки та концентрації 

держави в банківській системі. 

Так, якщо 2015 р. на ринку банківських послуг функціонувало 

117 фінустанов, наразі діє 73 банки (33 з іноземним капіталом) [4]. У 

2020 р. два банки були визнані неплатоспроможними у зв'язку з 

невиконанням нормативів капіталу.  

Частка державних банків у чистих активах за 2020 рік скоротилася 

на користь приватних на 2,7 в. п. - до 52,6%. Нестабільність банківського 

сектора та скорочення кількості українських банків мали негативний 

вплив на фінансовий стан промислових, сільськогосподарських, 

торгівельних підприємств та установ. Так, у 2020 році банки активно 

списували з балансів непрацюючі кредити, найбільше – державні банки в 

ІV кварталі. У результаті частка непрацюючих кредитів по системі 

загалом знизилася з 48.4% наприкінці 2019 року, до 41.0% – на кінець 

2020 р.[5]. 
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Рисунок 1 – Кількість установ банківського сектора України, од. 

Джерело: побудовано автором за даними Національного банку України [4] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
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Рівень рентабельності активів банківського сектора, за даними 

НБУ, станом на 12.2020 р., становив 2,87%, а капіталу – 23,1%. У 

порівняні з 2016-2018 рр., це доволі високі показники. Проте, станом на 

01.2020 р. ці показники були значно вищі (4,26 та 33,45% відповідно) [4]. 

Скорочення зазначених показників є результатом падіння рівня світової 

економіки. Проте, поруч із впливом світової пандемії, на діяльність 

фінустанов вплинула й внутрішня ситуація, нестабільність національної 

одиниці, зменшення кількості суб'єктів господарювання (які були 

змушені були закритись через карантинні обмеження), недовіра клієнтів, 

значна конкуренція тощо. Відтак, у сучасних реаліях для більшості 

банків актуальним постає питання впровадження сучасних технологій 

управління, розробки та просування нових продуктів, зацікавлення 

клієнтів.  

Як показують результати дослідження вітчизняного та зарубіжного 

ринку банківських послуг, найбільш сприйнятливим серед споживачів 

банківських продуктів є ті, які не лише сприяють отриманню 

додаткового прибутку, але й дозволяють максимально вдовольнити 

потреби клієнта. При формування певної стратегії просування нового 

або вдосконаленого продукту на ринку необхідно враховувати вимоги 

клієнта, зокрема: скорочення часу на обслуговування, мінімізація 

додаткової інформації та документації, можливість дистанційного 

обслуговування, мінімізація витрат тощо. 

Водночас безготівкові операції з використанням платіжних карток 

стають все більш популярними серед українців. Так, за кількістю 

операцій 2020 року переважали безготівкові – майже 87% операцій з 

платіжними картками. Сума безготівкових операцій становила 55,8% від 

усіх операцій із картками (за підсумками 2019 року – 50,3%). Для 

порівняння, 2015 року ці показники були значно нижчими – 70% та 35% 

відповідно. 

Загалом, у 2020 році проти 2019 року кількість безготівкових 

операцій із використанням платіжних карток збільшилася на 25% та 

становила 5 211,2 млн шт., а сума – на майже 23% та досягла 

2 208,7 млрд грн. Як наслідок, кількість операцій отримання готівки у 

2020 році знизилася на 11,7%, а сума – на 1,7% [4]. 

Розвиток інформаційних технологій відкриває широкі перспективи 

для розробки й впровадження нових банківських продуктів і послуг. 

Сьогодні системи онлайн-банкинга й мобільного банкинга вже міцно 

ввійшли в повсякденне життя фінансово грамотного й соціального 

активного населення, проте більшість населення є консерваторами та 

звикли до традиційних послуг та роботи з банком. 
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Проте варто пам'ятати, що ефективність впровадження 

інформаційних технологій неможлива без забезпечення достатньої 

платіжної інфраструктури та централізації розрахункових послуг на 

основі єдиної нормативної бази. 
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Сучасні тенденції розвитку економіки вплинули на всі сфери 

господарювання, в тому числі і на банківську, змушуючи банки 

адаптуватись до ринкових змін. Сьогодні актуальним є те, щоб в умовах 

ринку, банки могли вистояти у конкурентній боротьбі і при цьому 

формувати позитивний імідж та репутацію, реалізувати прибуткову 

діяльність. Запровадження інтегрованих маркетингових комунікацій в 

управлінні діяльністю банків України набуває актуальності в умовах 

сьогодення, оскільки вплив таких факторів, як поширення конкуренції; 

проникнення на ринок України іноземних банків; розширення діяльності 

банків зумовлюють пошук ефективних інструментів інтегрованих 

маркетингових комунікацій. Сьогодні інтегровані маркетингові 

комунікації відіграють важливу роль у формуванні іміджу банків, 

підвищенні ефективності їх маркетингової діяльності. Для успішної 

http://shron.chtyvo.org.ua/Hetmantsev_Danylo/Bankivske_pravo_Ukrainy.pdf
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діяльності в умовах “ринку покупця”, виробнику не достатньо створити 

якісний продукт, який відповідає попиту споживача, визначити на нього 

прийнятну ціну і забезпечити його доступність. У банківській діяльності 

ситуація ще більше ускладнюється тому, що банківський продукт не має 

конкурентних переваг, властивих фізичним товарам (оригінальна якість, 

яскраве упакування, нетрадиційна розфасовка тощо). Досягнення успіху 

в збуті банківських продуктів можливе лише за умови “просування” 

своїх продуктів на ринку краще і ефективніше від конкурентів і тоді, 

коли банк створить атмосферу взаєморозуміння і довіри між ним і 

клієнтами, посередниками й іншими партнерами по маркетинговій 

діяльності, сформує свій імідж. Зробити це можна вважає Баханова 

шляхом застосування всіх інструментів комплексу просування продукту 

на ринок [4, с. 43]. Це і зумовлює з’ясування ролі інтегрованих 

маркетингових комунікацій банків та виокремлення їх основних 

інструментів. 

Одним із найбільш популярних інструментів маркетингу, що 

використовуються банками для залучення клієнтів є мобільний канал – 

мобільний банкінг, крос-канальна інтеграція, мобільні платежі й гаманці, 

голосові сервіси, крос-продажі, мобільна реклама, персональні 

повідомлення, магазини додатків тощо. Упродовж останніх років значної 

популярності отримали соціальні медіа, які стали невід’ємною 

складовою життя суспільства. Соціальні медіа є одним із найбільших 

каналів, що використовується для збору даних про споживачів 

банківських послуг, та дозволяє залучити нових клієнтів.  

Ураховуючи сучасні тенденції суспільного розвитку та потреби 

потенційних клієнтів, для значної кількості вітчизняних фінансових 

установ актуальним є створення певних консультаційних відділів, 

щонайменше в головних офісах, що дозволить формувати певні 

стратегічні цілі діяльності банків на основі реалізації їхньої 

маркетингової політики. Дані відділи будуть забезпечувати клієнтів 

повною та достовірною інформацію про банківські продукти, програми, 

послуги тощо. 

Доречним є розширення переліку продуктів та послуг, які будуть 

якісно та тематично відрізнятись від конкурентів. Розширення переліку 

продуктів можуть супроводжуватися різноманітними програмами 

лояльності. Також, банкам необхідно максимально використовувати 

інформаційні технології ведення бізнесу та застосовувати стратегії 

інтегрованих продажів тощо. Маркетинговий відділ, у сою чергу має 

постійно досліджувати розвиток вітчизняних та зарубіжних ринків 

розробки та просування банківських продуктів та імплементувати їх у 
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діяльність банку. 

Отже, за своїм змістом, банківський маркетинг це система 

формування найбільш вигідних ринків просування банківських 

продуктів з урахуванням реальних потреб споживачів. Дана система 

передбачає чітку постановку цілей банку, визначення напрямів і 

способів їхнього досягнення та розробки реальних заходів реалізації цих 

планів. Основною метою банківського маркетингу є максимальна 

швидкість надання послуг, своєчасне задоволення потреб споживачів та 

мінімізація ризиків у діяльності банку. 

Таким чином, банківський маркетинг сприяє вирішенню певних 

проблем, що виникають у банківському секторі: створює конкурентні 

переваги банківських послуг ґрунтуючись на потребах певних клієнтів; 

підвищує ефективність і знижує ризиковість банківської діяльності. 
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ПРОЗОРИЙ РИНОК НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ 
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Після підписання у 2014 році Україною Угоди про асоціацію з ЄС 

постала необхідність у повному і правильному виконанні державою усіх 

вимог імплементації стандартів надання фінансових послуг, прозорості 

капіталів тощо. Так, стаття 20 Угоди про асоціацію передбачає 

посилення співпраці України та ЄС у сфері боротьби з легалізацією 

доходів, отриманих злочинним шляхом адаптації відповідних 

міжнародних стандартів, стандартів Групи з розробки фінансових 
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заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму 

(FATF) 1. 

Відповідно до взятих на себе міжнародних зобов’язань, Україна має 

вживати заходів щодо посилення співробітництва з ЄС, сприяти 

поступовому зближенню норм національного права із засадами права 

Союзу, в тому числі й у сфері регулювання ринку фінансових послуг 

України. Натомість, попри вжиті державою заходи, що сприяють 

більшій прозорості небанківського ринку, окремі регулятивні положення 

і процедури є застарілими і потребують доопрацювання. 

Одним із чинників, що мав сприяти реалізації поставлених завдань, 

стало прийняття у 2019 році Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій 

державного регулювання ринків фінансових послуг» №79-ІХ, відомого, 

як «Закон про спліт» 2. Цей нормативний акт передбачав ліквідування 

Національної комісії, що здійснює регулювання ринку фінансових 

послуг та передачу повноважень цього органу Національному банку 

України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

України. Таким чином, переважна більшість учасників небанківського 

ринку перейшла під регулювання Національного банку України (далі – 

НБУ). 

Перехідний період «спліту» завершився 01 липня 2020 року, коли 

НБУ прийняв повноваження регулювання ринків небанківських 

фінансових послуг. Цю реформу справедливо називають однією з 

найбільш масштабних і найскладніших, «адже вона вимагає одночасно й 

трансформації НБУ, і переналаштування учасників ринку, а також 

паралельне налаштування концепцій розвитку кожного сегмента 

небанківського фінансового ринку» 3. Дійсно, перехід до регулювання 

нового ринку відзначився переглядом нормативної бази, прийнятої 

Націкомфінпослуг. Слід зауважити, що не буде коректним твердження 

про перехід всього небанківського ринку під регулювання НБУ, адже і 

до здійснення «спліту» нагляд і контроль за наданням окремих 

фінансових послуг (наприклад, операцій з валютними цінностями) був 

компетенцією цього регулятора. 

Вагомим заходом, направленим на виконання вимог міжнародних 

партнерів та сприяння розвитку небанківського фінансового сектору, 

став так званий «тест на прозорість» - сукупність вимог і заходів щодо 

розкриття компаніями своїх структур власності. Сутність «тесту на 

прозорість» викладено у постанові Правління НБУ від 14.04.2021 року 

№30 «Про затвердження Положення про вимоги до структури власності 

надавачів фінансових послуг». Відповідно до пункту 28 Розділу ІІІ 
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зазначеної постанови: «Структура власності надавача фінансових послуг 

має відповідати вимогам прозорості цього Положення», а саме мають 

бути виконані в сукупності такі умови: 

1. Відомості про структуру дають можливість визначити всіх 

власників істотної участі, ключових учасників особи та характер 

взаємозв’язку між ними; 

2. Документи про структуру власності відповідають вимогам 

зазначеної постанови; 

3. Набуття або збільшення істотної участі в надавачі фінансових 

послуг погоджено всім особам, які володіють такою істотною участю; 

4. У структурі власності відсутні особи, яким заборонено володіти 

корпоративними правами або здійснювати вплив на фінансові 

установи 4.  

Особливої уваги вимагає третя умова – наявність погодження 

істотної участі усім власникам істотної участі. Відповідно до пункту 

8 частини 1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», істотна участь – це пряме та 

опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і 

більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу 

придбаних акцій (часток) юридичної особи або незалежна від 

формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи 

діяльність юридичної особи.  

Порядок погодження набуття та / або збільшення істотної участі 

врегульовано Розпорядженням Нацкомфінпослуг «Про затвердження 

Порядку набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі» 

від 04.12.2012 року №2531 (далі – Розпорядження №2531) 5. Цей акт 

встановлює вимоги до заявника, що має намір набути істотну участь у 

фінансовій компанії або збільшити розмір наявної участі. Як бачимо, за 

замовчуванням процедура погодження передбачає, що особа-заявник 

звертається до регулятора за погодженням до того, як істотну участь у 

фінансовій установі було набуто або збільшено.  

Наразі практика вказує, що структури власності багатьох учасників 

небанківського ринку не відповідають цій вимозі прозорості, тому для 

усунення порушення вони звертаються до НБУ для отримання 

погодження post factum. Для отримання погодження заявники-фізичні 

особи, а кінцевими бенефіціарними власниками фінансових компаній є 

саме фізичні особи, мають відповідати в тому числі вимогам 

фінансового стану, встановленого коефіцієнта платоспроможності 

фінансової установи. Оскільки документи подаються станом не на дату 

фактичного набуття або збільшення істотної участі, що відбулося в 
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минулому, а на дату подання пакета документів для усунення порушення 

норм постанови Правління НБУ №30, часто фінансовий стан заявника 

вже не відповідає вимогам і регулятор відмовляє в погодженні набуття 

або істотної участі. Вбачається, що зміст Розпорядження №2531 не 

відповідає ситуації погодження істотної участі post factum – як заходу 

забезпечення прозорості структури власності та усунення порушень. 

Інший недолік Розпорядження №2531 полягає в тому, що цей 

документ не адаптовано для погодження істотної участі осіб, що 

здійснюють договірне управління корпоративними правами власників 

істотної участі. Так, однією з цілей «тесту на прозорість» є виявлення в 

структурі фінансових компаній публічних осіб, які, виконуючи вимоги 

антикорупційного законодавства України, передають наявні у власності 

корпоративні права в договірне управління третім особам. Натомість, 

особа-управитель, з одного боку, здійснюючи управління 

корпоративними правами може стати власником істотної участі, з 

іншого боку, не зобов’язана мати на свої рахунках кошти в сумі 

достатній, щоб забезпечити платоспроможність фінансової установи, 

якою особа управляє.  

Отже, чинні наразі нормативні документи вимагають 

доопрацювання та адаптації до цілей реформування ринку небанківських 

фінансових послуг, виконання вимог їх прозорості шляхом передбачення 

необхідних процедур, які корелюються з іншими вимогами фінансового, 

антикорупційного законодавства та міжнародного права. 
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страхування Марценюк О. В. 

Вінницький національний аграрний університет 

 Підприємство відіграє важливу роль у забезпеченні сталого 

розвитку економіки та вирішенні соціальних проблем на державному, 

регіональному й місцевих рівнях. Завдяки підприємствам успішно 

розвиваються ринкові засади господарювання, відбувається наповнення 

місцевих бюджетів, активно формується система господарських 

відносин у різних сферах і галузях діяльності. У період 

розбалансованості економічної системи, жорсткої конкуренції, 

динамічності та постійної непередбачуваності змін у середовищі 

функціонування суб’єктів господарювання питання економічної 

стабільності підприємства є як ніколи актуальним. Економічну 

стабільність підприємства доцільно розглядати як здатність останнього в 

умовах дестабілізуючих чинників бізнес-середовища ефективно 

здійснювати виробничо-господарську діяльність, формувати якісний 

стратегічний потенціал, підтримувати заданий рівень 

конкурентоспроможності та результативності у довгостроковій 

перспективі з економічною вигодою та фінансовою незалежністю для 

підприємства [3]. 

Фінансову кризу можна представити, як фазу розбалансованої 

діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на 

розвиток фінансово-господарської діяльності. На практиці з кризою, як 

правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкрутства 

підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або зниження його 

потенціалу для успішного її функціонування. 

Незабаром після захоплення влади в Росії в 1917 році, 

комуністичний уряд Леніна оголосив, що він не погасить гори 

зовнішнього боргу, і фактично закрив країну для світової економіки. 
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Таблиця 1 

Топ-5 Фінансових криз у світі в XX-XXI ст. [1] 
Види кризи Період 

 Росія 1917 р. 

 Німеччина 1921-1923 рр. 

 Крах на Wall Street 1929 р. 

Російська фінансова криза 1998 р. 

Іпотечна криза 2008 р. 

 

Борг був збільшений при царському уряді, який зробив великі борги 

і продав мільйони державних облігацій, в основному громадянам 

Франції, які шукали надійні інвестиційні можливості. 

На початку війни в 1914 році парламент Німеччини призупинив 

вимоги по забезпеченню своєї валюти золотом. Німеччина сподівалася 

заплатити за свої зусилля в Першій світовій війні, просто друкуючи 

додаткові гроші. 

Небезпечна ситуація погіршилася після того, як Німеччина 

підписала Версальський договір, в якому країна «бере на себе 

відповідальність» за збитки, завдані війною, і взяла на себе зобов`язання 

повернути союзникам еквівалент мільярдів доларів. Коли німецька влада 

надрукували ще більше грошей для погашення цих боргів, інфляція 

вийшла з-під контролю. 

Після багатьох років квітучої економіки і стрімкого зростання 

фондового ринку, Америка в 1920-х роках насолоджувалася тим, що 

автор «Великого Гетсбі» Ф. Скотт Фіцджеральд назвав 

«найвеличнішими, найбільш нестримними веселощами в історії». Але 

вечірка закінчилася в жовтні 1929 року, коли ціни на акції несподівано 

впали. Раптове падіння надлишкових акцій спровокувало паніку, яка 

посилилася, коли люди поспішили отримати свої гроші з фондового 

ринку. 

Протягом трьох років ринок втратив майже 90 відсотків своєї 

вартості. 

У серпні 1998 року центральний банк Росії був змушений усунути 

переоцінений рубль від долара. Протягом місяця рубль втратив дві 

третини своєї вартості, і багато людей, в тому числі вразлива частина 

населення, в основному люди похилого віку, втратили свої заощадження. 

До вересня близько 230 000 росіян втратили роботу, і протягом року 

середній прибуток в Росії впав на третину. 

У 2008 році фінансовий гігант Lehman Brothers – великий гравець 

на ринку іпотечних цінних паперів – оголосив про банкрутство після 
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158 років у бізнесі. Це була найбільша процедура банкрутства в історії 

США. 

Американський фондовий ринок у 2008 році різко впав, безробіття 

подвоїлося, і незабаром «заразливий» економічний спад поширився по 

всьому світу. Особливо сильно постраждала Європа, і Греція вступила в 

рецесію, яка тривала з 2009 по 2018 рік – найдовший спад в економіці 

розвиненої капіталістичної економіки. 

Головним критерієм у визначенні кризового становища може бути 

така ознака, коли вартість підприємства стає нижче за суму зобов'язань 

кредиторів. Цей процес і становить фінансовий зміст такого явища, як 

прямування у бік банкрутства. Основою підходу до вирішення проблеми 

виживання збиткових підприємств і при цьому найбільш актуальним 

завданням є не збанкрутування підприємств (тоді треба банкрутити 

практично половину промислових підприємств України), а саме 

відновлення платоспроможності підприємств, виведення підприємств, 

що перебувають у кризі, спочатку на беззбитковий, а потім і на 

прибутковий рівень діяльності [4]. 

Мету оперативного етапу фінансової стабілізації можна буде 

вважати досягнутою, якщо буде усунута поточна неплатоспроможність 

господарюючого суб'єкта, тобто обсяг надходження коштів перевищить 

обсяг невідкладних фінансових зобов'язань у короткостроковому періоді 

й значення коефіцієнта абсолютної платоспроможності перевищить 

одиницю. У результаті загрози банкрутства господарюючого суб'єкта в 

поточному відрізку часу можна буде вважати відстроченою, але не 

ліквідованою зовсім [2]. 

Отже, наслідки банкрутства для держави є вкрай негативними, 

оскільки функціонування фінансово нестійких підприємств призводить 

до погіршення економічної ситуації в країні. Крім того, зникнення 

одного підприємства може спричинити порушення технологічних 

ланцюжків у виробництві, збільшення соціальної напруженості в регіоні. 

Вирішення проблеми платоспроможності, фінансової стабілізації 

підприємств окремих галузей промисловості вимагає певних зусиль як 

держави, так і окремих суб’єктів господарювання. 
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Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 

Наразі, загострюються проблеми якості та доступності медичної 

допомоги, що може призвести до серйозних соціальних та економічних 

проблем. Гарантованість медичних послуг та їх якість, оснащеність 

медичних закладів сучасною технікою, можливості залучення до даної 

галузь кваліфікованих кадрів та робота з регулярного підвищення їх 

кваліфікації багато в чому визначаються фінансовими можливостями 

охорони здоров'я, механізмами фінансування медичних послуг, що 

діють. 

Характеризувати систему фінансування охорони здоров'я можна з 

точки зору джерела формування коштів точки зору взаємодії суб'єктів 

охорони здоров'я [6]. За джерелом фінансування можна виділити три 

основні моделі системи охорони здоров'я: бюджетну; страхову; 

приватну. 

Однак на практиці не існує чистому вигляді страхової, бюджетної 

або приватної системи фінансування. Мова йде про переважному, 

домінуючому джерелі фінансування. 

За характером взаємодії суб'єктів охорони здоров'я виділяють 

інтеграційну, контрактну модель системи фінансування, а також модель 

відшкодування та модель "керованої медичної допомоги". 

Існуюча впродовж багатьох років застаріла модель фінансування 

медицини передбачала спрямування бюджетних коштів на утримання 

медичної інфраструктури, а не на відшкодування фінансових ризиків 

громадян у разі хвороби. Завдяки змінам у підходах до фінансування 

охорони здоров'я Мінфін ініціював системну реформу галузі.  

У 2015 році Уряд України ініціював трансформаційну реформу 

системи охорони здоров’я з метою поліпшення стану здоров’я населення 

та забезпечення фінансового захисту від надмірних витрат «з кишені» 
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(англ. OOP) шляхом підвищення ефективності, модернізації застарілої 

системи надання послуг та покращення доступу до якісного медичного 

обслуговування. Комплексна стратегія передбачала першочергове 

здійснення реформи фінансування системи охорони здоров’я для того, 

щоб прискорити перетворення у сфері надання медичних послуг (як для 

окремих осіб, так і для населення) та впровадити інформаційні 

технології в якості каталізаторів. Стратегія фінансування системи 

охорони здоров’я була сформульована в концептуальному документі, 

який був затверджений Кабінетом Міністрів України.1 У жовтні 2017 

року парламент ухвалив новий Закон України «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення»2 (Закон №2168), який 

регулює фінансування системи охорони здоров’я, та пакет відповідних 

підзаконних нормативно-правових актів. Цей пакет документів створив 

міцну правову та політичну основу для впровадження нових механізмів 

фінансування охорони здоров’я. Передбачалася поетапна реалізація 

реформи. Перший етап реформи зосереджено на первинній медичній 

допомозі (ПМД), а другий – на вторинній і третинній. Впровадження 

другого етапу заплановано на 2020 рік. 

Наразі в Україні відбувається черговий етап медичної реформи. 

З 1 квітня 2020 року запрацювала Програма медичних гарантій на 

рівні вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Заклади охорони 

здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, 

розпочали роботу за договорами з НСЗУ. 

У Програмі медичних гарантій цього року визначено 5 

пріоритетних медичних послуг, які перебувають у фокусі особливої 

уваги: лікування гострого мозкового інсульту; лікування гострого 

інфаркту міокарда; допомога при пологах; допомога у складних 

неонатальних випадках; інструментальні обстеження для ранньої 

діагностики онкологічних захворювань. 

До Програми медичних гарантій також входить програма 

реімбурсації “Доступні ліки”, за якою пацієнти можуть отримати 

медикаменти для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ 

типу та бронхіальної астми за рецептом лікаря безоплатно або з 

незначною доплатою [1].  

Сьогодні реформа здійснюється за такими пріоритетними 

напрямами: медична реформа; громадське здоров’я; спеціалізована 

медицина; доступні та якісні лікарські засоби. 

За кожним із напрямів реалізовуються завдання, спрямовані на 

забезпечення фінансування системи охорони здоров’я, підвищення 

заробітної плати медичних працівників, створення ефективної системи 
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контролю якості надання медичної допомоги, розробка та оновлення 

національних галузевих стандартів та протоколів лікування, 

впровадження державної оцінки медичних технологій, створення 

конкурентного середовища для медичних закладів, розвиток 

добровільного медичного страхування, розвиток державно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров’я, залучення приватного капіталу, 

пільгове оподаткування за рахунок податку на прибуток, розвиток 

спроможної мережі закладів охорони здоров’я, розвиток телемедицини, 

eHealth, розвиток високотехнологічної медицини і системи 

трансплантації, системи екстреної медичної допомоги, забезпечення 

медичною допомогою пацієнтів з туберкульозом, психічними 

захворюваннями, орфанними захворюваннями, впровадження та 

реалізація Національної стратегії боротьби з онкологічними 

захворюваннями, визначення основних засад та механізмів 

функціонування системи громадського здоров’я в Україні, враховуючи 

виклики та загрози пов’язані із поширенням у світі та на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», удосконалення законодавства в сфері 

обігу лікарських засобів з метою забезпечення прозорості 

фармацевтичного ринку, забезпечення розвитку медичної освіти і науки. 

Проте, І хоча законодавство України і передбачає забезпечення цієї 

галузі бюджетними видатками в розмірі не менше ніж 10 % від обсягу 

національного прибутку, та за 11 років існування відповідного Закону 

жодного разу цю норму не було реалізовано. На фінансування медицини 

в Україні виділяється тільки 3 % ВВП країни [1]. Тобто на сьогодні 

державний бюджет забезпечує українську медицину тільки половиною 

необхідного мінімуму, іншу половину фактично доплачують громадани 

з власної кишені, купуючи необхідні ліки, сплачуючи за медичні послуги 

та обстеження. 

Забезпечено доступність та стабільність роботи eHealth в режимі 

24/7, утворено комітет SDLC з метою ефективного управління 

розробкою функціоналу системи та розроблено RoadMap (дорожню 

карту розробок компонентів eHealth). 

Література 
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Новокаховського гуманітарного інституту 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

Науковий керівник: к.е.н. Пшенична Марія Володимирівна, 

доцент кафедри управління та адміністрування НГІ 

Форфейтинг як специфічна форма кредитування 

зовнішньоекономічних операцій шляхом купівлі комерційним банком 

(форфейтером) в експортера боргових зобов'язань, акцептованих 

імпортером, має безліч прихильників серед бізнес інституцій по всьому 

світу. Разом з тим, в Україні цей унікальний метод трансформації 

комерційного кредиту в банківський розвивається досить повільно. 

Численна кількість стримуючих та не до кінця опрацьованих 

методичних, нормативно-правових, прикладних аспектів використання 

форфейтингу вітчизняними суб’єктами господарювання доводить 

актуальність дослідження сучасного стану та визначення доцільності й 

перспектив застосування форфейтингу в українських реаліях. 

Так, в умовах недостатньої ліквідності вітчизняних підприємств та 

дефіциту обігових коштів діяльність суб’єктів господарювання 

супроводжується зростанням комерційних ризиків та банкрутства. За 

таких обставин виникає потреба використовувати різні види фінансових 

інструментів, які б забезпечили надходження грошових коштів у 

якнайшвидші терміни. Для підприємств, що здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність, таким ефективним інструментом є 

форфейтинг. Будучи елементом торгового і фінансового посередництва 

та забезпечуючи фінансову підтримку товарного кредитування, саме 

форфейтингова діяльність дає змогу рефінансувати дебіторську 

заборгованість, забезпечує прискорення оборотності оборотних активів 

постачальників та підвищення ефективності використання економічного 

потенціалу. 

Проте, проведений аналіз існуючих теоретико-методологічних 

підходів до дослідження аспектів впровадження форфейтингу в практику 

господарювання українських бізнес-структур дає змогу виділити 

наступні особливості його здійснення, а саме: відсутність досвіду та 

компетентісних знань з приводу схем обслуговування форфейтингу за 

середньостроковими ризиками серед вітчизняних банків; обмеженість 

прав банків як учасників форфейтингових операцій (функціонування в 
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ролі агента, а не повноцінного суб’єкта відносин); значна економічна 

нестабільність в країні, обумовлена військово-політичними проблемами 

та змінами ділової активності українських імпортерів, обумовлених 

хвилями пандемії COVID-19 тощо. 

Разом з тим, варто зауважити, що український фінансово-кредитний 

сектор потенційно готовий до впровадження змін, що відповідали б 

стратегії загальноєвропейського вектору економічної діяльності. Так, 

суб’єкти банківської ланки України все частіше та наполегливіше 

демонструють готовність до встановлення кореспондентських відносин 

зі світовим банками, підвищуючи при цьому культуру фінансування 

операцій міжнародної торгівлі. Такий стратегічний підхід дозволить 

залучити вітчизняних фінансово-кредитних посередників до участі в 

операціях з міжнародного форфейтингу. 

Крім того, стимулюючим фактором на шляху до широкого 

використання форфейтингу вважаємо оптимізацію українського 

законодавства, зокрема, податкової його частини. Адже, вкрай повільна 

акцептуація світової ділової практики, за якої у кожному новому 

інструменті вбачається спосіб обману фіскальної системи, потребує 

ретельного вивчення, опрацювання та приведення до єдиних зрозумілих 

всім стандартів і правил виконання.  

Отже, удосконалення та розвиток форфейтингових схем в Україні 

сприятимуть створенню стабільного економічного середовища, 

мінімізації ризиків, гарантуватимуть розвиток інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності серед української бізнес спільноти. 

Маємо переконання, що збільшення частки форфейтингових 

операцій на фінансовому ринку України, в свою чергу, сприятиме 

збільшенню оборотності грошових коштів, оскільки суб’єкти 

господарювання володітимуть інструментом тимчасового вивільнення 

грошових ресурсів, які можуть бути спрямовані на підвищення 

ефективності та рентабельності господарської діяльності експортерів. 

Посилення конкурентних переваг шляхом використання можливості 

пропонувати кредит для своїх клієнтів, а також забезпечення 

фінансування на повну вартість контракту дозволить убезпечити та 

зміцнити позиції українських суб’єктів господарювання в міжнародному 

економічному просторі, що також сприятиме авторитезації їхз як 

повноцінних учасників форфейтингових угод. 
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Річковий транспорт широко використовується для міжнародних і 

внутрішніх перевезень. Це найбільш дешевий вид транспорту, тому що 

експлуатація внутрішньо-водних шляхів не вимагає більших витрат на 

утримання мережі як у інших видах транспорту. 1  

Сьогодні Україна активно розвиває цей напрямок і співпрацює з 

Європейською Комісією та міжнародними компаніями для вироблення 

чіткого механізму роботи з розвитку внутрішніх водних шляхів і 

гармонізації законодавчої бази в даному секторі транспорту. Розвиток 

внутрішніх водних шляхів – це пріоритетний напрям діяльності 

Міністерства інфраструктури України, а відновлення у повному обсязі 

судноплавства на Дніпрі, Дунаї та Дністрі – одна з основних задач. 1 

Загальна довжина судноплавних річок в Україні становить 4,4 тис. км, у 

тому числі з освітлювальною і світловідбивною обстановкою 3,9 тис. км. 

Найдовша внутрішня водна артерія – Дніпро (1200 км.). 2 

Основні водні артерії України – Дніпро з притоками Прип’ять і 

Десна, а також Дністер, Південний Буг. Як магістральні річкові шляхи 

використовуються ділянки Дністровського лиману загальною 

протяжністю понад 30 км, гирло Дунаю довжиною 152 км, з них з 

морським устаткуванням – 140 км. Усі інші судноплавні річки – Десна 

(на північ від Чернігова), Стир, Горинь, Дністер, Самара, Південний Буг, 

Сіверський Донець, Інгулець, Ворскла, Псьол, Орель – за транспортним 

використанням належать до малих річок, їх використовують переважно 

для перевезення будівельних матеріалів, деякої продукції АПК, але 

суттєвої ролі у розміщенні продуктивних сил вони не відіграють. 

Річковий транспорт України системою каналів зв’язаний з річками 

Білорусі та Польщі, що дає вихід у Балтійське море. Основні вантажно-

розвантажувальні роботи здійснюються в річкових портах Києва, 

Дніпропетровська, Запоріжжя, Дніпродзержинська, Кременчука, Черкас, 
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Нікополя, Чернігова, Херсона, Миколаїва, Рені, Ізмаїла, Кілії, Вилкова. 

Правове регулювання річкового транспорту як підгалузі 

транспортного права здійснюється загальним законодавством (Законом 

України «Про транспорт» і галузевими актами, зокрема, Статутом 

внутрішнього водного транспорту та законодавством, яке регулює 

перевезення як морським, так і внутрішнім водним транспортом (Кодекс 

торговельного мореплавства і т. д.).  

Відповідно до Закону України «Про транспорт» до складу річкового 

транспорту входять підприємства річкового транспорту, що здійснюють 

перевезення пасажирів і вантажів, порти і пристані, судна, суднобудівно-

судноремонтні заводи, ремонтно-експлуатаційні бази, підприємства 

шляхового господарства, а також підприємства зв’язку, промислові, 

торговельні, будівельні та постачальницькі підприємства, навчальні 

заклади, заклади охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, 

культури, проектно-конструкторські організації та інші підприємства, 

установи і організації незалежно від форм власності, що забезпечують 

роботу річкового транспорту.  

Згідно з Положенням основними завданнями Укрморрічфлоту є: 

 участь у межах компетенції у реалізації державної політики в 

галузі морського і річкового транспорту; 

 забезпечення розвитку морського і річкового транспорту з 

метою задоволення потреб населення і суспільного виробництва у 

морських і річкових перевезеннях; 

 здійснення державного контролю за додержанням суб’єктами 

господарювання, що виконують перевезення пасажирів та вантажів 

морським і річковим транспортом, вимог нормативно-правових актів, 

стандартів і правил, які регулюють перевезення пасажирів та вантажів 

морським і річковим транспортом; 

 додержання вимог законодавства щодо гарантування безпеки 

судноплавства. 

Місцеві органи державної влади мають у галузі річкового 

транспорту компетенцію, яка визначається Законом України «Про 

місцеві державні адміністрації». 

Основним господарюючим суб’єктом у сфері річкового транспорту 

є пароплавства (ВАТ «Українське Дунайське пароплавство», Азовське 

морське пароплавство) та інші перевізники різних форм власності, які 

отримали у встановленому порядку ліцензію на надання послуг із 

перевезення пасажирів та вантажів морським, річковим транспортом.3 

Україна має досить високий судноплавний потенціал річок, 

довжина водних шляхів, придатних для експлуатації, складає близько 
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6,2 тис. км. Основними судноплавними шляхами залишаються р. 

Дніпро - 1,205 тис. км та (його протоки р. Десна – 520 км і р. Прип’ять – 

60 км, р. Дунай - 160 км та частково р. Південний Буг – 155 км. 

Стратегія внутрішнього водного транспорту України має бути 

скоординована з відповідною Європейською політикою щодо 

внутрішнього водного транспорту і охоплювати основні сегменти: 

безпека судноплавства, ринок, інфраструктура, флот, робочі місця і 

кваліфікація. Для забезпечення реалізації стратегічних напрямків 

потрібно, перш за все, прийняти відповідні законодавчі акти, включаючи 

закон про внутрішній водний транспорт. Важливим сегментом також є 

інформаційна та іміджева підтримка водної галузі. 4  

Інфраструктура ВВШ є ключовим фактором функціонування ринку. 

Мала довжина водних шляхів, в т.ч. з гарантованими глибинами, 

сезонність навігації, нестабільна робота шлюзів, низька швидкість 

«обертання» суден внаслідок нерозвиненої портової інфраструктури 

означають для потенційних операторів ринку малу кількість рейсів, 

низьку прибутковість та, відповідно, низьку інвестиційну привабливість.  

Ринок перевезень ВВШ характеризується:  

 Зростанням обсягів перевезень, головним чином за рахунок 

перевезень зерна та металу, після тривалого падіння обсягів перевезень 

починаючи з 2005 року.  

 Потенціалом 3-кратного зростання до 2020 р. та 5-кратного – до 

2035 року.  

 Домінуванням експорту в структурі перевезень.  

 60% перевезень ВВШ є каботажними, що передбачає перевалку 

в морських портах України з подальшим експортом вантажів. 

 Падінням в 2,5 рази довжини суднохідних шляхів починаючи з 

1990 р.  

 Значною часткою технічно та морально застарілого річкового 

флоту (80%). 

Наявністю ряду пов’язаних з регулюванням факторів, які обмежують 

зростання ринку. 5 
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асистент кафедри обліку і оподаткування ЧТЕІ КНТЕУ 

Прогнозування фінансового стану підприємства актуальне при 

визначенні перспектив його розвитку та обґрунтування крупних 

господарських операцій, реалізації інвестиційних проектів, розробці 

бізнес та функціональних стратегій в системі підвищення ефективності 

фінансово-господарської діяльності. 

До найбільш важливим індикаторів фінансового стану, які мають 

практичний інтерес як для внутрішніх, так й для зовнішніх користувачів 

фінансової звітності, відносяться ключові показники фінансової 

стійкості та платоспроможності. Зазначимо, що для кожного з 

коефіцієнтів окреслені певні діапазони їх зміни, при виході за межі яких 

фінансовий стан трактується як нестійкий або взагалі кризовий. 

Зазначені показники (коефіцієнти) розраховуються на основі таких 

статей (розділів) Балансу (звіту про фінансовий стан) як: необоротні 

активи (НА), оборотні активи (ОА), запаси (З), поточна дебіторська 

заборгованість (ПДЗ), гроші та їх еквіваленти (ГКІ), поточні фінансові 

інвестиції (ПФІ), власний капітал (ВК), забезпечення та забезпечення 

(ЗЗ), довгострокові та поточні зобов’язання (ДЗ та ПЗ), валюта балансу 

(ВБ), власний оборотний капітал (ВОК), який розраховується як різниця 

між власним капіталом та необоротними активами. 

Таким чином, систему коефіцієнтів, які характеризують фінансовий 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

V Ювілейна учнівсько-студентська конференція 
2 грудня 2021 р.  

51 

стан можна поділити на три групи: 

1. Коефіцієнти автономії (Ка) та фінансової стійкості (Кф.с.). 

2. Коефіцієнти маневреності власного капіталу (Км), забезпечення 

оборотних активів (Кз.о.а.) та запасів (Кз.з.) власним оборотним 

капіталом. 

3. Коефіцієнти поточної (Кп.л.), швидкої (Кш.л.) та абсолютної 

ліквідності (К.а.л.). 

У якості вихідного параметру прогнозування фінансового стану 

підприємства на основі показників бухгалтерського балансу прийнята 

величина власного капіталу (ВК), виходячи з якого прогнозуються інші 

статті Балансу (звіту про фінансовий стан). Доцільність даного вибору 

пов’язана з тим, що саме величина власного капіталу визначає рівень 

фінансової незалежності та стійкості. Крім цього власний капітал є 

найбільш довгостроковим (перманентним) джерелом фінансування 

активів в цілому, а також необоротних активів зокрема. 

Вибір значень коефіцієнтів, які забезпечують досягнення 

поставленої мети, здійснюється виходячи з конкретних умов фінансово-

господарської діяльності. Окреслимо прогнозні значення коефіцієнтів 

таким чином: 
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Відображаючи статті прогнозованого балансу із значень 

коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності, та враховуючи 

систему рівностей 1, отримуємо їх залежність від рівня прийнятих 

значень коефіцієнтів 87654321  
. Зокрема 

валюта балансу буде мати наступний вигляд: 
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Статті активу балансу будуть виражені наступним чином: 
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Статті пасиву бухгалтерського балансу представлені наступним 

чином: 
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Співвідношення 2-5 при планованому прогнозному значенні 

власного капіталу та заданому значенні коефіцієнтів 

87654321  
 визначають величини основних 

розділів та статей прогнозного звіту про фінансовий стан. Крім того, з 

аналізу 2-5 випливає, що існують взаємозалежності між значеннями 

окремих коефіцієнтів 81......a
 зокрема, це прямі функціональні зв’язки: 
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При цьому обґрунтовуються зв’язки, які обмежують допустимі 

інтервали змін величин 81......a
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    (7) 

Даний факт регламентує вибір допустимих значень 81......a
 на 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

V Ювілейна учнівсько-студентська конференція 
2 грудня 2021 р.  

53 

почасовому етапі вирішення зворотного завдання. 

Зазначимо, що при фіксованих значеннях коефіцієнтів 81......a
, 

збільшення або зменшення величини власного капіталу, яка була 

прийнята у якості вихідного прогнозованого параметру, призводить до 

пропорційної зміни статей прогнозованого бухгалтерського балансу. 

Відповідно (2-7), які встановлюють явну залежність структури 

прогнозованого балансу від планованих показників фінансового стану, 

можуть бути використані у системі управління фінансово-економічною 

діяльністю підприємства. У цьому випадку управління впливом на 

складові активів та пасивів повинні забезпечити еволюцію поточного 

фінансового стану підприємства до прогнозованого рівня, який 

відповідає завданим значенням коефіцієнтів 81......a
. 

Вибір конкретних значень коефіцієнтів 81......a
 залежить від 

багатьох факторів різного характеру, до яких можна віднести період 

виробничого та фінансового циклів, завдання оперативного управління, 

розроблених тактик, політик та стратегій, параметри поточного 

фінансового стану, конкурентні зміни у зовнішньому бізнес-середовищі 

підприємства тощо. 

Запропонований підхід може бути використаний на практиці для 

прогнозування комплексних показників фінансового стану, а також для 

отримання прогнозних рейтингових оцінок.  

Зважаючи на шляхи реалізації затвердженої стратегії, політики та 

тактики, а також рівні припустимих ризиків, у якості вихідного моменту 

прогнозування фінансового стану, крім власного капіталу, можуть бути 

використані й інші показники.  
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Антикризοве фінансοве управління підприємствοм є невід’ємнοю 

складοвοю управління сучасним підприємствοм з певнοю 

сфοрмульοванοї місією підприємства; перспективним баченням - 
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важливοю передумοвοю майбутньοгο зрοстання підприємства, вибοру 

перспективних напрямів йοгο рοзвитку і стратегічнοї кοнцепції - 

визначенням οснοвнοї мети підприємства. 

Специфікοю антикризοвοгο управління Н. Прихοдькο вважає те, щο 

вοнο пοстійнο пοв'язане із суттєвими змінами в умοвах діяльнοсті 

підприємства, з непередбачуваністю ситуацій та нοвими управлінськими 

прοблемами [2].  

При цьοму, нагοлοшує А. Штангрет, управління підприємствοм на 

будь-якій стадії йοгο рοзвитку пοвинне бути антикризοвим, тοбтο 

здатним передбачати і запοбігати кризοвим ситуаціям абο, в усякοму 

разі, пοслаблювати їх [1].  

Aнтикризoвe упрaвління для рeaлізaції cвoєї ocнoвнoї мeти - для 

віднoвлeння фінaнcoвoї рівнoвaги підприємcтвa тa мінімізaції рoзмірів 

знижeння йoгo ринкoвoї вaртocті, пeрeдбaчaє вирішeння наступних 

зaвдaнь:  

- свoєчacнe діaгнocтувaння пeрeдкризoвoгo фінaнcoвoгo cтaну 

підприємcтвa і прийняття нeoбхідних прeвeнтивних зaхoдів щoдo 

зaпoбігaння фінaнcoвoї кризи;  

- діaгнocтикa пeрeдкризoвoгo фінaнcoвoгo cтaну підприємcтвa зa 

рeзультaтaми тaкoгo мoнітoрингу в бaгaтьoх випaдкaх дoзвoляє 

уникнути фінaнcoвoї кризи зa рaхунoк здійcнeння прeвeнтивних 

зaхиcних зaхoдів aбo, щoнaймeншe, іcтoтнo пoм'якшити хaрaктeр йoгo 

пoдaльшoгo пeрeбігу.  

- прийняття прeвeнтивних зaхoдів щoдo зaпoбігaння фінaнcoвoї 

кризи підприємcтвa є нaйбільш eкoнoмічним нaпрямoм aнтикризoвoгo 

фінaнcoвoгo упрaвління, щo зaбeзпeчує нaйбільший eфeкт (у вигляді 

знижeння мaйбутніх втрaт) нa oдиницю витрaчeних в цих цілях 

фінaнcoвих ресурсів; 

- уcунeння нeплaтocпрoмoжнocті підприємства, адже цe зaвдaння 

є нaйбільш нeвідклaдним в cиcтeмі зaвдaнь aнтикризoвoгo фінaнcoвoгo 

упрaвління підприємcтвa при діaгнocтувaнні будь-якoї фoрми йoгo 

фінaнcoвoї діяльнocті. [3] 

У прοцесі антикризοвοгο управління важливим є забезпечення 

адекватнοї реакції на кризοві явища: тип та глибина кризοвοгο явища 

вимагає більшοї абο меншοї «сили» реакції, щο знахοдить вираз у різних 

οбсягах витрат, передусім грοшοвих, часοвих та людських ресурсів. 

Виділяють такі типи антикризοвοгο управління:  

– активне управління, яке пοчинається з мοменту, кοли зібрані дані 

свідчать прο те, щο пοгіршення результатів діяльнοсті підприємства 

незвοрοтні і неοбхіднο вжити спеціальних захοдів. 
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При цьοму немає пοпередніх планів чи сценаріїв мοжливих дій у 

разі виникнення певних кризοвих ситуацій. Тοму спοчатку, спираючись 

на результати діяльнοсті в минулοму, вибирають, а далі впрοваджують 

найοптимальніші οперативні дії. 

– реактивне управління притаманне великим підприємствам зі 

значним дοсвідοм успішнοї рοбοти. Керівництву цих підприємств, навіть 

найперекοнливіших даних частο буває замалο для тοгο, щοб вοнο 

швидкο зреагувалο на ситуацію. Пοчатοк реагування запізнюється, 

втрачається слушний мοмент пοчатку пοтрібних дій, марнується 

дοрοгοцінний час. [2] 

Завдання антикризοвοгο фінансοвο управління підприємствοм – 

вчасне застοсування специфічних метοдів та прийοмів управління 

фінансами, а такοж діагнοстика фінансοвοгο стану підприємства 

дοзвοляють забезпечити безперервну діяльність підприємств на οснοві 

управління зοвнішніми та внутрішнім ризиками та нейтралізації кризи. 

З вищенаведенοгο мοжна зрοбити виснοвοк, щο гοлοвне завдання 

антикризοвοгο фінансοвοгο управління пοлягає в свοєчаснοму 

діагнοстуванні фінансοвοгο стану підприємства і вживання неοбхідних 

антикризοвих фінансοвих захοдів щοдο пοпередження фінансοвοї кризи. 

Антикризοве фінансοве управління підприємствοм реалізує свοї 

завдання шляхοм здійснення певних функцій. 

Вοни пοділяються на дві οснοвні підгрупи, а саме: загальні функції 

антикризοвοгο фінансοвοгο управління і специфічні функції. 

У групі специфічних функцій антикризοвοгο фінансοвοгο 

управління підприємствοм οснοвними є: 

– діагнοстика симптοмів кризи фінансοвοгο рοзвитку підприємства, 

яка передбачає фοрмування системи οснοвних індикатοрів загрοзи 

виникнення фінансοвοї кризи підприємства, здійснення діагнοстики 

таких пοказників-індикатοрів, виявлення οснοвних чинників 

зοвнішньοгο і внутрішньοгο середοвища функціοнування підприємства, 

щο генерують загрοзи йοгο фінансοвим інтересам, кοмплексне 

οцінювання масштабів кризοвοгο фінансοвοгο рοзвитку підприємства. 

– рοзрοбка загальнοї стратегії фінансοвοгο οздοрοвлення 

підприємства, в межах якοї, вихοдячи з результатів кοмплекснοї οцінки 

масштабів кризοвοгο фінансοвοгο рοзвитку підприємства і прοгнοзу 

кризοвих чинників зοвнішньοгο і внутрішньοгο фінансοвοгο середοвища 

йοгο функціοнування, фοрмується система цілей і цільοвих пοказників 

фінансοвοгο οздοрοвлення підприємства на дοвгοстрοкοвий періοд; 

визначаються пріοритетні завдання, щο вирішуються в цій сфері в 

найближчій перспективі, і рοзрοбляється;пοлітика дій підприємства для 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

V Ювілейна учнівсько-студентська конференція 
2 грудня 2021 р.  

56 

οснοвних напрямів йοгο фінансοвοгο οздοрοвлення; 

– усунення неплатοспрοмοжнοсті підприємства, яке забезпечує 

ствοрення системи найбільш невідкладних захοдів щοдο фінансοвοгο 

οздοрοвлення підприємства; віднοвлення фінансοвοї стійкοсті 

підприємства, згіднο з яким визначається цільοва структура капіталу 

підприємства з урахуванням кризοвих чинників йοгο рοзвитку; 

– забезпечення фінансοвοї рівнοваги в прοцесі рοзвитку 

підприємства, тοбтο фοрмування οснοвних прοпοрцій йοгο фінансοвοгο 

рοзвитку, найбільшοю мірοю відпοвідних вибраній антикризοвій 

фінансοвій стратегії і спрямοваних на запοбігання фінансοвій кризі в 

майбутньοму періοді. [1] 

Фοрмування антикризοвοгο фінансοвοгο управління для 

підприємств спрямοване на їх виживання і ринкοву адаптацію, стає 

οсοбливο важливим в умοвах, кοли виникають перетвοрення, які мають 

глοбальний характер. Антикризοве фінансοве управління мοже бути 

успішним, якщο вοнο свοєчаснο, а такοж нοсить превентивний характер. 

Управління в сучасних швидкο змінних умοвах здатне дοсягти 

пοставленοї мети і ефективнο вирішувати завдання загальнοї системи 

управління підприємства. 
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Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) України – одна з 

найбільших та проблемних галузей економіки країни, яка має значний 

вплив на щоденне життя кожної людини та життєдіяльність економіки 
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країні загалом. Згідно законодавства, комунальні послуги є результатом 

господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання 

та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках, 

спорудах та задоволення потреби фізичної та юридичної особи у 

забезпеченні холодною, гарячою водою, водовідведенням та 

електропостачанням, опаленням, а також вивезенням побутових відходів 

у порядку, встановленому законодавством [1]. 

Не дивлячись на різноманіття законодавчих документів, що 

регламентують діяльність житлово-комунальних господарств, вони не 

забезпечили очікуваного впорядкування відносин у сфері ЖКГ (зокрема, 

щодо тарифоутворення на послуги їх підприємств). На сьогоднішній 

день тарифи на житлово-комунальні послуги відшкодовують витрати 

підприємств та організацій галузі в основному на 70-80%. За таких умов 

функціонування комунальних підприємств постає питання чіткої 

організації розрахунків з покупцями та замовниками послуг.  

Як основний інструмент регулювання ринкових взаємовідносин 

поняття «розрахунки» розглядають з різних точок зору: економічної, 

бухгалтерської, податкової, банківської, юридичної (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Порівняння сутності поняття «розрахунок» з різних 

точок зору 

Критерій 
Сутність 

економічна облікова податкова банківська юридична 

1 2 3 4 5 6 

Сутність 
поняття 

Платіж  Визначення 
умов платежу 

Облікові 
процедури 

суворо 

регламентовані 
державою 

Платіж з метою 
повного або 

часткового 

погашення 
грошового 

зобов’язання 

Рух грошових 
коштів 

Форми 
прояву 

Взаємовідно
сини з 

приводу 

погашення 

зобов’язань 

Відображення 
дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості 

Надання 
інформації про 

нарахування та 

сплату податків 

податковим 

органам 

Проведення 
розрахунків за 

валютні цінності 

та фінансові 

інструменти 

Виникнення та 
погашення 

зобов’язань 

Форми 
здійснення 

Розмежуван
ня об’єкту 

та форми 

розрахунків 

Облік руху 
фінансових 

потоків 

База 
оподаткування 

Здійснення 
платежів тільки за 

розпорядженням 

власника рахунка 

Нормативне 
регулювання 

форми 

розрахунків, 
цінних паперів 

Джерело: [2, с. 52] 
 

Облік зобов’язань та розрахунків у житлово-комунальному 

господарстві має ряд суттєвих особливостей і проблемних питань. 
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Складність розрахунків із споживачами за надані послуги потребує 

детальної та своєчасної інформації щодо виникнення та погашення 

дебіторської заборгованості. Різке збільшення дебіторської 

заборгованості та її частки в оборотних активах поряд зі скороченням 

матеріальних запасів погіршує фінансовий стан підприємства. Виникає 

необхідність у чіткій та систематичній організації контролю поточної 

дебіторської заборгованості на підприємствах комунального 

господарства з метою їх ефективного та стабільного функціонування. 

Достовірна, точна інформація та ефективне управління дебіторською 

заборгованістю здатні підвищити рівень рентабельності та 

прибутковості підприємства. 

Основним фундаментом обліку розрахунків із споживачами та 

іншими дебіторами є НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» від 

08.10.1999 р. № 237. На відміну від українських стандартів в 

міжнародній практиці не передбачено єдиного МСФЗ, який би 

регулював облік дебіторської заборгованості. Питання щодо обліку 

дебіторської заборгованості регулюються декількома міжнародними 

стандартами, серед яких МСБО 1 «Подання фінансових звітів», 

МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка». Однак жоден з наведених стандартів 

не дає визначення дебіторської заборгованості. В МСБО 32 «Фінансові 

інструменти: подання» вказано, що дебіторська заборгованість 

визнається фінансовим активом (це будь-який актив, який є контрактним 

правом отримувати грошові кошти чи інший фінансовий актив від 

іншого підприємства). У МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 

оцінка» вказано порядок визнання, оцінки, наведено класифікацію 

дебіторської заборгованості, порядок визнання безнадійної дебіторської 

заборгованості. А порядок розкриття інформації у примітках до річної 

фінансової звітності наведено в МСБО 1 «Подання фінансових звітів».  

Для забезпечення облікового процесу розрахунків із споживачами 

комунальним підприємствам доцільно використовувати програмний 

комплекс «Дебет Плюс», який орієнтовано на українське законодавство 

із своєчасним оновленням. Підсистема «Облік послуг з водопостачання, 

водовідведення та інших комунальних послуг» призначена для 

організації повного циклу обліку наданих послуг та взаєморозрахунків із 

споживачами. Довідник тарифів на послуги ведеться у розрізі 

зручностей та категорій споживачів. У ньому також зберігається 

інформація про норми споживання для можливості визначення тарифів 

для об‘єктів без лічильників. У системі передбачений довідник пільг, в 

якому для кожної пільгової категорії населення вказується відсоток 
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пільги на кожну окремо взяту послугу. Центральним компонентом 

підсистеми є довідник особових рахунків, в якому зберігається вся 

інформація про види зручностей, наявності пільг і субсидій. Засобами 

системи формується звітність за сумами наданих пільг і субсидій. Для 

цих цілей в системі передбачений довідник пільговиків, в якому 

перераховуються всі особи, які користуються пільгами із зазначенням 

видів та реквізитів документів, що дають право на пільги [3]. 

У системі передбачений зручний режим занесення даних за 

показниками лічильників, коли початкові показання автоматично 

беруться з інформації за попередній місяць. Для запобігання виникнення 

помилок при коригуванні даних за попередні періоди передбачений 

відповідний контроль та автоматизоване виправлення даних наступних 

періодів. Система зберігає всю історію змін тарифів, норм споживання, 

наявності пільг та субсидій, що дає унікальну можливість автоматичного 

проведення перерахунків за попередні періоди у разі зміни тарифів 

«заднім числом», або при виявленні помилок. 

На підставі нарахувань за послуги система формує споживачам 

рахунки на оплату послуг із зазначенням сум заборгованості та 

розшифровкою показань лічильників. Зовнішній вигляд рахунків 

узгоджується на етапі впровадження системи. 

Сучасні інформаційні технології звільняють облік від рутинних 

операцій, громіздких обчислень і надають можливість творчого підходу 

до облікової процесу, що значно підвищує його ефективність. 

Важливого значення в обліку та аналізі розрахунків з покупцями та 

замовниками набуває Наказ «Про облікову політику підприємства», 

адже саме в ньому висвітлені всі елементи щодо їх обліку, які є 

специфічними для даного підприємства, тобто в обліковій політиці 

вказано, який з альтернативних варіантів запропонованих НП(С)БО було 

обрано і має бути застосовано на практиці [4]. Зокрема, в наказі про 

облікову політику житлово-комунального господарства доцільно 

відображати методику визнання безнадійної дебіторської заборгованості 

та створення резерву сумнівних боргів. Головною метою нарахування 

резерву сумнівних боргів у бухгалтерському обліку є виключення із 

активів балансу і списання на витрати звітного періоду дебіторської 

заборгованості, яка визнана сумнівною, та забезпечення достовірною 

інформацією її користувачів. Складність цього полягає у врахуванні 

ризиків, що виникають в результаті операційної діяльності. Ризик, 

пов‘язаний із несплатою окремими споживачами дебіторської 

заборгованості за спожиті послуги, є одним із них і повинен 

аналізуватися і оцінюватися спеціалістами підприємства, виходячи із 
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особливостей його діяльності. Найбільш суттєвим є те, що в результаті 

несплати деякими споживачами за послуги, у комунального 

підприємства виникає поточна кредиторська заборгованість, яка не має 

джерела покриття. Кредиторами комунальних підприємств є як 

енергопостачальні, газопостачальні організації, так і бюджет та 

працівники підприємства.  

У зв‘язку з тим, що сьогодні спеціалісти комунальних підприємств 

не мають достатнього практичного досвіду застосування методики 

розрахунку сум сумнівної заборгованості, рекомендовано опиратися на 

підходи до обчислення резерву сумнівних боргів, визначені у П(С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість». За П(С)БО 10 величина сумнівних боргів 

визначається за одним з наступних методів: виходячи із 

платоспроможності окремих дебіторів; виходячи з питомої ваги 

безнадійних боргів на умовах наступної оплати; на основі класифікації 

дебіторської заборгованості. 

Підходи до визначення величини резерву сумнівних боргів можуть 

обиратися у межах однієї групи споживачів. Диференційований метод 

оцінки та нарахування резерву може застосовуватися окремо по кожній 

групі, наприклад: по госпрозрахункових підприємствах – оцінюється 

платоспроможність окремих дебіторів в залежності від терміну 

відсутності оплат за спожиті послуги; по бюджетних організаціях і 

установах – при відсутності боргу більше року резерв не нараховується. 

Підприємство контролює рівень поточних бюджетних зобов‘язань та 

визначає їх величину для своєчасного погашення; по населенню – 

переважно застосовують метод класифікації дебіторської заборгованості. 

Незалежно від обраного методу розрахунку резерву, аналітичний 

облік дебіторської заборгованості на підприємстві потрібно вести по 

кожному споживачу, заборгованість якого (або її частина) включена до 

резерву сумнівних боргів. 

Підсумовуючи вищезазначене можемо стверджувати, що 

раціональна організація і методика ведення бухгалтерського обліку 

розрахунків із споживачами сприяє покращенню договірної і 

розрахункової дисципліни, виконанню зобов’язань перед кредиторами, 

підвищенню відповідальності за дотримання платіжної дисципліни, 

скороченню дебіторської заборгованості, прискоренню обігу коштів, а в 

цілому – покращенню фінансового стану суб’єкта господарювання.  
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Сьогодні статус сучасного туриста ідентифікується з 

раціональністю, інформованістю і освіченістю. Зовсім недавно 

туристичним підприємствам ще було цілком достатньо провести 

грамотну рекламну кампанію, уніфікуватися за допомогою фірмового 

стилю і високого рівня сервісу. У 2021 р. переважній частині цільової 

аудиторії зручніше дізнаватись про послуги, здійснювати покупки і 

замовлення в інтернет-просторі. Інтерактивне середовище є новим 

поняттям в сфері маркетингу туризму, яке містить в собі Інтернет з 

різноманіттям комерційних сайтів, що пропонують послуги і товари в 

режимі онлайн, методи взаємодії продавця і клієнта, такі як електронні 

кіоски та будь-які інші дистанційні засоби зв'язку, WAP, MMS. Інтернет-

реклама може вважатися окремим її видом та за відносно короткий строк 

вона стала рости й розвиватися, перевершуючи за результативністю 

навіть традиційні форми просування, і ця тенденція заслуговує на статус 

наукової проблеми та потребує уваги вчених щодо вирішення. 

Інтернет є невід’ємною частиною життя більшої половини 

активного населення світу та України. Так, згідно результатів 

дослідження агенції Factum Group Ukraine на замовлення Інтернет 

асоціації України (ІнАУ) частка регулярних користувачів Інтернет у 

2019 році склала 71% і вона має стійку тенденцію до зростання: у 2018 р. 

цей показник становив 63%, а у 2010 р. – 33% [2]. Інтернет вдома є у 

65% населення України. Доцільно зазначити, що з 2012 по 2019 рр. 

https://debet.com.ua/uk/industries_uk
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диспропорції проникнення Інтернету в населених пунктах різної 

величини помітно вирівнялась. У 2021 р. значно відстає у його 

поширенні сільська місцевість, мешканці якої частіше посилаються на 

обмеження в технічних можливостях підключення малонаселених 

пунктів. За типом доступу регулярних інтернет-користувачів 

переважають мобільні телефони та смартфони, на другому місці – 

домашній ноутбук, а третє місце посідає стаціонарний домашній 

комп’ютер. Тобто, констатовано факт, що використання інтернет-

технологій для просування бізнесу є своєчасним напрямком дослідження 

з боку науковців і практиків. 

Дослідження обсягів інтернет-реклами від ІнАУ [4] вже майже 

10 років дає можливість українським рекламодавцям в туризмі 

відслідковувати послідовне зростання digital та, як наслідок, 

перерозподіляти рекламні бюджети в бік більш динамічного та 

прогресивного медіа-каналу. Загальний обсяг ринку інтернет-реклами в 

Україні у 2020 році склав 13,6 млрд грн – на 7% більше, ніж у 2019 році. 

Ці кошти майже рівномірно розподілилися між медійною та пошуковою 

рекламою (49% та 51%). У попередні два роки частка пошуку суттєво 

переважала. інтернет-сегмент показав найшвидші темпи зростання у 

порівнянні з іншими видами реклами. Телевізійна реклама показала 

мінімальне зростання (12,2 млрд. грн. проти 11,5 млрд. грн. у 2019 р.), 

зовнішня реклама та преса суттєво «просіли». Частка пошукової реклами 

залишається найбільшою серед усіх видів інтернет-реклами і складає 

51%. Втім, за останній рік медійна реклама майже наздогнала пошукову. 

У порівнянні з 2019 р. обсяг медійної Інтернет-реклами в 2020 р. 

збільшився на 41% й сягнув рекордних 6,6 млрд. грн. У 2012 р. обсяг 

ринку медійної інтернет-реклами складав лише півмільярда гривень і з 

того часу виріс більш ніж в 11 разів. Найбільше коштів рекламодавців 

минулого року було інвестовано в цифрове in-stream відео та банерну 

рекламу, частка яких склала 39% та 35% відповідно. Також минулого 

року частка витрат на рекламу у соціальних медіа та месенджерах дещо 

зросла і склала у 2020 р. 46,2%, що на 0,7% більше, ніж у 2019 р. Частка 

programmatic на ринку медійної інтернет-реклами стабільно зростає. У 

2020 році у агенцій вона досягла 41,7%, що на 8,8 процентного пункта 

більше, ніж у 2019 р.. У продавців частка programmatic зросла до 59%. За 

підсумками 2020 р. частка мобільної реклами вперше перевищила 

«десктопи»: у 2019 році на сегмент мобільної реклами припадало 47,7% 

загального обсягу ринку, то у 2020 р. цей показник склав 63,6%. 

Дослідження «коронавірусного» ринку інтернет-реклами дозволило 

виділити найбільш перспективні інструменти digital-реклами для 
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розвитку туристичного бізнесу в Україні:  

– по-перше, мобільною інтернет-рекламою називають використання 

смартфонів, для її поширення. Частіше мобільна інтернет-реклама 

розміщується в додатках (пошта, погода) та на мобільних версіях 

інтернет-ресурсів. За оцінками експертів, її використання дозволяє 

збільшити продажі на 24%. У західних країнах на цей тип реклами 

витрачається близько 30% бюджетів на Digital. Крім того, починаючі із 

2015 р. почала використовуватися технологія онлайн-реклами Real Time 

Bidding (RTB), що являє собою аукціон рекламних оголошень в 

реальному часі і дозволяє розширювати горизонти використання 

мобільної реклами [5]; 

– по-друге, Е-mail реклама є універсальним засобом, що дозволяє 

вирішити основні завдання інтернет-маркетингу, шляхом 

цілеспрямованої розсилки рекламний інформації. При цьому, перевагою 

е-mail реклами, є відносно невисокі витрати на її реалізацію. Фахівці 

радять багато уваги приділяти сегментації, щоб зробити рекламне 

звернення більш цілеспрямованим; 

– по-третє, контекстною рекламою є такий тип реклами, коли 

інформація показується користувачеві у відповідності зі змістом 

інтернет-сторінки. Дана реклама буде ефективною, тільки в разі 

застосування методів сегментування (категорії, пріоритети, галузі, 

географія, характеристики). Далі слід налаштувати сайт компанії [1]. 

Окремим напрямком контекстної інтернет-реклами є реклама в 

пошукових системах (більш популярна в Україні – Google) [3]; 

– по-четверте, Social Media Marketing (реклама в соціальних 

мережах). На сьогодні, соціальні мережі користуються величезною 

популярністю серед інтернет-користувачів по всьому світу. Соціальні 

мережі доцільно розглядати не тільки як майданчик для спілкування і 

обміну інформацією, а й як інструмент просування туристичного 

бізнесу. В Україні, згідно із дослідженнями, найбільш популярними 

соціальними мережами є Facebook та Instagram [3]; 

– по-п’яте, відео-реклама: розміщення відео-роликів в мережі 

Інтернет стрімко набирає популярність. У 2021 р. YouTube став другою 

за величиною соціальною мережею в світі. Слід додати, що усі рекламні 

ТВ-ролики транслюються і в Інтернеті, і це підвищує ефективність 

реклами. Відео-реклама в Інтернеті дешевша ніж ТВ-реклама, що робить 

її привабливою для рекламодавців. Цікавий і оригінальний відео-ролик 

сприяє його вірусному поширенню. Також сприяє поширенню відео-

реклами зростаюча популярність Smart TV із доступом до Інтернету; 

– по-шосте, банерною рекламою вважається розміщення графічних 
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і анімаційних зображень, а також текстової інформації в мережі 

Інтернет. На даний момент, набирає популярність в Україні і в світі – 

RTB – набір технологій, що дозволяють рекламодавцю розміщувати 

банерну рекламу, націлену на задану аудиторію за аукціонним 

принципом. 

Таким чином, зроблено висновок, що інтернет-реклама є 

перспективним інструментом просування туристичного бізнесу. 

Тенденції розвитку ринку реклами в Україні свідчать про поступове 

переймання світового досвіду реалізації прогресивних дієвих інтернет-

технологій. Глобальні тенденції розвитку інтернет-технологій, свідчать 

про те, що в посткоронавірусному майбутньому інтернет-реклама буде 

все більш ефективною і різноманітною, а її питома вага серед інших 

видів реклами буде зростати прискореними темпами. Перспективним 

напрямком досліджень можна вважати аналіз впливу інтернет-реклами 

на групи покупців в туризмі. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах існування у суспільства 

виникає потреба вдосконалення сфери послуг, яка забезпечує 

задоволення потреб людства. До одних з найприбутковіших елементів 

сфери послуг належить туризм, який впливає на такі складові елементи 

економіки, як транспорт і зв'язок, торгівля і виробництво товарів 

народного споживання тощо. Потреба в розвитку туризму сприяє 

зростанню рівня освіти, розвитку системи медичного обслуговування, а 

також впровадження новітніх технологій з подання та розповсюдження 

інформації. Створення розвиненої сфери туризму забезпечило 

перебудову економіки країни та акцентуванням умов господарювання на 

соціальний аспект.  

Ринок туристичних послуг, який склався в останні роки, перебуває 

в незадовільному стані через світову пандемію, обумовлену 

розповсюдженням COVID-19. В якості одного з факторів незадовільного 

стану ринку турпослуг виступає недолік надійної та достовірної 

інформації й прояві економічних ризиків в сфері туризму. Туристичні 

компанії, які працюються на світовому ринку, нерідко зустрічають у 

своїй професійній діяльності проблеми, що стосуються освоєння нових 

управлінських технологій, включаючи ризик-менеджмент, що є одним з 

важливих умов міжнародної інтеграції. Ризик-менеджмент в рамках 

всього циклу виробництва туристичних послуг на сьогоднішній день 

вдосконалюється і в теорії, і на практиці. Своєчасне розпізнавання ознак 

і природи ризику, його ототожнення є суттю цілей діагностування в 

управлінні ризиком організацій соціальної сфери. Таким чином, тема 

дослідження проблем вивчення економічних ризиків є актуальною і 

спрямована на вдосконалення соціально-економічної діяльності у сфері 

туризму. 

Аналіз та напрями дослідження. Зважаючи на це при здійсненні 

підприємницької діяльності існує причина виникнення ризиків, а 

значить, виникає проблема управління окремими видами ризиків, які є 

найбільш значущими для туристичних підприємств. Така ситуація 

виникає через необхідність виділення з комплексу ризиків, які пов'язані з 

діяльністю компанії, і приведення їх у цілісну систему. Є безліч думок 
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про сутність ризику. По-перше, ризик можна розглядати як невдача, 

матеріальні та інші втрати, що виникають в результаті втілення в життя 

того чи іншого рішення. По-друге, ризик можна порівняти з успіхом або 

успішним результатом. Але найбільш придатним визначенням є 

поєднання одночасно двох варіантів: як економічна категорія ризик - це 

подія, яка може відбутися або ж зовсім не відбутися. Якщо ж ця подія 

відбувається, то тут можливі три результати: негативний (збиток, 

збиток), нульовий або позитивний (вигода, прибуток). Отже, основна 

посилка аналізу ризику полягає в його ідентифікації з кількісною або 

вартісною мірою небезпеки. Згідно з цим зміст ризиків у туристичній 

галузі охоплює широке коло загрози для учасників ринку туризму. 

Весь комплекс туристських ризиків можна поділити на дві групи:  

1) ризики, якими піддаються туристи в процесі планування і 

здійснення туру;  

2) ризики діяльності туристських організацій при створенні, 

реалізації туру і надання відповідних послуг.  

Перша група включає несприятливі події, які пов'язані або з 

матеріально-фінансовими втратами, або ж з погрозами життю і здоров'ю 

туристів. Друга група – викликає інтерес для аналізу, зважаючи на 

складність фінансового-господарських зв’язків підприємств. До окремих 

особливостей ризиків у сфері туризму відносяться: 1) туристські ризики 

скуті зі збитком як туроператорів і турагентів, так і для компаній 

суміжних галузей і самих туристів; 2) особливі вимоги до клієнтів в 

туристичних компаніях; 3) ризик в туризмі викликають такі джерела 

небезпеки: внутрішні (управлінські, організаційні, фінансово-економічні 

та ін.) та зовнішні (природничі, політичні тощо). Основною 

специфічною рисою туристського ризику є його багатоаспектність. Тому 

передбачення ризиків, їх оптимізація та ліквідація – невід'ємна частина 

діяльність туристських фірм. 

До складу ризиків, які доволі часто повторюються в туристичній 

діяльності, відносяться ризики, які пов'язані з:  

- недостатньо прогнозованою політичною та економічною 

ситуацією в світі або дестинаціях, де здійснюється діяльність фірми;  

- нестабільністю економічної ситуації в державі та зміною 

зовнішньоекономічних факторів;  

- втратою потенціалу кадрів або авторитету фірми; 

- збитком, викликаним порушенням договірних зобов'язань;  

- позбавлення доходів через злочинних посягань з боку третіх осіб;  

- зміною вартості факторів виробництва;  

- погіршенням якості послуг. 
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В туристичній діяльності доречно застосовувати різні заходи 

виходу із ризикованих ситуацій. До основних з них належать: 

- раціональний підхід до ведення господарських справ, спираючись 

на ретельне дослідження ситуації, а також бізнес-планування, 

ґрунтовний підбір кадрів, організація захисту комерційної таємниці 

фірми;  

- відмова від діяльності, яка пов'язана з високим ступенем ризику. 

Туристичній фірмі необхідно покладати ризик тільки на себе; 

- компенсація ризиків. Для зменшення негативного впливу ризику 

туристичній фірмі потрібно сформувати фінансовий резерв, який 

вимірюється як середня величина втрат;  

- об'єднання ризиків. Даний процес здійснюється за допомогою 

делегування ризиків відразу серед кількох суб'єктів туристичного 

бізнесу, які взаємодіють один з одним і орієнтовані на певний 

позитивний результат; 

- створення системи обмежень, лімітів поточної діяльності 

турфірми (граничні суми коштів на утримання управлінського апарату, 

мінімальний пороговий рівень комісій, максимальне число видів 

туристичних програм); 

- метод диверсифікації, який реалізується в сфері туризму 

відповідно до двох напрямків: диверсифікація видів діяльності та 

диверсифікація туристичних зон і споживачів; 

- метод утримання ризику – використовується, як правило, в 

процесі розробки і впровадження туристичних програм, які не здатні 

давати гарантію комерційного успіху, але можуть принести значний 

прибуток і користуються попитом у певних груп клієнтів; 

- методи страхування та самострахування, що представляють 

можливості скорочення рівня ризику за рахунок створення резервного 

фонду з передаванням або без нього іншим. 

Висновки. У науковій літературі теорія ризику на сьогоднішній 

день є досить добре вивченою через ретельний аналіз різних інститутів: 

виробничих, фінансових, страхових та ін. Але теоретико-методологічні 

аспекти аналізу ризиків в діяльності туристичної фірми практично 

випали з поля зору більшості дослідників. В сучасних умовах ризик-

менеджмент, який є складовим елементом управління туристичною 

компанією, знаходиться лише на етапі зародження. Хоча вже зараз стає 

зрозумілим, що, впроваджуючи в практику систему ризик-менеджменту, 

туристичні організації мають можливість гарантувати стабільність свого 

розвитку, підвищити обґрунтованість прийняття рішень в ризикованих 

обставинах і значно зміцнити фінансове становище за рахунок 
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здійснення всіх видів діяльності. 
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Регіони України володіють багатим туристично-рекреаційним 

потенціалом, який при ефективному використанні здатний привести до 

відродження комплексів та надати поштовх для розвитку вітчизняної 

економіки. У сучасних умовах туристично-рекреаційний комплекс на 

регіональному рівні має серйозні проблеми: низька якість туристичного 

сервісу, застаріла інфраструктура, стагнація розвитку внутрішнього і 

в’їзного туризму. Ситуацію може змінити впровадження і 

функціонування ефективної системи державного управління 

туристичною галуззю в областях та регіонах, що має єдину мету, 

стратегію і програму реалізації. Існуючі проблеми потребують від 

вчених та науковців детального вивчення, аналізу, вироблення стратегії 

управління сферою туристичних послуг та системи заходів для їх 

вирішення. 

Актуальними є дослідження регіональної специфіки розвитку 

туризму в Запорізькій й визначення засад стратегії розвитку туристичної 

галузі регіону. Зрозуміло, що туризм сприяє зростанню зайнятості 

населення, розвитку ринкових відносин, міжнародній кооперації, 

залученню громадян до пізнання природної та історико-культурної 

спадщини свого краю, збереженню екологічної рівноваги [3]. Запорізька 

область володіє багатьма структурними компонентами туристично-

рекреаційного потенціалу та має певні ресурси для задовольнити 

потреби туристів (з відпочинку на березі моря до екскурсій по локаціях і 

містах). Неабиякий туристичний потенціал області зумовлений вдалим 

http://surl.li/arfuh
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географічним положенням, сприятливим кліматом, особливою 

архітектурою, історичними об’єктами, які є фундаментом туризму. 

Туристичний потік Запорізького регіону на сьогоднішній день є 

сезонним, стихійним та некерованим, переважає пляжний відпочинок. 

Натомість, стан, тенденції та перспективи розвитку інших видів туризму 

ще не досліджувалися на професійному рівні, про що свідчить 

відсутність фахових звітів. Нестача досліджень призводить до 

неефективного використання вищезгаданого туристично-рекреаційного 

потенціалу, до відсутності інструментів промоції та 

конкурентоспроможних культурно-туристичних продуктів, здатних 

продовжити сезон та покращити імідж Запорізької області. Наявності в 

області унікальних туристичних ресурсів та створення на їх основі 

продуктів недостатньо для досягнення успішного розвитку галузі. 

Зазначений регіон, маючи великий туристичний потенціал, повинен 

виходити на світовий ринок для залучення іноземних туристів та 

інвесторів. Розвиток інфраструктури туризму вимагає скоординованої 

діяльності державних, регіональних і приватних структур, щодо: 

1) реалізації практичних заходів, спрямованих на збільшення виробничої 

потужності об’єктів інфраструктури; 2) безперервного, збалансованого і 

узгодженого вдосконалення і розвитку елементів туризму; 3) створення 

привабливого інвестиційного клімату; 4) підвищення якості послуг і 

конкурентоспроможності підприємств та туристичних продуктів; 

5) ефективного використання туристичних ресурсів; 6) вдосконалення 

управління економікою туризму [1]. 

Для проведення оцінки туристичної привабливості регіону та 

діяльності туристичної галузі доцільно підібрати такий набір 

статистичних показників, який би дав змогу найбільш повноцінно 

відображати основні параметри. Моніторинг, групування, визначення 

сукупності статистичних показників здатні надати характеристику 

діяльності та привабливості регіону з урахуванням різних аспектів, 

створити умови для міжрегіонального порівняння відповідних даних. 

Моніторинг має можливість вчасно виявляти загрози і знаходити 

необхідні вектори розвитку ситуації в цільовому напрямку. Він також 

надає підстави для розробки стратегії, планів, проектів і програм з 

реалізації туристичної діяльності в регіоні. Дуже важливим є лобіювання 

реалізації цільових програм сталого розвитку галузі органами публічної 

влади. 

Враховуючи значення туризму в розвитку національних 

господарських і економічних систем, особливого значення набуває 

проблема розробки та реалізації регіональної політики у цій галузі. 
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Основним засобом реалізації довгострокової стратегії регіональної 

політики є створення програм сталого розвитку туризму. Стратегії 

розвитку забезпечують комплексний, збалансований і системний підхід з 

метою ефективного використання наявного туристичного потенціалу для 

подолання проблем, які перешкоджають розвитку області у цій галузі. 

Вони визначають цілі для подальшого становлення й ефективного 

функціонування туристичної сфери та забезпечуються принципи 

досягнення для забезпечення сталого розвитку. Стратегії формують їх 

для соціально-економічного розвитку області протягом декількох років. 

Заходи цих програм повинні бути спрямовані на: 1) зростання 

туристичної конкурентоспроможності регіону на засадах системної 

маркетингової діяльності; 2) заохочення підприємців, які займаються 

туристичною діяльністю; 3) розвиток існуючої туристичної 

інфраструктури; 4) забезпечення ефективного і комплексного 

використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного 

потенціалу шляхом вирішення проблем раціонального 

природокористування, вдосконалення інформаційної інфраструктури, 

створення нових туристичних продуктів. Повинні плануватися заходи 

для розв’язання проблем місцевого розвитку, відновлення та збереження 

довкілля, безпечного для життя, підвищення якості життя місцевих 

мешканців, шляхом залучення інвестицій і згуртування громади навколо 

ідеї сталого розвитку області. 

Основними завданнями стратегічний програм є: 1) здійснення 

комплексу заходів з підтримки розвитку туристичної індустрії, зокрема, 

створення привабливого інвестиційного клімату у сфері туризму; 

2) забезпечення належного рівня міжгалузевої та міжрегіональної 

кооперації й спільної праці, що сприятиме раціональному використанню 

туристичних ресурсів і дасть можливість оптимізувати витрати з 

державного і місцевих бюджетів на заходи у сфері туризму й курортів; 

3) об’єднання зусиль представників туристичного бізнесу і інших 

галузей економіки для популяризації Запорізької області й формування 

привабливого іміджу регіону відносно туризму; 4) застосування 

встановлених принципів і методологічних інструментів: баланс, 

узгодженість стратегічних і операційних елементів [2]. Так, туристична 

привабливість області визначається рівнем розвитку туристичної 

інфраструктури і комфорту, без розвитку яких неможливо досягти 

належного рівня туристичної привабливості регіону.  

Моніторинг показників регіонального туристичного ринку та 

оцінка туристичної привабливості області дозволяє сформувати окремі 

фактори привабливості для кожної цільової аудиторії і на їх основі 
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згодом обрахувати індекси привабливості, які дадуть можливість 

провести міжрегіональне порівняння і зробити висновок про сильні та 

слабкі позиції області, ідентифікувати взаємозв’язки між різними видами 

її привабливості. 

Незважаючи на високий туристський потенціал, Запорізька область 

займає невисоке місце як на національному, так і світовому ринках. 

Однією з причин є недооцінка потенціалу туризму регіону. Потенціал 

представленого регіону потрібно реалізовувати в процесі його брендингу 

для переходу на якісно новий рівень. Для пошуку оптимальних шляхів 

зростання привабливості слід доповнити кількісний статистичний аналіз 

привабливості регіону більш детальною якісною оцінкою, яка 

передбачає обґрунтування та додання критеріїв і залучення до 

процедури її проведення фахових експертів, що є напрямком 

подальшого вивчення. 
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Крім того, за минулий рік, під впливом поширення вірусної хвороби 

COVID-19, туристичний сектор зазнав великих збитків та обмежень, що 

призвели до значної кризи у цій галузі. Внаслідок цього безліч 

працівників втратили свої робочі місця, а власники бізнесу 

збанкрутували чи стали жертвами великих фінансових негараздів. Всі 

обмеження та карантинні заходи мають незворотний вплив на 

туристичну сферу, тож її майбутнє залежить від швидкості та 

ефективності пристосування працівників галузі до нових умов 

функціонування бізнесу.  

Багато країн, для яких туристичний сектор є чи не найголовнішою 

складовою економіки, дуже швидко відреагували на зміни, спричинені 

поширенням хвороби. Влада піклувалась не лише про загальні 

економічні показники, а й підтримувала працівників цієї галузі, сприяла 

тому, щоб малий та середній бізнес переніс кризовий період без значних 

втрат. Наприклад, у Малайзії на час пандемії було знижено податки для 

сфери туризму, на вдвічі більші строки, ніж для інших галузей 

економіки. У країнах з найбільш популярними туристськими 

напрямками, таких як Франція, Єгипет, Італія, було впроваджено 

альтернативні туристичні шляхи та кампанії з розвитку цих 

напрямків [1].  

Хоча сектор туризму і не виділяється своїм потенціалом в межах 

загальної економічної політики України, адже становить всього близько 

2-3% ВВП, уряд не став кидати напризволяще туристичну галузь і вжив 

певні заходи для її стимулювання та підтримки. Так, до кінця 2020 р. 

було скасовано оплату туристичного збору та єдиного соціального 

внеску. Були скасовані податки на прибуток, оренду та 

землекористування. Проте ці заходи тимчасові, вони лише допомогли 

бізнесу втриматися на плаву у скрутні часи, а майбутнє туристичної 

галузі залишається непередбачуваним [2]. 

Для України, яка і без того страждає від недостатнього 

використання свого туристичного потенціалу, фінансова виснаженість 

населення, що також потерпіло від COVID, стала ще одною причиною 

для зростання кризи та зменшення впливу цієї галузі на економіку. Для 

індустрії характерні повільні темпи розвитку, що спричинено низьким 

рівнем інвестування. 

На сьогоднішній день одним з найефективніших способів 

підтримки української туристичної галузі є розвиток внутрішнього 

туризму. Такої ж тенденції дотримуються і за кордоном. Наприклад, 

США інвестувало у внутрішній туризм близько 1 трлн. доларів, а країни 

Європейського Союзу на внутрішній туризм витрачають майже в 2 рази 
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більше коштів, ніж на в’їзний. Більшість експертів дотримуються думки, 

що в України є великий потенціал для внутрішнього туризму. Так, згідно 

з аналізом Інтернет-трафіку, проведеного компанією «Vodafone 

Україна», у 2020 р. внутрішній туризм на морських курортах Одеської, 

Миколаївської та Херсонської областей виріс на 30% порівняно з 

аналогічним відрізком часу 2019 р. Це показує необхідність підвищення 

доступності та якості послуг у цих напрямках, щоб заохочувати до 

подорожей вітчизняних туристів [3]. 

Через значну кількість обмежень, пов’язаних з дотриманням 

карантинних норм, подорожі за кордон стають менш доступними, тож 

для українців відкривається можливість подорожувати саме в межах 

України. Вітчизняні туристичні компанії намагаються сприяти цьому, 

знижуючи вартість турів та послуг туристичних агентств [4].  

За даними Всесвітнього економічного форуму, Україна за останній 

час підвищила свою конкурентоспроможність в галузі туризму, завдяки 

дотриманню необхідних норм та стандартів, що стосуються гігієни, 

санітарії та дотримання карантинних обмежень. Проте, досягнення в цих 

показниках не близькі до ідеалу, тож у туристичної галузі досі є простір 

для розвитку.  

Для закріплення України на світовому ринку туристичних послуг та 

для нейтралізації негативного впливу пандемії на туристичну індустрію, 

ще необхідно впровадити та дотримуватися багатьох заходів, що будуть 

сприяти збільшенню в’їзних та внутрішніх подорожей. Одним із 

найважливіших факторів є безпека та комфортність подорожуючих. Для 

її забезпечення, всі заклади, що надають послуги харчування, 

розміщення та дозвілля, повинні забезпечити подорожуючих 

можливістю користатися санітайзерами, сприяти дотриманню дистанції, 

забезпечувати чистоту приміщень. Також режим ізоляції та інші 

різноманітні обмеження мають і позитивний вплив, адже багато 

підприємств розробляють різноманітні додатки, що полегшують процес 

подорожування та зменшують ризики захворювання [5]. 

Отже, не дивлячись на негативний вплив пандемії COVID-19 на 

розвиток туристичної галузі в Україні, підтримка уряду та вживання 

заходів вітчизняними туристичними компаніями щодо стимулювання 

подорожуючих змогли частково компенсувати небажані наслідки для 

цієї індустрії. Наявність обмежень також відкриває нові простори для 

розвитку туристичного ринку. Серед цих можливостей – створення 

нових додатків, альтернативні методи цифровізації туризму, розширення 

туристичних шляхів в межах країни. Ці досягнення не лише 

допомагають утримуватися Україні на туристичному ринку, а й в 
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майбутньому будуть сприяти розвиту та покращенню послуг, що 

надаються в туристичній сфері.  
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ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ В УКРАЇНІ В УМОВАХ COVID-19 

Шугайло Сандріна 
учениця 11-Б класу 

Жашківської спеціалізованої школи №1 

Туристична сфера протягом останніх десятирічь характеризувалася 

динамічними і швидкими темпами розвитку. Створюючи мільйони 

робочих місць, забезпечуючи 10% світового ВВП та 6% світового 

експорту туристичний бізнес об’єктивно отримав назву «феномену 

двадцять першого століття». Більшість країн світу залучені у туризм, а 

сама туристична галузь отримала статус глобального драйверу 

економічного росту. За словами Генсека ООН Антоніу Гутерреша 

туризм: «…галузь є невід’ємною (і однією з найважливіших) частиною 

світової економіки, а також – одним із ключових елементів збереження 

природної й культурної спадщини. Насправді, можна сказати, що туризм 

http://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/23/665405/
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сам по собі є одним із чудес світу» [3]. 

Коронавірусна криза вдарила по туристичній галузі в усьому світі. 

В Україні ситуація з туризмом ускладнюється ще й тим, що цей бізнес 

мав певні проблеми і до карантину. Нині лише за офіційними даними 

туризм втратив щонайменше 1,5 млрд доларів. Проте весь масштаб 

збитків можна буде оцінити пізніше, оскільки туристичний бізнес 

повертатиметься в «докарантинні» позиції значно довше, ніж інші сфери 

економіки. 

Коронакриза стала як лакмусовий папірець, що проявив вже давно 

існуючі проблеми відсутності належної уваги з боку держави до такого 

важливого сектору економіки, як туризм. 

Введення адаптивного карантину з червня до кінця серпня 2020 р., 

як «ковток чистого повітря» подарував надію на економічне покращення 

окремих суб’єктів туристичного ринку. Стали відкриватися готелі. Окрім 

того, закриті кордони «переорієнтували» вітчизняного туриста на 

обрання (замість курортів Єгипту чи Туреччини) відпочинку на 

Херсонщині, Одещині, Західній Україні. Однак, все ж таки, значним 

чином стримуючим фактором у здійсненні внутрішнього туризму 

виступав страх імовірного інфікування та неналежний рівень 

інфраструктурного забезпечення вітчизняних курортів. Українські 

курорти не витримують конкуренції з іноземними за ціною та якістю. 

Орієнтація українців на внутрішній туризм у 2020 році – це крок відчаю. 

Адже внутрішній туризм в принципі не може дати того, що дає 

закордонний» [1]. 

Вітчизняний туристичний бізнес вкрай потребує державної 

підтримки. Українським урядом були впроваджено такі заходи для 

підтримки підприємств туристичної галузі: звільнення постачальників 

туристичних послуг від сплати ПДВ, податку на прибуток і єдиного 

соціального внеску (ЄСВ), земельного податку та податку на нежилий 

фонд нерухомості; скасовано сплату туристичного збору до кінця 2020 р. 

та звільнено від оподаткування при сплаті оренди та землекористування 

орендарів державної та громадської власності [9]. З метою економічного 

розвитку України недостатньо тільки декларувати стратегічність і 

пріоритетність галузей економіки, але й вкрай важливо забезпечити 

механізм їхнього відповідного функціонування, адаптації до викликів 

сучасності, жорстких правил конкуренції [2] 

На сьогодні туристична індустрія зазнає великих трансформацій, 

вимагає якісного та ретельного аналізу чинників впливу на попит у 

зв’язку з пандемією COVID-19. Майже всі країни розробляють та 

впроваджують програми стимулювання та підтримання розвитку 
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туристичної галузі, передбачаючи, зокрема, підтримку малого та 

середнього бізнесу шляхом надання доступних кредитів, державних 

позик і субсидій, відтермінування сплати боргових зобов’язань, надання 

податкових канікул, пільг і зниження ставок за окремими податками та 

ін. 

Україна має значний туристичний потенціал і можливості для 

розвитку внутрішнього туризму, стимулювання та підтримання якого 

сприятиме покращенню іміджу країни на міжнародному рівні, допоможе 

привабити іноземних туристів та мінімізувати втрати, спричинені 

пандемією COVID-19. 
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У 2020 році одним з головних чинників впливу на економічні 

процеси виявився фактор розповсюдження пандемії COVID-19. У 

відповідь на пандемію COVID-19 відбулись суттєві зміни у 

господарській діяльності багатьох дер-жав світу, у тому числі і в 

України. Пандемія стала тою причиною, яка змусила Україну 

переглянути не лише свої прогнози розвитку, свою короткострокову 
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економічну та соціальну полі-тику, але й по іншому підійти до 

формування власних пріоритетів на довгостроковий період. 

Серед українських науковців над дослідженням вітчизняного ринку 

страхування працюють В. Д. Базилевич, О. В. Козьменко, Н. В. Ткаченко 

та інші. У свої працях вони приділяють увагу особливостям та 

проблемам розвитку ринку страхових послуг в Україні. 

На сьогоднішній день важко оцінити майбутні зміни, які 

відбудуться на вітчизняному фінансовому ринку, і ще важче 

спрогнозувати та спланувати короткострокову перспективу його 

розвитку. Оскільки, пандемія COVID-19 зачепила кожну ланку 

економіки України, тому варто детальніше розглянути як змінювався і 

продовжує змінюватись ринок страхових послуг в умовах цієї 

економічної небезпеки.  

Передусім потрібно визначити, що являє собою ринок страхування. 

Страховий ринок України – особлива сфера грошових відносин, де 

об'єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга, а саме 

страховий захист і на якому формуються попит і пропозиція на дану 

послугу. На будь-якому ринку страхових послуг функціонують страхові 

компанії як суб’єкт підприємницької діяльності, який бере на себе 

обов’язки страховика і має на це від-повідну ліцензію [1]. 

Оцінка динаміки кількості страхових компаній, які здійснювали 

операції з страхування та перестрахування упродовж пандемії, є 

важливим кроком у даному дослідженні. З огляду на те, що перша хвиля 

пандемії в Україні розпочалась на початку 2020 року, розглянемо як 

змінювалась кількість страхових компаній щоквартально (табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількість страхових компаній в Україні протягом 2020 року 

Період 
На кінець 

І кварталу 

На кінець 

ІI кварталу 

На кінець 

ІII кварталу 

На кінець 

ІV кварталу 

Кількість страхових 

компаній 
225 215 215 210 

Джерело: сформовано автором на основі [2] 

 

Як бачимо, протягом 2020 року кількість страхових компаній 

зменшилась на 15 оди-ниць. Тенденція до зменшення кількості 

страховиків триває вже декілька років, що пов’язано із застосування 

нормативу платоспроможності та достатності капіталу страхових 

компаній. Значна частина страховиків виходить з ринку за «власною 

ініціативою». Це пояснюється сьогоднішніми вимогами Національного 

банку України так і тим, що не всі компанії в умовах карантину через 
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COVID-19 змогли організувати якісні онлайн-сервіси. 

Порівнявши основні показники діяльності страхового ринку за 

9 місяців 2020 р. та відповідний період 2019 р. можна побачити 

наступне:  

• загальні активи по балансу страховиків з початку року 

зменшилися на 3,5%, водночас, активи, визначені ст. 31 Закону України 

"Про страхування" зросли на 7,8%, що пов’язано зі зменшенням 

загальної кількості страхових компаній та впровадженням нормативів 

вимог до капіталу;  

• валові страхові премії за квітень-вересень 2020 р. у порівнянні з 

аналогічним періодом 2019 р. зменшились на 21,3%, страхові виплати 

зросли на 13%;  

• рівень чистих виплат зріс з 31,9% у 2019 до майже 37% у III кв. 

2020 р.;  

• уже в III кварталі 2020 р. страховий ринок почав відновлюватися: 

рівень валових страхових премій перевершив обсяг докарантинного 

періоду на 3% та зріс у порівнянні з II кварталом 2020 р. на 26%, 

традиційно, завдяки зростанню автомобільного страхування (КАСКО та 

ОСЦП)[3]. 

Ситуація, пов’язана з карантином, значною мірою вплинула на 

поведінку клієнтів страхових компаній. У даній нестабільній ситуації 

люди відчули потребу в опорі, не бажаючи ризикувати і в без того 

непередбачуваній реальності – пандемії COVID-19. Таким чином, на 

ринку страховиння збільшився попит на медичне страхування та 

страхування життя. Про дану тенденцію свідчить збільшення частки 

страхових премій по цих двох видах страхування у 2020 році, порівняно 

із 2019, на 2% та 3% відповідно. 

У 2020 році відбулось зростання інтересу страхувальників до нових 

програм страховиків, які забезпечують страхування на випадок 

захворювання COVID-19. Однак, як уже зазначалось, не усі страхові 

компанії були спроможними представити своїм клієнтам дану послугу. 

Серед вітчизняних страхових ком-паній, які все ж створили окремі 

програми по захисту населення від коронавірусу, можна назвати 

наступні: «Провідна», «ARX», «USI», «ІНГО», «TAC» та «Країна». 

Розглянувши функціонування страхового ринку України в умовах 

пандемії, можна зазначити, що COVID-19 став «детонатором» його 

подальшого розвитку. Проте, з іншого боку, коронавірус негативно 

позначився на деяких показниках діяльності українських страховиків. 

Наслідки впливу пандемії на страховий ринок України відображені у 

(табл. 2). 
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Таблиця 2 

Наслідки впливу пандемії COVID-19 на функціонування 

страхового ринку України[4] 
Позитивні наслідки Негативні наслідки 

– Збільшення укладених договорів між 

страховими компаніям та їхніми 

клієнтами, що стосуються страхування 

життя та здоров’я. 

– Зростання у структурі страхування 

частки КАСКО і ОСАГО, які 

укладалися на страхування 

автомобілів з пробігом. 

– Впровадження інновацій у сфері 

страхування, діджиталізація. 

– Розвиток культури страхування в 

українського населення 

– Скорочення частки страхових премії 

по авіа-страхуванню та страхуванню 

майна. 

– Зменшення кількості контрактів, що 

стосуються страхування нового авто. 

– Складність в організації віддаленого 

обслуговування клієнтів 

співробітниками страхової компанії, а 

саме оцінювачів страхових збитків. 

– Ліквідація малих страхових 

компаній, які не змогли організувати 

якісні онлайн-сервіси. 

 

Пандемія призвела як до позитивних, так і негативних наслідків у 

діяльності вітчизняних страховиків. Саме вона надала новий поштовх 

розвитку в українських громадян культури страхування, люди почали 

розуміти важливість такої послуги, перед усе це стосується страхування 

життя та здоров’я. Тож можна стверджувати той факт, що більшість 

страхових компаній ринку змогла підлаштуватися та знайти рішення для 

стабільного функціонування в умовах економічної небезпеки. 

Таким чином, в умовах пандемії страховики зіткнулися з 

трансформацією своїх бізнесмоделей, які більшою мірою почали 

орієнтуватись на інтереси і потреби страхувальника. Саме це продовжує 

робити страхування доступнішим для нового покоління клієнтів. 

Очевидним є той факт, що страховикам доцільно здійснити наступні 

заходи для гармонізації своєї діяльності в подальшому: 

– посилити механізм захисту конфіденційності даних; 

– реалізовувати освітні програми для клієнтів з метою підвищення 

їх страхової грамотності; 

– зацікавлювати працівників у результативності своєї діяльності, 

забезпечити підвищення їхньої відповідальності; 

– налагодити комунікаційні зв’язки зовнішнього та внутрішнього 

середовища компанії на основі мобільності, інформаційності, вчасного 

реагування на зміни та потреби клієнтів. 
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РЕАЛІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Дробина Ігор 
магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 

Сучасним етапом в розвитку страхового ринку є його 

діджиталізація. Перехід страхового бізнесу на цифрові технології є 

необхідною вимогою сучасності. В умовах загострення конкуренції, 

зростання вимог збоку споживачів і нагляду, страховий ринок стрімко 

займає лідируючі позиції на передовій технологічного прогресу. [1] 

З кожним роком розвиваються сервіси віддаленого врегулювання 

збитків, зростає кількість страхових продуктів, що продаються онлайн, 

впроваджуються мобільні додатки. На сьогоднішній день окремі 

вітчизняні страхові компанії пропонують до семи страхових продуктів, 

які можна замовити або придбати онлайн. Це як правило досить класичні 

продукти, що не потребують додаткового андерайтингу з боку страхових 

компаній.  

Страхові компанії на фінансовому ринку одними з перших 

одержали право укладати електронні страхові договори у сфері 

обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників 

транспортних засобів. 

Діджиталізація допомагає в короткі терміни та в доступній формі 

отримати інформацію про будь яку фінансову установу. Тому основним 

із позитивних моментів її впровадження стає створення відкритого 

страхового ринку в підкреслюють, що на ринку фінансових послуг 

діджиталізація була впроваджена однією з перших [2].  

Поки що існує єдиний підхід в сфері страхування до розуміння 

діджиталізації. Зазвичай, під цим поняттям діджиталізації українські 

https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-48
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вчені розуміють оцифрування технологій в зовнішніх та внутрішніх 

процесах страхової компанії [3]. 

Таблиця 1 – Сучасні діджитал-технології страхового ринку [3] 

Технологія 
Механізм використання та застосування на страховому 

ринку 

Вебсайт 

Сукупність веб сторінок, що є доступною в мережі Інтернет, 

які об'єднані за змістом і навігацією під єдиним доменним 

ім'ям. На сайтах розміщуються окремі елементи діджитал-

технології: страховий калькулятор, оплата «онлайн», 

магазин страхових послуг, посилання на мобільні додатки 

Соціальна мережа 

Інтернет-програма, яка допомагає окремим особам 

спілкуватися та встановлювати зв'язки між собою, 

використовуючи набір інструментів 

Чат-бот 

Комп'ютерна програма, яка розроблена на основі 

нейромереж і веде розмову за допомогою слухових або 

текстових методів 

Веб форум 

Додаток для організації спілкування відвідувачів вебсайту; 

термін відповідає змісту вихідного поняття «форум»; форум 

пропонує набір розділів для обговорення; робота форуму 

полягає у створенні користувачами тем у розділах і 

подальшому обговоренні всередині цих тем; окремо взята 

тема, по суті, є тематичною гостьовою книгою 

Відео телефонія 

Технологія, що надає можливість прийому та передачі аудіо 

та відеосигналів користувачам у різних місцях для 

спілкування між ними в режимі реального часу 

Відеохостинг 
Сервіс, що надає послуги з розміщення відеоматеріалів на 

певну тематику 

Хмарні технології 

Послуги, що включають надання дискового простору для 

розміщення інформації на сервері та надає можливість 

зберігати свої дані, ділитися з ними в разі потреби та спільно 

редагувати й обробляти інформацію 

Телематика 

Технічний пристрій, основним завданням якого є 

формування інформації про стиль поведінки водія за 

кермом. Ця інформація в онлайн-режимі передається 

страховій компанії, результатом цього може бути пропозиція 

індивідуального страхового тарифу 

Автоматизова ні 

системи перевірки 

достовірності 

страхових полісів 

Комп'ютерні програми з широкою базою даних, які надають 

змогу перевірити достовірність страхового договору та 

термін його дії 

 

Страхові компанії на вимогу часу активно розпочали створювання 

онлайн магазинів, що стало одним із важливих елементів діджиталізації. 
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У цих магазинах можна придбати не лише міжнародний та внутрішній 

електронний поліс страхування автоцивільної відповідальності, но і 

оформити замовлення онлайн на страхування майна, каско, туристів, від 

нещасних випадків, здоров'я. 

Поступово страхові компанії в Україні починають впроваджувати 

також і хмарні технології. Ця технологія надає власникам мережі 

Інтернет, у захисту баз даних страхових компаній. Послуги із хмарних 

технологій надають ІТ-компанії в основному на платній основі. Так, 

ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА» здійснює свою діяльність у 

хмарному середовищі De Novo [4]. 

Надзвичайно високими темпами використовуються мобільні 

пристрої, що є однією зі складових діджиталізації як в світі загалом так і 

в Україні зокрема. Це приводить і до впровадження та розробки 

мобільних додатків страхових компаній. З практики за кордоном, під час 

обслуговування страхового полісу, клієнт має можливість саме через 

мобільний додаток: розрахувати вартість страхового договору; 

повідомити про страховий випадок; викликати допомогу в разі потреби; 

з'єднатися із колцентром страхової компанії; надати інформацію щодо 

збитків, передати відео, фото з місця настання страхового випадку; через 

мобільний додаток можна відслідковувати інформацію в реальному часі 

про прийняття рішення про страхову виплату [5]. 

Дані технології постійно вдосконалюються, і уже на сьогодні навіть 

не є обов'язково встановлювати телематичний пристрій, можна всього на 

всього завантажити додаток у смартфон. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО 

АГРОБІЗНЕСУ 

Чайка Лариса 
викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист 

Каховського агротехнологічного фахового коледжу 

Україна – це країна з потужним агропромисловим потенціалом та 

величезними перспективами розвитку сільського господарства. Вона 

володіє сприятливими кліматичними умовами і якісними земельними 

ресурсами, наявність яких свідчить про можливість ефективного 

розвитку сільськогосподарського виробництва. 

Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю української 

національної економіки, яка забезпечує продовольчу безпеку та 

продовольчу незалежність нашої держави, дає значній частині сільського 

населення робочі місця. При тому, що аграрний сектор забезпечує 

близько 60% фонду споживання населення, займає друге місце серед 

секторів економіки у товарній структурі експорту і залишається 

практично єдиною галуззю, яка багато років поспіль забезпечує 

позитивне зовнішньоторгівельне сальдо, економічні можливості його 

використовуються не повністю. Тому для його процвітання потрібно 

вирішити багато проблем і докласти великих зусиль.  

До основних проблем можна віднести низьку 

конкурентоспроможність, непоширеність інноваційних технологій, 

високу собівартість сільськогосподарської продукції на внутрішньому і 

зовнішньому ринках, не включення земель сільськогосподарського 

призначення у економічний оборот, недосконалість системи надання 

державної підтримки, низьку соціальну відповідальність аграрного 

бізнесу, втрату інтелектуального потенціалу села, наслідком чого є 

поглиблення демографічної кризи. 

Питання дослідження динаміки обсягів і тенденції виробництва 

валової продукції сільського господарства знайшли одне з провідних 

місць в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних економістів: 

В. Александрова, О. Амоша, Ю.Бажала, Л. Безчасного, Є. Бельтюкова, 

В. Геєця, В. Герасимчука, В. Голікова, М. Долішнього, В. Жука, 

В. Зіновчука, Ю. Лупенка, М. Маліка, В. Месель-Веселяка, Г. Калитича, 

О. Кузьміна, О. Лапко, Б. Маліцького, А. Мокія, П. Саблука, та інших.  

Проте, незважаючи на значну кількість ґрунтовних досліджень, 

наявною є потреба у підвищенні ефективності функціонування аграрної 

галузі. 

Незважаючи на проблеми, які притаманні сучасному етапу розвитку 

сільськогосподарського виробництва, Україна повинна розвивати 
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виробничі потужності сільського господарства, щоб у найближчі 

декілька років наша сільськогосподарська продукція могла вийти на 

світовий ринок і конкурувати з продукцією інших розвинутих країн 

світу. 

Перспективи розвитку українського агробізнесу обумовлені 

наступним: 

- збільшення обсягів валової продукції сільського господарства, 

налагодження ринків збуту та лідируючі позиції на окремих сегментах 

світового ринку продовольства; 

- природно-кліматичні умови і родючі землі України сприяють 

вирощуванню усіх зернових культур і дозволяють отримувати 

високоякісне продовольче зерно, в об’ємах, достатніх для забезпечення 

потреб внутрішнього ринку і розвитку експортного потенціалу; 

- прийнятний інвестиційний клімат в АПК, який забезпечується 

низькими вхідними бар’єрами, достатній рівень рентабельності 

інвестицій, збільшення частки інноваційних підприємств; 

- Україна – одна з небагатьох країн світу, де існують аграрні 

холдинги, які обробляють більш ніж 6 млн. га земель 

сільськогосподарського призначення; 

- великі структури АПК здебільшого є вертикально-інтегрованими, 

що передбачає об’єднання за принципом технологічного ланцюга 

«сировина –переробка – торговельні мережі»; 

- збільшення податкових надходжень, обсягів експорту 

сільськогосподарської продукції та продовольства з одночасним 

зростанням середньомісячної заробітної плати працівників сільських 

господарств.  

Враховуючи досягнення в розвитку аграрної сфери, в Україні ще 

досить багато питань чекають на вирішення. Особливо для того щоб 

сільське господарство в нашій країні розвивалося і процвітало потрібні 

суттєві зміни у ціновій політиці. Сільському господарству потрібні 

стабільні ціни, орієнтуючись на які виробники могли б визначати 

оптимальний обсяг виробництва продукції. Головною ланкою 

постреформованого аграрного виробництва повинен стати ціновий 

механізм. 

Подальше входження до світового економічного простору, 

посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі вимагають 

адаптації до нових та постійно змінних умов, а відповідно - подальшого 

удосконалення аграрної політики. 

«Сьогодні українське сільське господарство, яке показує зростання 

останні 15 років, – це галузь вартістю 13,5 млрд доларів», – стверджують 
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в Європейському банку реконструкції та розвитку. У ЄБРР відзначають, 

що, незважаючи на втрату контролю над низкою територій, Україна 

зберегла світове лідерство в експорті соняшникової олії, а також посіла 

третє місце у поставках зернових вантажів.  

Сільське господарство вступило в 2021 рік зі стійкими показниками 

і високим ресурсним потенціалом. Звичайно, не можливо передбачити і 

заздалегідь врахувати глобальні чинники, які впливають на український 

АПК – ціни на нафту, зміну клімату, врожаї в країнах-постачальниках 

продовольства, світову кон'юнктуру, хоча є надія, що суперцикл низьких 

цін на сировинні товари завершується – і є надія якщо не на їх зростання, 

то стабілізацію. 

Крім того, сільське господарство продовжує залишатися 

експортною галуззю №1 в Україні. В цілому, АПК забезпечує 14% 

загального обсягу ВВП країни. 

Але важливо інше: Україні необхідно відійти від практики 

сировинного експорту у бік поставок готової продукції з додатковою 

вартістю. Підкреслюють таку необхідність експерти. Втім, як завірило 

Мінагрополітики, вітчизняний агросектор вже став на цей шлях. 

Україна може і повинна годувати не тільки себе, але й зробити 

вагомий внесок у забезпечення продовольчої безпеки інших країн, 

Планети у цілому. І світове співтовариство, без сумніву, буде вдячне за 

це Україні. Але для цього усе українське суспільство, усі ті, хто 

причетний до аграрних справ країни, повинні об'єднати свої зусилля у 

наданні реального пріоритету розвитку сільського господарства та 

зрозуміти і серцем і розумом, що у багатстві Села - могутність Держави! 
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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АПК 
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магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 

Податкова політика і податкове навантаження залишаються дієвими 

інструментами фінансового механізму і податкового менеджменту в 

аспекті здійснення ефективної фіскальної стратегії держави, спрямованої 

на оптимальні зарахування до відповідних бюджетів всіх рівнів 

податкових платежів сплачених суб’єктами господарювання. 

В умовах розвитку української економіки податковий менеджмент 

відіграє важливу роль в суспільному відтворенні. Податкова сфера 

залишається важливим соціально-економічним інструментом держави, 

який надає можливості для акумулювання фінансових ресурсів, 

необхідних для виконання поставлених перед нею завдань. Податкове 

регулювання, виконує ряд функцій, сприяє створенню в державі 

необхідних умов для здійснення суб’єктами – платниками податків, 

господарської діяльності [1, c.8].  

У процесі розробки податкової політики господарства утворюється 

чотири взаємозалежних етапи єдиного циклу.  

Дотримання Податкового кодексу – представляє собою своєчасну і 

чітку підготовку податкових декларацій, звітів, повідомлень і інших 

документів, повну сплату всіх належних. податкових платежів. Знання 

податків і їх оптимізація являється точним знанням поточних 

податкових підзаконних актів, їх подальший розвиток, а також наявності 

позитивних або негативних сторін для сільськогосподарського 

підприємства [2].  

Надання податкової інформації до фіскальної служби передбачає 

«відправлення податкових декларацій, звітів, повідомлень і інших 

документів у податкові органи, надання допомоги податковим органам 

під час податкових перевірок і на інших етапах дотримання податкових 

законів, переговори з податковими й іншими органами з питань 

порушення податкового законодавства, зниження податків і списання 

податкової заборгованості, представлення підприємства в судових 

органах по справах про податкові правопорушення» [3, c.26]. Податкова 

оптимізація застосовується при плануванні і управлінні господарських 

операцій з метою досягти вигідну податкову позицію в стратегічному 

перспективному періоді [4, с. 57]. 

В сільськогосподарських підприємствах різних форм власності 

виникає гостра проблема надмірного податкового навантаження, і як 

наслідок, погіршення фінансових результатів їх діяльності. Саме тому 
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при розробці податкового менеджменту в сільськогосподарських 

підприємствах виникає необхідність вирішити низку завдань, 

направлених насамперед на зниження податкового тиску, та постійно 

вдосконалювати їх [5, c.74]. Постійні зміни податкового законодавства 

та нормативно-правових актів в податковій сфері вимагають постійного 

моніторингу інформаційного поля з боку працівників економічних 

відділів, бухгалтерії, головного бухгалтера підприємства. 

Розмір податкового навантаження знаходиться шляхом «сумарної 

частки податкових платежів сільськогосподарського підприємства за 

певний період у доданій вартості продукції, зробленої за той же період, 

при цьому додана вартість може розраховуватися вирахуванням з 

вартості зробленої продукції вартості спожитих матеріальних засобів 

виробництва (сировини, енергії тощо) і послуг інших організацій» [6, 

с.45-46].  

При зниженні податкового навантаження в сільськогосподарському 

підприємстві збільшуються вільні кошти, а це сприяє значному 

скороченню доходів бюджету в короткостроковому періоді [7].  

Економіка агропромислової сфери в значній мірі залежить від 

прямої та непрямої державної підтримки і потребує суттєвого 

фінансування, а тому механізм організації податкових відносин має 

специфічний характер. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України головним 

напрямом інтеграції в міжнародну економіку є проведення 

зовнішньоекономічних операцій, тобто здійснення експорту-імпорту 

товарів та послуг. В сучасних умовах зростаючої глобалізації світової 

економіки зовнішньоекономічна діяльність є невід’ємною складовою 

господарської діяльності підприємств. Саме тому розуміння сучасних 

тенденцій її розвитку є важливим не тільки для оцінки перспектив 

зовнішньої торгівлі України, а й економіки в цілому. 

Здебільшого під поняттям ЗЕД, доцільно розуміти систему 

експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання з іншими 

країнами для забезпечення розширення обсягів їх бізнесової діяльності, 

зокрема формування додатного грошового потоку, реалізації стабільного 

стратегічного конкурентного профілю підприємства, та інтенсифікація 

своїх присутності на іноземних ринках. Разом з тим, слід уточнити, що 

ЗЕД характеризує оптимальний рівень отримання прибутку від 

відповідної діяльності, більш високий за національний рівень 

рентабельності діяльності та продукції, диверсифікацію ризиків. 

Метою статті є дослідження експортно-імпортних відносин України 

за товарною, географічною структурою та визначення експортного 

потенціалу національних підприємств у сучасних умовах. 

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності - один з найголовніших 

факторів підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні 

окремого підприємства, установи, так і усього національного 

господарства. Зовнішньоекономічна діяльність стимулює залучення 

іноземних інвестицій, розвиток експортно орієнтованої та відкритої 

економіки. Зовнішньоекономічні зв’язки після тривалого спаду, 
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викликаного економічною кризою в Україні, демонструють тенденцію 

до відновлення. 

Одним з головних показників, що характеризує результат 

зовнішньоекономічної діяльності національних підприємств є сальдо 

торговельного балансу. Відповідно до даних Державної служби 

статистики України за 9 місяців 2021р. експорт товарів становив 

48383,0 млн.дол. США, або 138,2% порівняно із 9 місяцями 2020р., 

імпорт – 50348,7 млн.дол., або 131,9%. Негативне сальдо склало 

1965,7 млн.дол. (за 9 місяців 2020р. також негативне – 3166,4 млн.дол.). 

Позитивне сальдо відмічається лише у 2015 р. і становить 610706,7 тис. 

дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,96 (за 

9 місяців 2020р. – 0,92) [1]. 

За останні роки негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу 

продовжувало лише збільшуватись, що в світовій практиці вважається 

негативним показником адже імпорт збільшує відтік валюти за кордон, 

призводить до перенасичення вітчизняного ринку імпортними товарами. 

Нажаль, Україна продовжує купувати більше, ніж продавати, що 

призводить до збільшення дефіциту платіжного балансу. 

Географічне розташування України сприяло важливому 

збільшенню двостороннього торговельного обміну та надало новий 

спектр можливостей для виходу на міжнародний ринок, перш за все, з 

такими країнами, як: Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та ін. 

Налагодження зовнішньоторговельних відносин відкрило нові 

можливості реалізації економічного потенціалу країни, але водночас 

стало супроводжуватися цілим рядом ризиків у зовнішньоекономічній 

політиці країни. Їхньому прояву сприяла низка негативних факторів: 

 несприятлива кон’юнктура на ключових для України світових 

ринках; 

 нерівномірний економічний і соціальний розвиток країн світу; 

 коливання світових валют; 

 нестабільність курсу національної грошової одиниці; 

 політичні та торговельно-економічні проблеми з Росією; 

 нераціональна структура вітчизняного експорту; 

 низька якість національних товарів та послуг. 

Переважну частину експорту в товарній структурі світової торгівлі 

становлять: недорогоцінні метали і вироби з них; мінеральні продукти; 

хімічні товари та продукція рослинного походження. Водночас 

механічне обладнання, машини, механізми, транспортні засоби займають 

найнижчі позиції в загальному об’ємі. 

Сучасні світові зовнішньоекономічні відносини формують 
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визначальну роль для розвитку держави та її регіонів, тому що прямо 

пов’язані з активізацією процесів глобалізації. При виході підприємств 

на міжнародний ринок необхідно враховувати тенденції та специфіку 

міжнародного середовища для забезпечення подальшої 

конкурентоспроможності. 

Частина регіонів України є імпортозалежними, до них належать: 

Волинська, Київська, Львівська, Луганська, Одеська, Тернопільська, 

Харківська, Херсонська області та м. Київ. За рахунок розвитку 

металургії, продукції сільського господарства, деревообробної та інших 

галузей народного господарства збільшуються товарно експортні 

відносини на міжнародному ринку таких областей, як: Вінницька, 

Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 

Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська. 

Лідерами експортно-імпортних відносин на міжнародному ринку 

серед регіонів України є Дніпропетровська та Донецька області. Завдяки 

їх по тужному промисловому потенціалу, який характеризується 

високим рівнем розвитку важкої індустрії, відбулося зростання 

експортного потенціалу на 8,7% і 5,6% відповідно. На більш ніж 

300 промислових підприємствах виробляється 11% усієї промислової 

продукції металургійного комплексу України. 

Суттєвого значення потребує перегляд зовнішньоекономічної 

політики держави щодо підтримки національних виробників, 

нарощування їхнього експортного потенціалу, усунення ефекту 

імпортозаміщення, оптимізації товарної та географічної структури 

експорту-імпорту. Враховуючи зазначені проблеми, 

зовнішньоекономічна політика України на рівні держави повинна 

підтримувати інтереси національних виробників, нарощувати 

експортний потенціал національного продукту, усувати ефект 

імпортозаміщення, особливо стосовно палива, шкідливої та неякісної 

продукції та товарів широкого вжитку. 

Без уваги не залишається і надмірна складність та обтяжливість 

митних процедур в Україні з боку уповноважених державних органів, 

яка різниться від досвіду розвинених країн світу. Тривалість експортних 

та імпортних операцій, а також оформлення документів займає від 122 

до 240 годин відповідно, що є неприпустимо [2]. Отже, повинні 

відбутися зміни інституційного характеру щодо вдосконалення 

нормативно правового поля діяльності підприємств і прозорих і простих 

процедур митно-тарифного та нетарифного регулювання. 
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Актуальність проблематики інвестування вітчизняної економіки 

зумовлює наявність наукових праць, аналітичних звітів інститутів та 

установ, а також зацікавленість фахівців [1, с. 75] у дослідженні 

тенденцій змін та розподілу інвестицій за провідними галузями 

національної економіки, визначення основних проблем залучення 

інвестицій для сталого розвитку галузей національної економіки 

України. 

 
Рисунок 1 – Надходження іноземних інвестицій в Україну за 

2018-2021рік (побудовано на підставі даних [2]) 

 

За статистичними даними (рис.1) за останні два роки 

спостерігається негативна тенденція суттєвого зменшення прямих 

інвестицій в Україну. Для того існує багато причин, але однією з 
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основних причин цього спаду притоку прямих іноземних інвестицій є 

погіршення макроекономічних показників України і відповідно існуючі 

ризики інвестування. 

Дані Національного банку України щодо динаміки прямих 

іноземних інвестицій в Україну дозволяють встановити ключові країни-

інвестори України (рис.2) і визначити, що значна частка притоків в 

економіку країни відбувається з офшорних рахунків Кипра.  

 
Рисунок 2 - Статистика головних країн-інвесторів України за 

2021 рік (побудовано на підставі даних[3]) 

 

Аналіз частки інвестування за видами економічної діяльності 

(рис. 3) дозволяє констатувати, що найбільш привабливими секторами 

для іноземних інвестицій в Україну є промисловість, сільське 

господарство, ІТ-сектор, оптова та роздрібна торгівля. 

 
Рисунок 3 - Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) за 

видами економічної діяльності (побудовано на підставі даних [4]) 
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Аналіз змін притоку іноземних інвестицій показує, що основними 

факторами, які вплинули на спад іноземного інвестування в країну є: 

високій рівень корупції в країні, військовий конфлікт на сході країни, 

непрозорість та недовіра до судової системи, нестабільність 

національної валюти, а також монополізація ринку та його висока 

невизначеність. Варто констатувати, що країна не використовує свій 

потенціал: унікальне місцезнаходження України в центрі Європи, високо 

кваліфіковані спеціалісти, досить розвинена інфраструктура та ін. 

Однак, вважаю, що без вдосконалення нормативно-правової бази, 

правового захисту інвесторів на рівні держави, сприяння розвитку 

технологій у всіх галузях економіки, боротьби з корупцією на всіх рівнях 

не можливо досягнути покращення інвестиційного клімату в нашій 

країні. 
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Робота в енергетичній сфері важлива, цікава, перспективна та 

затребувана. Її актуальність не пропаде й у майбутньому. Професії цієї 

сфери популярні серед чоловіків, але хто сказав, що жінкам вони не під 

силу.  

Сфера енергетики досі залишається в Україні територією чоловіків. 

І хоч 2017 року в нас скасували перелік із 450 заборонених для жінок 

професій, упередження до деяких “нежіночих” фахів нікуди не зникли. 

В енергетичному секторі України працює менше, ніж 27% жінок. У 

добувній промисловості фіксують найбільші в Україні гендерні розриви 

в рівні заробітної плати. Через непропорційне навантаження жінок 

сімейними обов’язками – жінок досі сприймають як менш продуктивних 

працівниць. 

Згідно з дослідженням “Жінки та чоловіки в енергетичному секторі 

України”, попри однаковий рівень освіти, різниця у фінансових 

очікуваннях чоловіків і жінок може досягати значних сум – від 3 тис. до 

15 тис. грн. 

 
З дослідження “Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України» 

 

Водночас, немає жодних досліджень, які б доводили, що жінки 

мають менше здібностей у сфері енергетики. Навпаки, згідно з 

дослідженням Global Women’s Network for the Energy Transition, жінки 

https://www.globalwomennet.org/wp-content/uploads/2020/10/DM_1020_PV_BEE.pdf
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мають унікальний досвід, вони емпатичніші й можуть запропонувати 

нестандартні рішення в цій сфері. Нерівність в енергетиці лише 

уповільнює розвиток галузі.  

Буває, думають, що жінці складніше зрозуміти як працює, 

наприклад, теплова чи атомна станція. Але ж річ не в тому, як керувати 

тільки станцією, в а тому, як працює галузь, які правила, хто гравці та 

інше. Жінка може бути гнучкішою для комунікацій. І це допомагає. 

Що ж допоможе змінити гендерні упередження в цій сфері? 

Тільки практика може змінити стереотипи щодо жінок в 

енергетичній сфері: приклади успішних жінок у секторі, заохочення й 

залучення жінок до керівних позицій в енергетичних компаніях можуть 

змінити ситуацію. Ми сьогодні не говоримо про те, що жінка має 

доводити, що вона краща за чоловіка, що компанія за її керівництва дає 

кращі фінансові результати. Ми говоримо про створення рівних умов 

для чоловіків і жінок для доступу до позицій. 

Майкл Райан і Алекс Хеслем проаналізували, у яких випадках топ-

100 компаній Лондонської Фондової Біржі наймали на роботу жінок, і 

дійшли висновку, що жінкам набагато частіше пропонують зайняти 

керівні позиції в період кризи чи якоїсь проблеми у компанії, тобто 

прийнявши пропозицію жінка ризикує своєю кар’єрою/репутацією, вона 

може або подолати кризу, або зазнати поразки, і по суті втратити все, 

адже її очевидно звинуватять у тому, що компанія зазнала краху. Це все 

стає причиною того, що жінки себе часто недооцінюють. Саме тому в 

усьому світі ми бачимо все більше ініціатив щодо women empowerment.  

Аби змінити гендерні упередження – змінювати треба свідомість і 

чоловіків, які часто займають керівні позиції і приймають рішення, чи 

брати жінку на керівну позицію, чи віддати цю позицію іншому 

чоловіку, бо це перевірена модель, і точно спрацює. А жінку-керівницю 

він ще на практиці не бачив, тому це щось невідоме. Так само треба 

змінювати свідомість і жінок. Мотивувати їх, створювати серед них 

попит і бажання подаватися на ці керівні позиції. 
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The modern paradigm of higher education is focused on updating the 

content training of management specialists, search for new effective forms 

and teaching methods, creating conditions for the harmonious development of 

the future specialist, his professional self-improvement and formation. 

Modern realities of socio-economic development of the world, changes in 

management and new development trends indicate that the requirements for 

managers are constantly growing and will grow in the future. Managers in 

future will increasingly be characterized by: 

1) extremely high level of perception and understanding of the 

environment and oneself; 

2) a high level of motivation, which makes it possible to actively 

participate in complex learning process and change; 

3) a great emotional force that allows you to experience the worries of 

the company as their own, given that life dictates a different style of life; 

4) ability to analyze cultural preconditions and analyze emotional ones 

processes that develop the culture of the organization as a result of its use 

strengths and functional elements; 

5) desire and ability to ignite others and involve them in active 

participation in management activities, as the tasks that will be required 

solutions will be more complex, and information is scattered in order to 

leaders could solve them [2]. 

Analysis of research on this issue shows that the effectiveness of 

workforce management is influenced by personal factors of the head: 

• Leadership and initiative; 

• Contact and sociability; 

• Ability to plan work and make management decisions. 

Moreover, it has become clear that the presence or absence of these traits 

in a person cannot clearly indicate in favor of the fact that he will necessarily 

become, or will not become a leader (manager). In addition, it is impossible to 

measure the degree of manifestation of leadership qualities; it was not 

possible to achieve its practical application - to develop a curriculum that 

would allow forming these traits in those who prepare themselves for 
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leadership. Although today the leading business schools offer trainings and 

courses for the development of leadership traits, but they mainly specialize in 

improving business skills and communication. 

The appearance of the head or subordinate in the company is very useful, 

because the appearance is a business card that indicates the seriousness and 

solidity of the company. After all, as people say: ”Meet by dress – see off by 

reason!” (a folk tale). Neat, tastefully dressed - such is the appearance of a 

business person, which is well received by business partners. And the point 

here is not only in the refinement of taste, but in the fact that the appearance 

of such a person shows his respect for colleagues. 

When choosing clothes, keep in mind that clothes in communication 

perform three functions: 

- the presentation function of the personality is that the clothes seem to 

present the personality. Because the person himself wanted, decided or for 

some reason was forced to dress just like that; 

- the regulatory function is that clothing can regulate the relationship 

between the participants in a business interaction; 

- the information function of clothing is that clothing transmits various 

information about its owner, sometimes even the one that is better to hide. 

First of all, it is information about how a person presents himself, how he 

would like to seem to others. Clothing also informs about the origin, taste, 

habits, mood, income of its owner. 

In the business sphere, business style is socially approved. Business style 

for a man is clothes and accessories that allow him to look professional, 

confident, solid, and authoritative. Business style for a woman is an 

opportunity to declare yourself as a worthy business partner. It turns out that if 

a woman is dressed in a business style, then other women and men who 

perceive her attribute the following qualities to her: serious, confident, tactful, 

intelligent, hardworking, organized. A woman manager needs to remember 

the rules of business makeup. Makeup must be maintained in natural calm 

tones, unobtrusive, quite strict, and not bold. It is recommended to exclude 

bright shades. The same applies to manicures. 

An effectiveness of a particular leader in business communications 

becomes the key to its effective work. Therefore, the formation of the 

qualities that exist necessary for successful operation is one of the 

prerequisites for work manager over himself. The priorities of a particular 

type of activity are based on the own values and motives of managers. 

Successful managers are great to some extent focused on their own interests, 

and effective on the goals of the company. In modern conditions, the manager 

must master the science and art of self-management, to master the techniques 
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of personal management, which will allow the manager to effectively organize 

their personal work and work their subordinates. A modern manager must 

develop his own style. Its appearance should become a calling card in the 

business world. Namely our appearance carries information about our 

business and personal qualities to our partners and employers. 

Thus, the problem of quality training a highly qualified manager is 

relevant for Ukraine. The activity of universities should be aimed at an 

advanced level of mobile training and a competitive manager of future, taking 

into account modern world trends and the main criterion of professional 

demand and competitiveness. 
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One of the important problems at the present stage of development and 

in market conditions is the management of the enterprise. The purpose of any 

enterprise is to ensure the effectiveness of management, through which the 

successful operation and development of all organizational and economic 

links of its activities. Efficiency is one of the main signs of a high result of 

enterprise management. 

It is obvious that the main management methods are unsuitable in 

modern conditions. It is important not only to identify appropriate approaches 

to enterprise management, but also to be able to form a mechanism for its 

operation or a mechanism for managing the effective functioning of 

enterprises. 
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The need for a holistic and effective management system at enterprises, 

the equivalence of the requirements of the changing market environment, 

actualizes the problem of improving and developing scientific and 

methodological approaches. 

Nowadays during the transition from a traditional society to an 

information society, the importance of innovations and innovative 

technologies in the management of labor collectives is significantly 

increasing. 

 Innovation is the main means of ensuring the competitiveness of 

products and ensuring the sustainability of the success of the enterprise 

(corporation) in the market as a whole. Due to this management, innovation is 

an integral part and one of the main areas of strategic management of the 

enterprise. 

The strategy of innovative activity of the enterprise is focused on 

scientific and technical progress (STP), on the use of its results to increase 

production efficiency and ensure the competitiveness of products and the 

enterprise as a whole. This is achieved by detailed development of the goals 

of innovation on the basis of strategic programs of the enterprise. The main 

attention in innovation management is paid to the development of strategy and 

technical policy of innovations and specific measures for their 

implementation. Innovation is called: 

• goods unknown to the consumer (new products, services); 

• unknown method of production of products or services; 

• development of new materials and elements; 

• obtaining a new source of raw materials and energy; 

• organizational innovations [4]. 

 The personnel management system in a modern enterprise, regardless of 

ownership, is an important tool for competitiveness and development, so there 

is a need to develop and improve the efficiency of the latest personnel 

management system, taking into account the requirements of a market 

economy [1]. 

 One of the main factors in the development of the leader's personality is 

his ability to assimilate social, moral, professional experience, the 

transformation of an abstract opportunity into a real possession of social, 

moral, professional status, functions and qualities. Self-development of the 

leader's personality is a process of conscious purposeful development of 

oneself as a leader, which includes self-improvement of one's knowledge, 

skills, personal and functional qualities, competence in general, ensuring the 

effectiveness of professional activity [2]. 

At the present stage, there are quite common out-technologies in 
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personnel management, which in domestic practice are defined as a form of 

loan work. Out-technologies are divided into two groups: the transfer of 

certain functions to specialized companies and the transfer to a specialized 

company of employees [2]. In the external selection of candidates, the 

following technologies are mainly used: 

1. Headhunting is a rare and at the same time very promising way of 

selecting especially valuable specialists. Now this technology is highly 

effective, which was formed when there is a need for exclusive candidates for 

key positions. 

2. Screening is a “superficial selection”, which is carried out on formal 

grounds: education, age, gender, work experience. 

3. Recruitment is an “in-depth selection” that takes into accounts the 

personal characteristics and business qualities of the candidate. The selection 

of mid-level professionals is carried out by recruitment agencies. Today’s 

directors of large companies increasingly feel the need to attract professional 

managers to top positions, because it is on them that the success of the 

business largely depends. The growth of the company, the development of 

new markets and regions leads to the need to find a competent leader [3]. 

Through the formation of a training system while creating conditions for 

the full disclosure of the potential of employees and their ability to make a 

contribution to the activities of their organization is the constant development 

of staff to improve their competence. Therefore, training personnel-

technologies are becoming widespread. In particular, "coaching" is used as an 

effective tool for personal development, which supports the implementation of 

the inner flair of man, and increase efficiency. This is a method of direct 

training of a less experienced employee more experienced in the process of 

their interaction, which takes the form of mentoring, counselling. 

The formation of competitive production is constantly associated with 

workers working in the enterprise. Innovative production technologies, 

systems and tools play a very important role, but the realization of these 

opportunities depends on skilled workers, competence, knowledge, discipline, 

motivation. 

On the basis of the conducted researches it is possible to draw a 

conclusion that theoretical researches in the field of search of the basic 

interpretation still proceed. Management effectiveness must be seen as a 

system that can succeed if there is an appropriate process. There are the 

following main elements of the mechanism of enterprise development 

management: planning, coordination, communication, incentives and control. 

So these elements are the basis for ensuring effective management of the 

enterprise, and the formation of the management mechanism should be aimed 
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at improving its capabilities. In a market economy, the supply of management 

efficiency is the goal of any enterprise, because it ensures the development of 

all organizational and economic activities. 
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Постіндустріальна епоха розвитку економіки України 

характеризується розвитком електронного середовища та переходом до 

цифрової економіки. 

Водночас слід зазначити, що серед науковців і практиків не існує 

єдиного підходу до визначення поняття цифрової економіки. У 

класичному розумінні «цифрова економіка» – це діяльність, в якій 

ключовими факторами (засобами) виробництва є цифрові дані та їх 

використання, що дозволяє суттєво збільшити ефективність / 

продуктивність у різних видах економічної діяльності. Також 

«цифровою економікою» називають економіку, котра застосовує 

цифрові технології та сервіси. Часто вживають терміни «економіка 

даних», «інтернет-економіка», «нова економіка», або «веб-економіка». 

В своїх працях С. Коляденко розглядає цифрову економіку як таку, 

що базується на виробництві електронних товарів і сервісів 

високотехнологічними бізнес-структурами дистрибуції цієї продукції за 

допомогою електронної комерції. Тобто під цифровою економікою автор 

розуміє виробництво, продажі і постачання продуктів через комп’ютерні 

http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek6_mihova.htm
https://ua-referat.com/?sj=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%96%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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мережі [2, с.106-107]. С. Веретюк розглядає цифрову економіку з 

врахуванням її потенційних можливостей − як ще нереалізовану 

трансформацію всіх сфер економіки завдяки перенесенню всіх 

інформацій них ресурсів та знань на комп’ютерну платформу [1, с. 51]. 

Якщо узагальнити існуючі визначення цифрової економіки, слід 

зазначити, що у більшості визначень переважає компонентний підхід 

при розгляді економічної сутності цифрової економіки. Так, Міжнародна 

організація OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) та, вчений Томас Мезенбург виділяють три основні 

компоненти цифрової економіки : 

- підтримуюча інфраструктура (апаратне та програмне 

забезпечення, телекомунікації, мережі та ін.); 

- електронний бізнес або e-business бізнес (ведення господарської 

діяльності та будь-яких інших бізнес-процесів через комп’ютерні 

мережі);  

- електронна комерція або e-commerce (дистрибуція товарів через 

Інтернет). 

Отже, цифрова економіка – це інноваційна динамічна економіка, що 

базується на активному впровадженні інновацій та інформаційно-

комунікаційних технологій в усі види економічної діяльності та сфери 

життєдіяльності суспільства, що дозволяє підвищити ефективність та 

конкурентоспроможність окремих компаній, економіки та рівень життя 

населення. Цифрова економіка виступає основою Четвертої промислової 

революції та третьої хвилі глобалізації. 

Характерною особливістю цифрової економіки – це її зв’язок з 

економікою на вимогу (on-demand economy), яка передбачає не продаж 

товарів і послуг, а отримання доступу до них саме в той момент, коли це 

потрібно. Отримання замовлень відбувається онлайн, а їх виконання - 

офлайн. Переваги економіки на вимогу це: 

- висока швидкість отримання необхідної послуги або товару;  

- зниження їх вартості для кінцевого користувача завдяки 

зниженню кількості посередників; спрощення виходу постачальників 

товарів і послуг на користувачів. 

Україна має потужний інтелектуальний потенціал, вона посіла 

перше місце в Європі за кількістю IT-фахівців. На сьогоднішній день 

понад 100 тисяч українських програмістів працюють в різних компаніях, 

очікується, що до 2023 р. кількість IT-фахівців в Україні складе біля 

200 тисяч чоловік. Однак, згідно з інформацією з інноваційного форуму, 

це не межа і вже в 2025 році їх кількість повинна становити близько 

242 тисяч чоловік. 
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Український ринок IT можна виразити в цифрах наступним 

чином [3]: 

- за даними PwC, Україна входить Топ-20 (за даними International 

Trade Centre – Топ-25) найбільших експортерів IT-послуг в світі. IT-

індустрія України посіла третє місце за кількістю експортних 

потужностей. Понад 70% експорту IT-послуг України становить 

розробка ПЗ на замовлення; 

- ІКТ займає третє місце по об’єму експорту послуг з часткою 20% 

всього українського сервісного експорту; 

- українська IT-сфера зростає приблизно на 26% рік до року; 

- На ринку працює приблизно 4000 IT-компаній; 

- В Україні працює близько 1600 сервісних IT-компаній. 

Зауважимо, що розвинуті країни приділяють значну увагу розвитку 

цифрової економіки.  

Європейська комісія виділяє п’ять вимірів програми цифрового 

підприємництва: а) цифрові знання та ринок ІКТ; б) цифрове бізнес-

середовище; в) доступ до фінансів для бізнесу; г) цифрові навички 

працюючих та електронне лідерство; д) створення підтримуючої 

підприємницької культури. 

Для оцінки рівня технологічного розвитку в країнах Європейського 

Союзу та ступеня запровадження інноваційних технологій у суспільстві 

та, зокрема, в економіці використовують Індекс DESI (The Digital 

Economy and Society Index). Індекс розраховується від 0 до 1. 

Оцінюються обсяги людського капіталу, інтеграція цифрових 

технологій, цифрові громадські послуги, якість засобів зв’язку та 

використання Інтернету. У 2017 році країни ЄС отримали найвищі 

оцінки за такими складовими індексу DESI: зв’язок (0,63), людський 

капітал (0,55) та поширення цифрових громадських послуг (0,55). Втім, 

потребує покращення інтеграція цифрових технологій у підприємницьку 

діяльність (0,37), використання інтернету (0,48). 

Відповідно до значення індексу DESI, у 2017 році лідерами з 

розвитку цифрових технологій серед країн Європейського Союзу є 

Данія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Люксембург, Бельгія, 

Великобританія, Ірландія, Естонія, Австрія.  
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Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова 

Науковий керівник: к.т.н., Козловська Світлана Григорівна 

доцент кафедри менеджменту і адміністрування СУРА 

Основною формою людського співіснування є спілкування. 

Відсутність чи недостатність його можуть деформувати особистість, 

оскільки обмін інформацією лежить в основі всього, що ми робимо, 

служить життєво важливою метою встановлення взаємозв’язків і 

співпраці людей. Розглядаючи спілкування як процес розвитку 

контактів, виникає потреба у спільній діяльності, що передбачає 

сприйняття, розуміння партнера, безпосереднє відпрацювання єдиної 

стратегії взаємодії. 

Від рівня комунікативних здібностей менеджера залежить: 

результативність переговорів, ступінь взаєморозуміння з партнерами, 

клієнтами та співробітниками, задоволеність роботою й морально-

психологічний клімат в колективі. Менеджер з високим рівнем 

здібностей може досягти максимального взаєморозуміння зі 

співрозмовником, він володіє необхідною інформацією та знає, як з нею 

працювати. Комунікативні здібності менеджера належать до числа його 

найважливіших професійних якостей, що зумовлює їх виявлення ще на 

стадії навчання у ЗВО.  

Здібності – це можливість досягнення високого рівня майстерності 

в тому чи іншому виді діяльності. Розрізняють загальні й спеціальні 

здібності. Загальні здібності необхідні для широкого кола занять. До 

загальних здібностей належать такі якості, як уважність, кмітливість, 

цілеспрямованість, працездатність і т. д. Ці якості важливі у всіх видах 

діяльності, в тому числі у сфері управління. Спеціальні здібності – це 

якості, що забезпечують успіх у вузькому колі видів діяльності. До 

таких, наприклад, належать зорова пам'ять, розуміння людей, чутливість 

рук. Комунікаційні та організаторські здібності також можна віднести до 

спеціальних здібностей, але саме ці здібності відіграють велику роль у 

професійному зростанні людини й налагодженні ефективних 
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комунікацій. 

Якщо, на думку філософів, спілкування є однією з найважливіших 

передумов становлення людини то, на думку сучасних теоретиків 

менеджменту, високий рівень ділового спілкування – вирішальна умова 

успішного підприємництва. Для того, щоб проявити високий рівень 

своїх комунікативних здібностей необхідно, зрозуміти, який 

співрозмовник перед вами знаходиться, щоб правильно і грамотно 

побудувати свій діалог.  

Розглянемо деякі з класифікацій. 

– Вміння продуктивно і безконфліктно спілкуватися – це сьогодні 

не тільки важлива професійна якість керівника, але й необхідний 

елемент його культури, що є невіддільною складовою бізнесу. Успіх 

підприємництва сьогодні значною мірою залежить від раціонального 

керівництва. Нова економічна система потребує ініціативи, 

спроможності конкурувати як всередині країни, так і на глобальному 

рівні [1]. 

Етичним підґрунтям управлінської діяльності та найважливішим 

аспектом проблеми прийняття рішень і питань відповідальності виступає 

сьогодні професійна етика менеджера, оскільки ефективна діяльність 

сучасного керівника багато в чому залежить від володіння наукою та 

мистецтвом спілкування, а також знаннями загальноприйнятих правил і 

норм ділового світу. Практика з усією очевидністю засвідчує, що без 

вміння налагоджувати ділові стосунки, співпрацювати з партнерами, 

керувати людьми, ситуацією і самим собою, а також досягти 

комерційного успіху вкрай важко. 

Головною умовою ефективності ділової комунікації є усвідомлення 

того, що можливість реалізації цілей взаємодії зростає, якщо правильно 

організувати її проведення та створити атмосферу взаєморозуміння та 

довіри.  

– Комунікативні вміння менеджера – це не що інше, як види 

управлінського спілкування (індивідуальні та групові, формальні та 

неформальні), якими він володіє, і які називаються комунікативними 

навичками або прийомами техніки управлінського спілкування. 

Використовуючи складові частини, менеджер організує будь-який 

комунікативний акт, будь-яку взаємодію. Зокрема, прийоми 

встановлення контакту; прийоми підтримки контакту; прийоми усунення 

комунікативних бар'єрів; правила ефективного слухання; прийоми 

складання та постановки питань перед співрозмовником; прийоми 

встановлення зворотного зв'язку; прийоми активізації співрозмовника; 

прийоми переконання; правила аргументації та контраргументації; 
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прийоми завершення контакту; прийоми протидії маніпулюванню[2]. 

Багато менеджерів, на словах розуміючи важливість спілкування, 

насправді демонструють щось протилежне. Зокрема: 

- нерозуміння важливості спілкування (передачі інформації). 

Людська свідомість та психіка влаштовані таким чином, що люди не 

терплять запитань без відповідей. Стан невизначеності за відсутності 

інформації – один із найбільш нестерпних для нас. А в ситуації, коли 

особи, які мають інформацію, не дають відповіді на запитання, люди, 

намагаючись позбутися стану невизначеності, починають шукати 

відповіді там, де немає перевіреної інформації; 

- особистісні причини (неправильні установки свідомості). 

Установки свідомості можуть бути правильними або неправильними, але 

в тому й іншому випадку вони так чи інакше підтверджені досвідом 

людини. Правильні установки свідомості допомагають людині краще 

адаптуватися до навколишнього світу, не повторювати помилок, діяти з 

урахуванням власного досвіду. Неправильні установки свідомості, 

навпаки, ускладнюють взаємодію людини з іншими людьми. 

Виражаються вони у вигляді: стереотипів мислення; упереджених 

уявлень; неправильних відносин; відсутності уваги та інтересу; зневаги 

до фактів [3]. 

Отже, успіх управлінської діяльності багато в чому залежить від 

того, чи вміє менеджер побудувати ефективну систему комунікацій. Для 

цього необхідно мати сильну базу в галузі суспільних наук, щоб 

розуміти, як людина спілкується, як пристосовується до змін, поводиться 

в невеликих групах і організаціях. Важливо також розуміння людських 

потреб, причин вчинків і поглядів людини, того, як вона 

пристосовується до змін і в яких обставинах їй найкраще. 

Література 
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педагогическая академия, 1995. 328 с. 
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доцент кафедри менеджменту і адміністрування СУРА 

У кожній організація, у більшості випадків, особливу роль 

приділяють етиці, оскільки за певних умов від неї залежить становище в 

суспільстві та ділова репутація компанії.  

Загалом, етика – це сукупність моральних правил, визначених 

суспільством, які керують поведінкою людини чи організації та 

визначають позитивні і негативні сторони їхніх думок і дій. 

Професійна робота будь-якого працівника організації пов'язана з 

дотриманням норм взаємовідносин з колегами, підлеглими, партнерами. 

Дотримання етики ділових відносин є одним з основних критеріїв оцінки 

професіоналізму як окремого працівника, так і організації в цілому. 

Якщо ж компанія прагне здобути визнання, стабільне становище на 

ринку та встановити взаємовигідні стосунки з партнерами, всі її дії та 

вчинки мають базуватися на дотриманні норм етики та ділового етикету.  

Стратегія етики іноді змушувала керівництво організації 

відмовлятися від досить привабливих пропозицій, що й сформувало їх 

репутацію в ділових колах. 

Користь етики в діяльності менеджера компанії полягає в тому, що: 

 менеджери своєю поведінкою та рішеннями встановлюють норму 

поведінки підлеглих; 

 рівень поведінки компанії допомагає в пошуку споживачів; 

 етична поведінка не потребує централізованого керівництва (так як 

етику покладено в питання особистої відповідальності особи); 

 етика поліпшує відносини між працівниками та сприяє теплим 

відносинам в колективі. 

До прав, які не можуть бути порушені організацією з питань етики, 

належать: 

 право на свободу згоди. Вплив на іншу людину допустимий тільки 

в тому разі, якщо вона вільно дає дозвіл на нього; 

 право на приватне життя. Поза роботою людина може робити те, 

що їй хочеться, і має право контролювати всю інформацію, що 

стосується її особистого життя; 

 право на свободу совісті. Людина вільна утриматися від виконання 

будь-якого наказу, що суперечить її моральним чи релігійним нормам; 

 право на свободу слова. Людина може обґрунтовано критикувати 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

V Ювілейна учнівсько-студентська конференція 
2 грудня 2021 р.  

108 

етичність і юридичну обґрунтованість дій інших людей; 

 право на належну поведінку. У людини є право бути неупереджено 

вислуханою і право на чесне поводження з нею. 

 право на життя і безпеку. Людина має право на захист життя, 

здоров’я і безпеку. 

Концепція справедливості стверджує, що етично коректне рішення 

має ґрунтуватися на принципах рівності, чесності й неупередженості. 

Етика є моральною категорією, що охоплює різноманітні форми 

діяльності фірми, і не може бути викладена за допомогою певного 

переліку правил поведінки і спілкування. Етика свою закінчену форму 

набуває у вигляді ділового етикету, який в цілому можна 

охарактеризувати як основу кодексу поведінки, прийнятого у бізнес-

середовищі. В компанії, де активно використовують ділову етику, 

керівництво може передбачити поведінку колег в тій чи іншій ситуації та 

ефективно організувати роботу. Бізнес-етикет – поняття досить містке і 

не обмежується питаннями ділової субординації і переговорним 

процесом. 

Основними складовими субординації є: 

1. Правила привітання. 

2. Правила звертання. 

3. Правила представлення. 

4. Організація ділових контактів (переговорів, зустрічей, прийомів, 

ділового листування). 

5. Ділова субординація. 

6. Рекомендації щодо формування зовнішнього вигляду ділової 

людини. 

7. Етичні норми грошових відносин. 

8. Правила обміну подарунками і сувенірами. 

9. Прийнятність чайових. 

До заходів підтримання етики в колективі належать такі: 

 запровадження етичних норм, які відображають систему загальних 

цінностей, суспільних уподобань, правил поведінки працівників 

організації. Так, етичними нормами заборонено хабарі, подарунки, 

порушення законів, незаконні виплати політичним організаціям, 

необґрунтовані вимоги, розкриття секретів фірми, використання 

забороненої інформації тощо. Саме такі засади є домінуючими у 

бізнесовому середовищі розвинутих країн. 

Наприклад, крупні корпорації посилено афішують свою турботу 

про навколишнє середовище, створюючи механізми «екологічної 

безпеки». Особливо це стосується підприємств зі шкідливим 
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виробництвом. Деякі компанії під впливом норм етичної поведінки 

відмовляються навіть від вигідної експлуатації робочої сили в країнах, 

що розвиваються, через порушення прав людини в цих країнах. 

 створення комітетів з етики, основне завдання яких – оцінювати 

повсякденну практику з позицій етики та етичної поведінки. На 

невеликих підприємствах цю функцію може виконувати спеціаліст з 

етики бізнесу (наприклад, адвокат з етики); 

 застосування механізмів стимулювання, які б протидіяли неетичній 

поведінці та вчинкам; 

 організація навчання етичної поведінки керівників і всього 

персоналу; 

 постійне інформування працівників про випадки високоетичної 

поведінки через різні інформаційні канали; 

 проведення нарад, конференцій, симпозіумів тощо з проблем 

етичної поведінки. 

Отже, етика в підприємстві не має права переходити межі 

конституційних прав людини! Стосовно менеджменту, в діловому 

спілкуванні при ухваленні рішення потрібно спиратись на засади етики 

та відповідальності інтересів всіх сторін. Етика направлена, зокрема, на 

запобігання конфліктів і поліпшення відносин між людьми. Ділова 

людина, діюча за правилами етикету, справляє найкраще враження на 

оточуючих, не прикладаючи до цього додаткових зусиль і зберігаючи 

при цьому власну чесноту. 

Література 
1. Етика і відповідальність в менеджменті [Електронний ресурс]. 

URL:https://knowledge.allbest.ru/management/3c0a65635b2ac68b4d43b8852

1306d27_0.html. 

2. Морально-правовий підхід [Електронний ресурс]. 

URL:https://studopedia.com.ua/1_127368_moralno-pravoviy-pidhid.html. 
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МЕНЕДЖЕРА 

Кравченко Аліна 
студентка 1 курсу, спеціальності 073 «Менеджмент» 

Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова 

Науковий керівник: к.т.н., Козловська Світлана Григорівна 

доцент кафедри менеджменту і адміністрування СУРА 

Управління з'явилося разом із людьми. Там де хоча б дві людини 

об'єднувалися в прагненні досягти якоїсь спільної мети, виникало 

завдання координації їхніх спільних дій, розв'язання якого хтось із них 

мав брати на себе. У цих умовах він ставав керівником, що управляє, а 

інший – його підлеглим, виконавцем. 

На всіх етапах становлення суспільства проблема управління стояла 

досить гостро і багато людей намагалися вирішити її, але їхня праця 

носила розрізнений характер і не співпадала із загальною теорією. 

І тільки в другій половині ХIХ століття після перемоги промислової 

революції на Заході ситуація різко змінилася. Ринкові відносини 

володіли всіма сферами життя суспільства. Тому від керуючих був 

потрібний високий професіоналізм, компетентність, уміння співставляти 

свою діяльність з існуючими законами. 

У результаті з'являється група людей, що спеціально займаються 

управлінською діяльністю. Цим керівникам уже не потрібно тримати 

своїх підлеглих у покірності владною рукою. Головним завданням стає 

кропітка організація і щоденне управління виробництвом із метою 

забезпечення найбільшого прибутку власникам фірми. Ці люди стали 

називатися менеджерами. 

В теорії менеджменту менеджерами називають спеціалістів, що, 

використовуючи різноманітні методи і тактику управління, сприяють 

досягненню організацією або підприємством певних цілей. 

Отож, менеджмент є тип науково-практичного управління, тобто 

керівництва людьми і виробництвом, що дозволяє виконувати 

поставлені завдання найбільш гуманним і економічним шляхом. 

Оскільки завданням менеджменту є досягнення мети, важливо 

правильно її визначити. Якщо ми ставимо перед собою завдання 

удосконалення організації, не уточнивши її цілей, то ризикуємо 

запропонувати кращі засоби виконання непотрібних функцій або кращі 

шляхи досягнення незадовільних кінцевих результатів. Без 

перебільшення можна сказати, що заподіяний при цьому збиток 

вимірюється мільярдами. 

Мистецтво вибору і формулювання правильної мети, управління 
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процесом її реалізації, включаючи оцінку досягнутого ступеня реалізації, 

відрізняють дійсно вмілого менеджера-керівника. 

Неможливо прагнути управляти людьми, якщо і керівникам, і 

підлеглим цілі цілком не ясні. Управляти – значить спонукати інших до 

досягнення чіткої мети, а не змушувати інших робити те, що вважаєш 

правильним. Варто зауважити, що відповідно до простого 

американського визначення процесу управління «менеджер робить будь-

що руками інших». 

Одне з основних завдань менеджера – створити спонукальні 

стимули для людини, при яких у неї виникає бажання працювати так, 

щоб сприяти досягненню цілей організації. Звідси випливає ще один 

принцип менеджера: управляти – значить вести до успіхів інших. 

Відомий український економіст Валерій Терещенко підкреслював, 

що завдання керівника – диригувати, підібрати гарний персонал, 

розробити організаційну структуру підприємства, вибрати загальний 

напрям його діяльності, координувати всю роботу, боротися з 

непродуктивними витратами часу. Слід виділити ще одне з 

найважливіших завдань – вчитись інтенсивно працювати, поліпшувати 

якість роботи. 

Отже, центральною фігурою в системі менеджменту будь-якої 

організації є менеджер-керівник, який керує власне організацією 

(підприємством), якимсь конкретним видом діяльності, функцією, 

підрозділом, службою, групою людей тощо. Американські дослідники 

Роберт Блейк та Джейн Моутон підкреслюють, що сильне та ефективне 

керівництво сприяє створенню атмосфери участі та колективної 

підтримки цілей діяльності організації, у якій її члени отримують стимул 

в усуненні перепон і досягненні максимальних результатів. 

Література 

1. Вимоги до особистості сучасного менеджера [Електронний 

ресурс]. URL: https://xreferat.com/60/1770-1-vimogi-do-osobistost-

suchasnogo-menedzhera.html. 
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ФОРМУВАННЯ 

Задорожна Мар’я 
студентка 2 курсу, спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості 

НУХТ» 

Науковий керівник: викладач економічних дисциплін Хребтовська Ірина 

Валеріївна 

Ринкова система відносин передбачає ефективне управління 

діяльністю підприємств, яке значною мірою залежить від якості праці 

робітника, його потенційних можливостей та їх реалізації у виробничому 

процесі. Тому, в сучасних умовах господарювання підприємствам різних 

галузей економіки України необхідно підвищувати мотивацію персоналу 

до праці. Саме мотивація праці покликана сприяти формуванню 

працівника нового типу: ініціативного, заповзятливого, орієнтованого на 

максимальні досягнення в праці, здатного до творчої інноваційної 

діяльності. 

Неможливо ефективно управляти персоналом без розроблення 

ефективного мотиваційного механізму, який здатний забезпечити 

свідому активізацію діяльності персоналу відповідно до цілей і обраної 

стратегії розвитку підприємства, оскільки саме в механізмі мотивації як 

найбільше проявляються потреби працівників. Механізм мотивації – це 

комплекс засобів соціально-економічного і морально-психологічного 

характеру, які є спонукальними мотивами до праці, гальмують або 

підсилюють їх [5, с.298]. 

Багатогранність поняття «мотивація» виявляється в багатьох 

значеннях і явищах. Мотивацію можна розглядати насамперед як стан 

людини і як процес, спрямований на зміну цього стану [4, с.426]. 

Мотивація – це таке регулювання спонукаючих стимулів людини, при 

якому виникає бажання працювати так, щоб сприяти досягненню цілей 

організації [3, с.10]. Мотивація – це процес спонукання себе та інших до 

діяльності для досягнення особистих цілей та цілей організації [5, 297]. 

Мотивацію персоналу можна розглядати і як сферу фахової, практичної 

діяльності, що передбачає напрацювання методів, засобів впливу на 

поведінку людини в організації для досягнення особистих і 

корпоративних цілей.  

На трудову поведінку людини впливає низка мотиваційних 

чинників, що спонукають до діяльності: зовнішніх – на рівні держави, 

галузі, регіону, підприємства, колективу, і внутрішніх – індивідуально-

особистісних характеристик людини. До таких характеристик належать 
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потреби, інтереси, цінності людини, ментальність тощо.  

Обов’язковим елементом у формуванні системи мотивації на 

конкретному підприємстві є врахування реальних стосунків між 

працівниками і ситуації, що склалася в межах цього підприємства. 

Одним з найважливіших мотиваційних чинників є увага керівництва до 

персоналу, віра в своїх працівників, в їхні здібності і можливості. Не 

варто також недооцінювати і вплив матеріально-грошових чинників на 

ефективність праці персоналу. 

Можна виділити основні методи мотивації працівників – 

матеріальні та нематеріальні.  

Матеріальна мотивація спрямована переважно на задоволення 

фізіологічних потреб. До неї відносять заробітну плату, премії, бонуси та 

надбавки, грошові винагороди, матеріальну допомогу, участь у 

прибутках. Однією з форм непрямої матеріальної мотивації є навчання, 

можливість підвищення свого професійного рівня за рахунок коштів 

підприємства. Також, до непрямих матеріальних чинників мотивації 

можна віднести подарунки на свята, організація харчування за рахунок 

підприємства, забезпечення співробітників медичним страхуванням, 

соцпакетом, проїзними квитками, абонементами у фітнес-центри, 

наданням форми та спецодягу, а також додаткових відпусток, путівок на 

відпочинок тощо.  

Проте гроші – це не єдиний і часто не найефективніший спосіб 

мотивації працівників. Вважається, що нематеріальна винагорода з 

часом може вплинути помітно та ефективно. Нематеріальна мотивація в 

першу чергу викликана забезпечити відданість працівників 

підприємству, сформувати сприятливі внутрішньо організаційні 

відносини [1, с.330]. До процесу немонетарного заохочення та 

формування корпоративного духу працівників можна віднести 

просування службовими сходами, таке просування або його можливість 

у перспективі є гарним способом підвищення лояльності до 

підприємства. Вагомими нематеріальними заходами мотивування 

працівників є вітання з днем народження, надання грамот, залучення до 

різних програм навчання і підвищення кваліфікації, делегування 

працівникам управлінських повноважень, публічне визнання успіхів 

працівників у роботі, підтвердження їх цінності для підприємства 

різними доступними для керівництва способами тощо.  

Цікавим способом удосконалення мотивації праці є мотивація 

вільним часом або модульна система компенсації вільним часом. 

Особливість мотивації вільним часом полягає в тому, що розходження в 

навантаженні працівників, які обумовлені роботою в різний час доби і 
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дні тижня, компенсуються безпосередньо наданням вільного часу, а не 

грошовими надбавками, як це прийнято в традиційній системі. 

Використання гнучких форм зайнятості (скорочений робочий день, 

збільшення відпустки, гнучкий графік роботи, надання відгулів та ін.) 

надає можливість вибору працездатному населенню між робочим часом 

та відпочинком. 

Кожний з перелічених видів мотивації буде мати ефект, коли він 

застосований для кожного окремого співробітника з урахуванням 

особливостей його характеру та внутрішньої мотивації саме в цьому 

підприємстві. Але, для отримання максимального результату від 

застосування методів мотивації та підвищення рівня продуктивності 

праці необхідно використовувати їх у комплексі. Це сприятиме тісному 

взаємозв’язку між ними, тому, що використання лише одного комплексу 

методів виключить можливість стимулювання творчої активності 

персоналу для досягнення цілей підприємства. 

Таким чином, ефективне управління персоналом не можливе без 

використання найефективніших методів мотивації праці працівників та 

способів впливу на поведінку персоналу, його трудову активність Кожен 

керівник повинен розробляти свою систему мотивації, враховуючи 

відомі мотиваційні теорії та використовуючи досвід 

конкурентоспроможних підприємств.  
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Трансформаційні процеси в Україні вимагають нових підходів до 

управління трудовою діяльністю персоналу підприємств, головним з 

яких є підвищення її результативності, що досягається за допомогою 

створення стабільного згуртованого колективу. Для того щоб трудовий 

колектив став дійсно міцною командою, керівникові необхідно провести 

ємну й досить кропітку роботу із поєднання співробітників. У цей час 

основним методом розвитку командної роботи є тімбілдинг або система 

командотворення, завдяки якій створюються й корегуються установки 

співробітників організації й вирівнюються компетентності в області 

командного менеджменту. Отже, сьогодні особливого значення у 

командному менеджменті набуває спосіб управління персоналом, який 

виокремлює окремий напрямок – тімбілдинг.  

Командотворення, або тімбілдинг (англ. Team building – в 

буквальному сенсі означає «побудова команди») це комплекс заходів, 

спрямований на зміцнення команди, поліпшення взаємодії в колективі, 

виявлення комунікаційних проблем з подальшим їх усуненням [2]. 

Командне «будівництво» спрямоване на створення груп рівноправних 

фахівців різної спеціалізації, які спільно несуть відповідальність за 

результати своєї діяльності і на рівних підставах здійснюють розподіл 

праці в команді. У більш вузькому сенсі тімбілдинг, розглядається як 

активний корпоративний відпочинок спрямований на згуртування 

колективу чи команди. 

Авторство тімбілдингу належить військовим. Ще в 1950-х роках у 

Великобританії був презентований так званий «Мотузковий курс» – 

тренінг, покликаний забезпечити психологічну підготовку та командну 

сумісність військовослужбовців спецпідрозділів королівства. Курс 

виявився настільки вдалим, що його тут же взяли на озброєння «акули 

бізнесу» США. Маючи прикладний характер, цей тренінг міг вирішити 

головну проблему американського бізнесу – зростаючу конкуренцію з 

боку японців, ділова культура яких докорінно відрізнялася від 

американської і західноєвропейської. Японці, виховані в дусі 

колективізму і орієнтовані на командні дії, зуміли за короткий термін 

зробити величезний економічний стрибок – «японське диво» – чим 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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поставили в глухий кут світове співтовариство. Це стало першим 

поштовхом, який допоміг усвідомити ефективність командного підходу 

до роботи [1]. 

В Україні тімбілдинг з'являється із середини 1990 років, однак 

широке застосування став одержувати тільки в цей час. Серед причин 

його популярності – необхідність змінювати корпоративну 

конфігурацію, підбудовуючи її під вимоги часу.  

Заходи тімбілдингу допомагають згуртувати команду, виявити 

потенційних лідерів, формувати і просувати корпоративний імідж, 

встановлювати корпоративні цінності і стандарти. 

У якості інструментів щоденної роботи з підтримки «командного 

духу», зміцнення взаємин і уникнення конфліктних ситуацій можна 

відзначити проведення тренінгів. Метою проведення тренінгів є 

формування в співробітників уяви про те, що таке команда, які її 

переваги, а також чітке розуміння цілей і цінностей організації. Також 

тренінги мають своїм завданням розвиток лідерських якостей, розуміння 

того, як здійснюється процес управління командою, за допомогою якого 

керівник повинен зорієнтувати кожного члена команди на найбільш 

властиві їм ролі. Це у свою чергу дозволить оптимально й нестандартно 

розв'язати цілком реальні стратегічні завдання організації. Тренінги, 

допомагають виявити й розв'язати приховані та відкриті конфлікти, 

визначити роль, оцінити сильні й слабкі сторони колективу. 

Складовою частиною тімбілдингу є тимспіріт. Тимспіріт (від 

англійського «team spіrіt» – «командний дух») – це різноманітні 

корпоративні свята, тематичні вечори з конкурсами й концертами, 

спортивні змагання та спільний відпочинок, що сприяють у 

неформальній атмосфері знайомству співробітників між собою, їх 

згуртуванню, зростанню довіри. 

Крім тренінгів передбачається впровадження такої форми навчання 

як коучінг – індивідуальне тренування менеджерів під керівництвом 

досвідченого коуча (наставника) для досягнення значимих цілей, 

підвищення ефективності планування, мобілізації внутрішнього 

потенціалу, розвитку необхідних здатностей і навичок, освоєння 

передових стратегій одержання результату. 

У якості основних заходів тімбілдингу можуть виступати: 

 проведення тренінгів, семінарів, рольових ігор; 

 управлінське консультування й підтримка; 

 тренування в бізнес-таборах, переміщення в екстремальні 

ситуації; 

 налагодження ефективних зовнішніх і внутрішніх комунікацій; 
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 формування командної культури; 

 стимулювання командних досягнень. 

Отже, тімбілдинг використовується в контексті бізнесу, який 

передбачає застосування широкого діапазону дій для створення та 

підвищення ефективності роботи команди. І тому використання заходів 

тімбілдингу дозволить: підвищити довіру персоналу один до одного; 

забезпечити взаємодію між співробітниками; стимулювати персонал до 

командної роботи і взаємодії та виробити почуття відповідальності за 

загальний результат. 

Ефективне досягнення всіх цих цілей та використання заходів 

призведе до бажаного результату – перевтілення розрізненого колективу 

в команду. 
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Організаційна культура – це комплекс базових цінностей, які 

домінують у суспільній системі та мають своєю метою вирішення 

певних проблем або досягнення певних цілей. Цінності, що складають 

організаційну культуру, не просто відповідають на питання, у який 

спосіб мають діяти суб’єкти тієї чи іншої системи, але визначають, чого 

ж конкретно прагне досягти система, щоб потім, на основі визначених 

пріоритетів, сформулювати конкретні шляхи досягнення цих цілей.  

На українському ринку вітчизняні компанії без сформованої 
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організаційної культури програють іноземним із сильною 

організаційною культурою. А в умовах відкритості нашої економіки та 

ринку, коли кількість сильних зарубіжних конкурентів невпинно росте, 

українським підприємствам стратегічно необхідно реорганізувати стару 

систему управління й формувати власну ефективну організаційну 

культуру.  

Дослідження, проведені західними спеціалістами підтверджують, 

що у період різкого загострення конкуренції на світових ринках, 

розширення масштабів технічних, технологічних, організаційних та 

інших нововведень конкурентні переваги отримують ті підприємства, 

керівництво та працівники яких швидше зможуть критично оцінити стан 

справ, ліквідувати старі стереотипи у виробництві, розробити стратегію 

змін своїх організацій, сформувати нові орієнтири діяльності та 

самовдосконалення.  

При цьому мають бути враховані основні постулати сучасних 

концепцій управління: соціальні інновації важливі так само, як і 

технологічні; капітал потрібно інвестувати не тільки в сучасні 

технології, але й у підвищення кваліфікації та навчання персоналу; 

координація активності співробітників має забезпечуватися через засоби 

комунікації та взаєморозуміння; проблеми мають вирішуватися 

спільними зусиллями колективу; необхідне сприяння корпоративному 

стилю роботи; постійна націленість персоналу на пошук нових, 

нестандартних рішень поставлених завдань (виробничих, 

маркетингових, технологічних, організаційних, економічних тощо). 

Люди − найцінніший ресурс підприємства, головне джерело 

продуктивності, який визначає стратегічний успіх підприємства, є 

основою забезпечення його конкурентоспроможності. Це обумовлює 

практичне посилення уваги науковців до активізації людського фактора 

та використання фізичного, психологічного й емоційного потенціалу 

працівників, їх виконавчих, творчих й організаційних здібностей. 

Поняття «організаційна культура» охоплює явища духовного і 

матеріального життя колективу, а саме: домінуючі у ньому моральні 

норми та цінності, кодекс поведінки, ритуали та ін.  

Концепція цього явища не має єдиного трактування. Науковець К. 

Камерон вважає, що «організаційна культура проявляється в тому, що є 

для неї цінним, який є стиль її лідерства, мова і символи, процедури і 

повсякденні норми, а також в тому, як визначається успіх» [1]. У 

понятійно-термінологічному словнику з менеджменту «організаційна 

культура» розглядається як: 

1) сукупність базових гіпотез, цінностей і артефактів; 
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2) цінності й норми, які засвоєні та застосовуються членами 

підприємства і водночас вирішальним чином визначають їхню 

поведінку;  

3) атмосфера або соціальний клімат в організації; 

4) домінуюча система цінностей і практик тощо. 

Науковець Г. Хаєт вважає, що «організаційна культура − це система 

цінностей, переконань, вірувань, уявлень, очікувань, символів, а також 

ділових принципів, норм поведінки, традицій, ритуалів і т.д., які 

склались в організації та її підрозділах за час діяльності та які 

сприймаються більшістю співробітників» [2].  

В Економічній енциклопедії «організаційна культура» трактується 

як «культура підприємства включає уявлення про завдання корпорації, її 

призначення, цілі, характер продукції і ринків; стиль діяльності і 

управління; критерії досягнення цілей і оцінки результатів; засоби 

внутрішньої інтеграції (мова спілкування, прийом на роботу, спосіб 

розподілу влади, систему винагород і покарань, церемонії, ритуали та 

ін.) [3]. 

Всі ці елементи впливають на взаємозв’язки, взаємовідносини 

працівників, керівників і підлеглих, підрозділів і підприємств, на 

координацію їх діяльності, форми їх співробітництва в процесі 

прийняття рішень, шляхи попередження і вирішення конфліктів. 

Водночас більшість керівників розглядають організаційну культуру як 

потужний стратегічний інструмент, який орієнтує всі підрозділи на 

досягнення загальних цілей. 

Тому в сучасному менеджменті об’єктом управлінської діяльності 

вважаються не окремі процеси, технології, структури, люди та їх 

діяльність, а організаційна культура та її особливості як об’єднуючий 

фактор цих процесів у межах кожного підприємства. Організаційна 

культура міститься у душах співробітників підприємства, в їхніх думках, 

в організації процесу мислення, у сприйнятті, в оцінках, у визначенні 

причин, у мові, взагалі у світогляді, в емоціях, почуттях, урівні 

матеріального і духовного розвитку і виявляється через поведінку 

людини. Унікальність організаційної культури полягає в тому, що вона є 

досягненням системи внутрішніх ціннісних установок і правил, які 

панують на підприємстві (організації). Ці цінності знаходять своє 

втілення у символах, легендах, героях, девізах, церемоніях тощо. До 

завдання менеджерів, зацікавлених у прогресивному розвитку 

підприємства, входить розвиток всіх складових організаційної культури 

для формування команди у трудовому колективі з високими моральними 

якостями. 
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Одним із пріоритетних векторів розвитку економіки України є 

підвищення конкурентоздатності підприємництва. Досяжність цієї мети 

значною мірою залежить від ефективної підтримки, зокрема через 

елементи інфраструктури. Розвиток організаційних, правових, 

фінансових, інформаційних, інноваційних та інших складових останньої 

дозволить прискорити та підвищити ефективність взаємодії суб’єктів 

підприємництва в Україні. 

Інфраструктура– це сукупність складових частин якого-небудь 

об'єкту, які мають підпорядкований допоміжний характер та 

забезпечують умови для нормальної діяльності об'єкту в цілому[1]. 

Інфраструктура підприємства– це комплекс цехів, господарств та 

служб підприємства, які забезпечують необхідні умови для 

функціонування підприємства. Інфраструктура являє собою своєрідний 

"тил виробництва", без якого неможлива нормальна робота 

підприємства. При цьому розрізняють виробничу та соціальну 

інфраструктури [2]. 

Виробнича інфраструктура підприємства– це сукупність 

підрозділів, які прямо не беруть участі у створенні основної (профільної) 

продукції підприємства, але своєю діяльністю сприяють роботі основних 

цехів, створюючи необхідні для цього умови. 

Виробничу структуру підприємства, зокрема, складають: 

– допоміжні та обслуговуючі цехи та господарства підприємства 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

V Ювілейна учнівсько-студентська конференція 
2 грудня 2021 р.  

121 

(ремонтний, інструментальний, енергетичний, транспортний, складське 

господарство тощо); 

– допоміжні дільниці та служби, що розміщені у основних цехах; 

– магістральні об'єкти, комунікаційні мережі, засоби збору та 

обробки інформації, природоохоронні споруди тощо. 

Склад та розміри об'єктів виробничої інфраструктури підприємств 

залежать від галузі, типу та масштабу виробництва, особливостей 

конструкцій та технології виготовлення виробів, рівня спеціалізації 

підприємства. 

Підприємство– це не лише техніко-технологічна цілісність. 

Сучасний менеджмент розглядає підприємство перш за все як групу 

людей, які об єдналися для досягнення загальної мети. Людина на 

виробництві є одночасно і фактором виробництва, і джерелом його 

розвитку. Тому сучасне підприємство несе перед суспільством як 

економічну, так і соціальну відповідальність. Пряма соціальна дія для 

підприємства знаходить своє відображення у формуванні соціальної 

інфраструктури підприємства [3]. 

Соціальна інфраструктура – це сукупність підрозділів 

підприємства, які забезпечують задоволення соціально-побутових та 

культурних потреб робітників підприємства. 

Соціальна інфраструктура, як правило, складається з підрозділів 

громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих дошкільних 

закладів, закладів освіти, житлово-комунального господарства, 

організації відпочинку, заняття фізкультурою та спортом. 

Організація та стан інфраструктури суттєво впливають на 

економіку підприємства. В сучасних умовах у сфері технічного 

обслуговування виробництва на промислових підприємствах працюють 

від 40 до 50 % всього промислово-виробничого персоналу. Це зумовлено 

не тільки відносно, великими обсягами робіт по обслуговуванню 

основного виробництва. 

Багато допоміжних та обслуговуючих операцій за своїм характером 

важко піддаються механізації та автоматизації. Через нестабільність, 

нерегулярність та різноманітність ці операції досить важко планувати, 

нормувати та регламентувати. 

Для допоміжних підрозділів характерні одиничний та 

дрібносерійний типи виробництва зі значним обсягом ручної праці. 

Роздробленість допоміжних та обслуговуючих служб і господарств, 

низький рівень їх спеціалізації та централізації зумовили їх відсталість у 

технології та організації праці. Аналіз господарської діяльності 

підприємств свідчить про суттєвий розрив у техніко-організаційному 
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рівні між основним та допоміжним виробництвом [1]. 

На допоміжних та обслуговуючих операціях нижчий рівень 

механізації і автоматизації, значно вище доля ручної праці, що 

перетворює інфраструктуру у вузьке місце більшості вітчизняних 

підприємств. 

Прогрес у розвитку техніки та технології основного виробництва 

викликає необхідність адекватних змін виробничої інфраструктури 

підприємств. Підвищення рівня механізації і автоматизації виробничих 

процесів збільшує обсяги та складність робіт щодо ремонту, догляду та 

налагоджування устаткування, передбачає значне розширення 

номенклатури інструменту, оснастки та пристосувань. 

Перехід до нових технологій та прискорення технологічних 

режимів роботи устаткування підвищує вимоги до якості і збільшує 

потреби у різних видах енергії. Ускладнення виробничих процесів та 

поглиблення внутрішньовиробничих зв'язків між підрозділами 

збільшують обсяги робіт по транспортуванню. Постійно зростають 

навантаження на комунікаційні мережі підприємства. Все це суттєво 

підвищує роль і значення виробничої інфраструктури підприємства [2]. 

Для досягнення висoких господарських результатів діяльності 

підприємства недостатньо раціонально організувати робoчі місця, 

налагодити їх забезпечення та функціонування. Важливо створити 

комфортне соціальне середовище, сприятливий психологічний клімат, 

активізувати соціальну мотивацію праці. Все це безпосередньо впливає 

на продуктивність праці і кінцеві результати діяльності підприємства. 

В сучасних умовах досягнення високих техніко-економічних 

показників виробництва неможливо без збалансованого розвитку як 

основного виробництва, так і виробничої та соціальної інфраструктури. 

Необхідними умовами нормального перебігу виробничого процесу 

на підприємстві є: підтримання у робочому стані машин та 

устаткування; своєчасне забезпечення робочих місць сировиною, 

матеріалами, інструментами; живлення агрегатів енергією, виконання 

транспортних операцій. На підприємстві для позначення всіх цих 

процесів у сукупності використовується поняття - система технічного 

обслуговування виробництва. 
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Перші згадки про управління проектами сягають глибини історії. 

Хоча управління й вважається досягненням останні десятиліть, це не 

означає, що людство не здійснювало проекти до цього. 

Будівництво Софійського собору у Києві та Великої китайської 

стіни, подорожі Колумба, створення братами Люмьєр кінематографу є 

прикладами великих й масштабних проектів. 

Проте перші паростки управління проектами як самостійної 

дисципліни відносяться до 30–50-х рр. XX ст.  

Управління проектами – це застосування процесів, методів, знань, 

навичок і досвіду для досягнення цілей проекту. [1] 

Взагалі, управління проектами неофіційно існувало завжди, але як 

окрема професія ця діяльність почала з'являтися в середині 20-го 

століття. 

Її значення підтверджується швидким зростанням управління 

проектами у всьому світі: 

 як визнаної та стратегічної організаційної компетенції; 

 як предмету для навчання; 

 як шляху кар'єри. 

В умовах сучасного швидкозмінюючогося середовища 

підприємства, управління проектами є одним з п'яти етапів сучасного 

управління організацією. Правильно організований проект є не тільки 

запорукою ефективної роботи підприємства, але і правильного розподілу 

всіх доступних ресурсів, помірного використання часу і бюджету. 

Недостатність певних теоретичних і практичних навичок в сфері 

управління проектами може призвести до серйозних проблем, таких як: 

порушення термінів здачі проекту, перевищення бюджету, погіршення 
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якості проекту, що в кінцевому рахунку позначиться на технічному 

відставанні і втрати конкурентних переваг організації, що особливо 

важливо для промислового підприємст 

Головним завданням проєктного управління є досягнення всіх цілей 

та виконання завдань проєкту, одночасно виконуючи зобов'язання щодо 

наперед визначених обмежень проєкту. Типовими обмеженнями є межі 

та зміст проєкту, час, бюджет.Другорядним завданням, але більш 

амбітним, є оптимізація, розподілення та інтеграція завдань, необхідних 

для досягнення наперед визначених цілей. [2] 

На даний момент управління проектами – ціла наука, яка обросла 

системою знань, правил і стандартів. Найбільш відомий ресурс – 

PMBOK. Це певна «книга знань» в сфері проектного менеджменту, в 

якій описані кращі практичні поради і тематичні знання. [3] 

Інвестиції в ефективне управління проектами матимуть ряд переваг 

як організації, так і для людей, що беруть участь в реалізації проекту. Це: 

  забезпечить більшу ймовірність досягнення бажаного 

результату; 

  забезпечить ефективне і раціональне використання коштів та 

ресурсів; 

  задовольнить різні потреби зацікавлених сторін проекту. 

 Переваги системи управління проектами.  

Використання методологій управління проектами, а також 

правильно підібрана система управління проектами допомагають більш 

точно і результативно координувати роботу і керувати командою 

проекту. 

Згідно з дослідженням Pulse of the Profession, проведеним 

Інститутом управління проектами (PMI), у компаній з чіткою 

структурою управління проектами на 38% більше проектів, які були 

завершені успішно і досягли початкових цілей.  

Ефективне виконання проектних дій виражається через позитивний 

ефект, отриманий від проекту, рівень задоволеності усіх його 

зацікавлених сторін . Ефективністю вимірюється рівень використання 

ресурсів шляхом співвідношення між отриманим результатом і 

максимально можливим. [4] Сучасні критерії до виконання проектних 

дій спонукають менеджерів проектів до безперервного професійного 

удосконалення своїх здібностей: 

 1) перетворювати місію проекту у конкретні завдання, процеси, 

види робіт, шляхи і методи їх виконання; 

 2) забезпечувати створення продукту проекту в умовах 

специфічних обмежень із використанням усіх груп управлінських 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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процесів (ініціація, планування, виконання, моніторинг, завершення);  

3) гарантувати максимальне задоволення зацікавлених сторін від 

результатів проекту, узгоджуючи можливі конфлікти їх інтересів 

Отже, успішне управління проектами багато у чому залежить від 

професійної компетентності команди . Так, реалістично поставлені цілі 

будуть досягнуті за умови отримання проміжних результатів 

(дозволяють розвинути успіх). Особлива увага до поточних результатів 

дозволяє вчасно виявити проблеми. Творчий підхід менеджерів, їх 

наполегливість також сприяють успішному завершенню проекту. 
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С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева (National Competence Baseline, NCB UA 

Version 3.0). К.: ІРІДІУМ, 2006. 208 с. 

 

 

 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

Вовчак Яна 
студентка 2 курсу, спеціальності 051 «Економіка підприємства» 

ВСП «Фаховий коледж «Політехніка» 

Державного університету економіки і технологій», м. Кривий ріг 

Науковий керівник: викладач вищої категорії Кузьмина Аліна Олексіївна 

Результати виробництва характеризуються обсягами та вартістю 

виробленої продукції або послуг. Ступінь задоволення ринку товарів 

визначають не розмірами виробленої, а саме обсягами фактично 

реалізованої продукції споживачам. Основним фактором великих обсягів 

продажу в цьому виступає її якість.  

Як правило продукція високої якості має відповідно високу ціну. 

Тож студенти коледжу вирішили провести дослідження і перевірити так 

це, чи ні.  

Натан Ротшильд британський фінансист і політик, який працював 

партнером у лондонському відділенні сімейного банку NM Rothschild 

and Sons та пізніше став його головою, говорив, що я не на стільки 
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багатий, щоб купувати дешеві речі. 

Студенти нашої групи вирішили провести дослідження, сутність 

якого полягає у підтвердженні цих слів, або їх запереченні. Метою було 

перевірити чи дійсно товар, який має найвищу ціну, відповідає 

показникам найвищої якості.  

Для цього у звичайній торгівельній мережі було придбано чіпси від 

чотирьох різних виробників, ціни на які досить різнились, та 

запропонували їх спробувати здобувачам освіти. Кожен дегустатор не 

здогадувався які саме чіпси він куштував та якою є їх вартість. Студенти 

із задоволенням куштували смаколик (рис.1), ділились своїми 

враженнями та уподобаннями, віддавали голоси за той чи інший варіант, 

який їм вподобав. 

Якість продукції – це сукупність властивостей продукції, що 

зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби людини 

відповідно до свого призначення. Рівень якості - це кількісна 

характеристика міри придатності того чи іншого виду продукції для 

задоволення конкретного попиту на неї [2]. Оцінка якості продукції 

передбачає визначення абсолютного, відносного, перспективного й 

оптимального її рівня. 
Для визначення рівня якості виробів використовується ряд методів: 

- Об'єктивний (вимірювальний) метод означає оцінку рівня якості 

продукції за допомогою стендових випробувань та вимірювань з 

використанням приладів, лабораторного аналізу.  

- Органолептичний метод ґрунтується на сприйманні якості 

продукції органами чуттів людини без застосування технічних 

вимірювальних та реєстраційних засобів. 

 
Рисунок 1 - Проведення дослідження сподобався найбільше. 

 

- Соціологічний метод - суть його полягає в тому, що якість 

продукції визначається споживачами шляхом їх усного опитування або 

спеціальним анкетуванням, організацією різних виставок, конференцій, 
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аукціонів тощо. 

- Розрахунковий метод використовується при визначенні 

показників якості новостворених виробів. Він ґрунтується на 

використанні інформації, яку отримують за допомогою теоретичних або 

емпіричних залежностей. 

Щоб визначити рівень якості, застосовують показники якості 

продукції [2]: 

1. Комплексні показники характеризують кілька властивостей 

виробів, включаючи витрати, що пов’язані з розробкою, виробництвом і 

експлуатацією.  

2. Одиничні показники якості характеризують одну з властивостей 

продукції (послуг). Наприклад: надійність виробу, довговічність 

ремонтопридатність, естетичні показники, забезпечують безпеку 

людини, ціна, термін придатності, транспортабельність товару, 

патентно-правові показники. 

В результаті проведеного дослідження було отримано такі 

результати, які здивували усіх учасників:  

- Чіпси Lays – 27,9 грн за 100гр. (15 голосів ) ІІ місце; 

- Чіпси Varto – 21,3 грн за 100 гр. (4 голоси) ІV місце; 

- Чіпси Pringles – 50,9 грн за 100 гр. (12 голосів) ІІІ місце;  

- Чіпси Chipsters – 15,3 грн за 100 гр. (22 голоси) І місце.  

Для визначення рівня якості товару здобувачі освіти скористалися 

лише органолептичним методом. Вони оцінили зовнішній вигляд 

продукту, задіяли нюх та, в більшій мірі, задіяли власні смакові 

рецептори. Хоч смаки у всіх різні, але отримане перше місце було на 

користь самої дешевої продукції. 

Таким чином, на думку студентів, було спростовано твердження, 

що товар, який має найнижчу ціну – неякісний.  

Але ж слід пам’ятати, що в даній ситуації для перевірки якості 

представленого продукту були задіяні лише органи чуття людини. А для 

комплексної її оцінки необхідно використовувати різні методи. 

Можливо, якби було оцінено за допомогою вимірювальних засобів, які 

саме інгредієнти входять до складу чіпсів, наявність шкідливих домішок, 

або, оцінивши відгуки інших споживачів, результати були б зовсім інші. 

Тому оцінювати якість продукції лише за показником ціни не дає 

достатньо повної інформації про її рівень. 

Продукція може мати невисоку ціну, але відповідати всім вимогам 

якості і навпаки. Ефективним засобом управління якістю продукції є 

стандартизація, яка включає в себе комплекс норм, правил і вимог до 

якості продукції [3]. Стандарт на продукцію є основним нормативно-
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технічним документом, в якому показники якості встановлюються, 

виходячи із новітніх досягнень науки, техніки і попиту споживачів. 

Сертифікація продукції - один із важливих елементів системи 

управління якістю, який передбачає оцінку відповідності продукції 

певним вимогам та видачу певного документа-сертифіката, або ліцензії. 

Сертифікат відповідності – документ, що виданий для підтвердження 

того, що продукція, система якості, система управління якістю, система 

управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам 

конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного 

чинним законодавством.  

В 2001 року в Україні було створено Національне агентство з 

акредитації (НААУ), яке, за аналогією з європейськими країнами, 

наділяє органи сертифікації повноваженнями на проведення робіт з 

оцінки відповідності продукції. З 2018 року обов’язковим є проведення 

оцінки відповідності вимогам технічних регламентів згідно Закону 

України «Про технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності» [1]. 

Отже, в сучасних ринкових умовах господарювання висока ціна – 

не є показником належної якості товару. Важливішим є те, чи 

відповідають показники якості продукції розробленим стандартам. 

Оцінюючи рівень якості будь-якого товару слід використовувати 

різноманітні методи та способи її оцінки. 
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СЕКЦІЯ 2 

ДЕРЖАВА ТА СУСПІЛЬСТВО 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

Лишко Дарина Петрівна 
учениця 10-А класу  

загальноосвітньої школи № 12 м. Черкаси 

Упродовж років незалежності в Україні молодіжна політика стала 

складовою державної політики та являє собою цілісну систему заходів, 

спрямованих на створення необхідних умов для свідомого вибору 

молодими людьми свого життєвого шляху. 

Підвалини молодіжної політики в незалежній Україні було 

закладено з прийняттям Верховною Радою України Декларації «Про 

загальні засади державної молодіжної політики в Україні» (15 грудня 

1992 року) [1] та Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» (5 лютого 1993 року) [2], 

якими визначаються загальні засади створення умов соціального 

становлення та розвитку молоді, основні напрями реалізації державної 

молодіжної політики. 

Окрім цих базових документів була сформована низка Указів та 

Розпоряджень Президента, які регламентують окремі аспекти державної 

молодіжної політики, зокрема щодо: підтримки молодіжних 

громадських організацій, забезпечення працевлаштування, розвиток 

молодіжного житлового будівництва, робота з обдарованою молоддю 

тощо. На виконання цих законів та указів періодично формувалися 

відповідні стратегії та державні та регіональні цільові програми. Саме 

2020 рік був важливою віхою у проведенні розпочатих реформ в Україні 

та виконання міжнародних зобов’язань, зокрема вимог Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. В сфері молодіжної політики – це не 

тільки проведення «Днів Європи в Україні», а зміна парадигми самої 

молодіжної політики – від «роботи з молоддю» до «молодіжної участі». 

 У 2020 році завершили свою дію низка молодіжних державних та 

регіональних стратегій і програм, завершився процес децентралізації. На 

сьогодні вже сформована державна та регіональні стратегії соціально-

економічного розвитку країни до 2027 року, в яких «червоною ниткою» 

проходить теза про ключову роль молоді в побудові демократичної 

України. 

 В цих умовах важливо дослідити ефективність діючої на сьогодні 

молодіжної політики в Україні та запропонувати підходи для підготовки 

http://dialog.lviv.ua/rol-molodi-v-molodizhniy-polititsi-ukrayini/#_ftn1
http://dialog.lviv.ua/rol-molodi-v-molodizhniy-polititsi-ukrayini/#_ftn2
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нових державних та регіональних молодіжних стратегій та програм. 

 На кожному етапі переформатування стратегічних документів, що 

стосуються молоді, проводилась інвентаризація проблем молоді, як 

правило – доступність освіти; зайнятість; погіршення стану фізичного і 

психічного здоров’я; забезпечення житлом; зовнішня трудова міграція, 

зростання рівня злочинності та правопорушень, зменшення інтересу до 

літератури, мистецтва, культурної спадщини тощо. 

Регулярно відзначалися і проблеми механізмів реалізації державної 

молодіжної політики – недосконалість правового регулювання; низький 

рівень науково-методичного забезпечення процесу; низький рівень 

взаємодії центральних і регіональних/місцевих органів виконавчої влади 

та громадських об’єднань, які представляють інтереси молоді; нечіткість 

визначення прав і обов’язків молоді та суб’єктів, які беруть участь у 

реалізації державної молодіжної політики. Відповідно у державних та 

регіональних програмах фіксувалися шляхи подолання проблем. 

Однак є ще одна проблема, базова. Суть її полягає в 

патерналістському характері молодіжної політики в Україні, що 

проявляється у намаганнях контролювати та направляти розвиток 

молодих людей з боку дорослих протягом якомога довшого періоду. 

Хоча молодь і розглядається як «ресурс, що буде визначати напрямок 

уряду та політики», застосування патерналістського підходу призводить 

до того, що молодь розвивається так, як цього хочуть дорослі. 

Патерналістський підхід дуже чітко визначає бажання дорослих щоб 

«молодь, яку ми хочемо бачити» йшла шляхом, «яким ми хочемо». 

Досвід останніх десятиліть переконливо доводить, що стійкий 

розвиток демонструють ті суспільства, що змогли накопичити і 

забезпечити ефективне використання інтелектуальних ресурсів та 

інноваційного потенціалу, головним носієм якого є молоде покоління. 

Саме тому, одним із важливих завдань державотворення є 

забезпечення належних умов для всебічного розкриття потенціалу 

молоді, її повноцінної участі у всіх сферах суспільного життя. 

Важливість молодіжної політики полягає у тому, що держава не 

може ефективно функціонувати та розвиватися без підтримки молоді, 

тоді як молодь не зможе якісно інтегруватися у громадянське 

суспільство без відповідних дій з боку держави, В Україні цей процес, на 

жаль, поки ще не налагоджено. 

Державна молодіжна політика, що сформувалася в сучасній 

Україні, не встигає як нормативно, так й практично реагувати на 

виклики, що постають перед державою і суспільством в сучасних 

умовах. 
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 Нормативно-правова база молодіжної політики в незалежній 

Україні формувалася ще протягом 1990-х рр. (Декларація «Про загальні 

засади державної молодіжної політики в Україні» (1992 р.), закони 

України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні» (1993 р.) та «Про молодіжні та дитячі громадські організації» 

(1998 р.), тому має ознаки та недоліки пострадянського сприйняття ролі і 

реалій життя молодих громадян. Часи змінилися, виникли нові виклики і 

потреби, з’явилося багато нового – молодіжні працівники, молодіжні 

центри, вуличні культури. 

У пострадянському законодавстві також немає багатьох речей, які 

закріплені у Європейській хартії про участь молоді в муніципальному та 

регіональному житті (1992 р.). У преамбулі Хартії зазначається, що 

активна участь молодих людей в ухваленні рішень і діяльності на 

місцевому і регіональному рівнях має важливе значення, якщо ми 

хочемо побудувати більш демократичне, солідарне і процвітаюче 

суспільство. 

З метою удосконалення системи функціонування вітчизняної 

молодіжної політики, методів та інструментів її реалізації, зміцнення 

інституційної спроможності молодіжних та дитячих громадських 

об’єднань, закріплення європейських підходів до молодіжної політики 

27 квітня 2021 р. Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт 

закону «Про основні засади молодіжної політики» (№ 3718 від 23 липня 

2020 р.), який набув чинності 22 травня 2021 р.  

Молодіжна політика, у контексті нового закону, дасть стимул для 

налагодження партнерських взаємовідносин між молоддю та владою, 

створить нове підґрунтя для розбудови сильної та активної молодіжної 

спільноти, допоможе молоді подолати найбільш складні перехідні етапи 

життя від юності до навчання, від пошуку першого робочого місця до 

створення сім’ї, скористатись різними перевагами та програмами 

державної підтримки.  

Згідно з законом, молодь – це молоді особи, громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства віком від 14 до 35 років, які 

перебувають в Україні на законних підставах. 

Підхід до визначення поняття «молодь» в Україні (14–35 років) не 

збігається з підходом ООН, за яким молоддю вважають людей віком 15–

24 роки. У Стратегії Європейського Союзу щодо молоді, молодими 

визнають людей віком 13–30 років. Висока верхня межа віку молоді 

розглядається як свідчення патерналістського характеру молодіжної 

політики, що знаходить свій прояв у намаганні контролювати та 

спрямовувати розвиток молодих людей протягом якомога довшого 
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періоду. У той же час молодіжна політика повинна сприяти моделі 

відкритого розвитку, за якої молодь може самостійно визначати власні 

цілі та цінності, брати участь у громадському житті та у процесі 

формування політик, що стосуються молоді зокрема, або суспільства 

загалом. 

 Молодіжна політика має допомогти людині набути навиків 

дорослого життя, брати відповідальність за своє життя на себе і бути 

свідомим активним громадянином. У 30 років людина вже живе 

дорослим життям, тому немає жодної логіки у тому, щоб відтягувати цей 

етап молодіжності до 35 років. 
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Events of the Revolution of Dignity (November 2013 - February 2014) 

showed the irreversible desire of the Ukrainian people to build a legal and 

democratic state in which human rights and freedoms are guaranteed and 

ensured. 

Consolidation of human and citizen rights and freedoms is deterministic 

by counteracting and balancing the opposing interests of state authorities and 

society. From the history of human rights and freedoms an abstract idea has 

gone through a limited list of specific rights championed by certain groups of 

people, to the emergence of the international legal obligations of states and the 

relevant mechanisms for their guarantee and protection of these rights. Due to 

technological, economic and political changes new forms and power relations 

in society are acquired. Slowly different groups of people demanded to 

expand freedoms and respect for their rights and the authorities were 

gradually forced to obey these requirements. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2859-12%202
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The modern stage of the development of rights and freedoms began with 

the creation of the United Nations and the adoption of a universal declaration 

of human rights. This event marked the separation of human rights from state 

will and the consolidation of their universal and superpower essence. Concept 

of human rights and freedoms is a dynamic entity and cannot be seen as a 

given in breaking from the specific living conditions of society. Its current 

appearance is the result of a long historical process, continuous development 

and transformation, so determining the content and essence of rights and 

freedoms, as well as appropriate safeguards, requires continuous research and 

improvement. and if, in terms of establishing the content and the list of human 

rights as a result of sufficiently effective law-enforcement activities of 

international intergovernmental organizations, the legal and administrative 

activities of the European Court of Human Rights, committees have achieved 

a sufficiently high level of legal support, the problem of effectiveness of 

human rights guarantees (legal, political, economic, etc.), especially in their 

superpower manifestation, is a certain complication [1]. 

Improvement of the system of ensuring and protecting human rights and 

freedoms will be carried out taking into account both domestic experience and 

the principles and approaches developed and tested by the international 

community. in this regard, the experience of the Ukrainian Parliament 

Commissioner for Human Rights, the European Union, the United Nations 

(hereinafter - the Un) will be taken into account and actively used, European 

council, organization for security and cooperation in Europe, other 

international organizations, the practice of the European Court of Human 

Rights (hereinafter referred to as the European Court of Justice), the 

experience of human rights organizations in Ukraine. 

Modern society is the newest phenomenon that reflects the evolution of 

relations in all spheres of human life. As proved by a significant number of 

scientific researches in recent years, today society is an information society, 

and therefore a society of a new type, where information relations arise, 

change and stop.  

Human rights have their own value; express the most universal, 

unconditional significance for all individuals. At the same time, they are a 

means of establishing or recognizing values, since through rights the value of 

human life, honor and dignity, and the personal space of a person is affirmed. 

It should be noted that the interaction of human rights with civil society 

institutions is expressed, in particular, by the fact that the latter often establish 

rights as values on an individual level. This is especially clearly manifested at 

the level of institutions such as public associations, family and, to a certain 

extent, the media [2]. At the same time, such the establishment of human 
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rights as values is not the same. At is not only about the degree of significance 

of rights for each individual, but also about the difference in the interpretation 

of values. 

In order to ensure the effective and equal enjoyment of all human 

rights – civil, political, economic, social and cultural – in times of economic 

crisis and fiscal austerity, the Commissioner for Human Rights calls on 

Council of Europe member states to:  

- institutionalize transparency, participation and public accountability 

throughout the economic and social policy cycle; 

- conduct systematic human rights and equality impact assessments of 

social and economic policies and budgets;  

- promote equality and combat discrimination and racism; 

- ensure social protection floors for all;  

- guarantee the right to decent work;  

- regulate the financial sector in the interest of human rights; 

- work in concert to realize human rights through economic co-operation 

and assistance; 

- engage and support an active civil society;  

- guarantee access to justice for all; 

- ratify European and international human rights instruments in the field 

of economic and social rights;  

- systematize work for human rights;  

- engage and empower national human rights structures in responses to 

the economic crisis [3, p. 9-10]. 

   For example, through a civil society institution such as a family, the 

values of freedom, equality and, in particular, justice, which individuals 

should be guided by in relations with others, may be established. Therefore, 

when a man tells his children that he would like them not to treat others 

unfairly, he undoubtedly gives certain examples of behavior from which he 

wants to deny them, but does not imply that they should be limited to these 

examples. Therefore, although human rights are likely to not have the same 

valuable content for persons included in the civil society institutions, they will 

certainly have some value. Thus, the adoption of a national action plan for 

human rights, with mandated coordination across different ministries and 

branches of government, would systematize the implementation of human 

rights and equality duties, promote dialogue and participation for ensuring 

human rights and freedoms in a global crisis. 
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Щоб дати відповідь на це питання, необхідно дати визначення 

поняттю «свобода». А далі розглянути, як свобода людини пов’язана з її 

правами.  

В Декларації прав людини та громадянина, прийнятій у Франції у 

1789 р., проголошувалось: 

«1. Люди народжуються і створюються вільними та рівними в 

правах.  

2. Ціль кожного державного союзу є забезпечення природних та 

невід’ємних прав людини. Такими є свобода, власність, безпека та опір 

пригніченню». 

Отже, Свобода людини – це вихідне поняття в проблемі прав 

людини і громадянина, це відсутність яких-небудь обмежень, утисків у 

чомусь (діяльності, поведінці), можливість вибору моделі поведінки. 

Можна сказати, що це те саме, що і права, але здійснюється самостійно і 

від держави вимагається лише не обмежувати можливості для реалізації 

цих свобод. За ст.. 19 Конституції України ніхто не може бути 

примушений робити те, що не передбачено законодавством.  

Розрізняють природні права людини, тобто пов’язані з самим її 

існуванням та розвитком, і набуті, які характеризують в основному 

соціально-політичний статус людини і громадянина (інститут 

громадянства, право на участь у рішенні державних справ та ін.) 

Звичайно, якщо у людини відсутні свободи, вона не може володіти та 

реально користуватися своїми правами. Саме свобода створює умови для 

реального набуття прав та можливості їх реалізовувати. Права людини 
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закріплюють та конкретизують можливість діяти в рамках, встановлених 

її правовим статусом.  

Люди є вільними від народження і ніхто не має права порушувати 

їх права. А в демократичній державі саме держава є головним гарантом 

свободи людини. Тобто, можна сказати, що людина може робити все, 

крім того, що заборонено державою. Свободу людини характеризує 

принцип рівних правових можливостей, правової охорони. Це 

закріплено демократичними конституціями різних країн. Разом з тим, 

свобода людини, як об’єктивна реальність виходить за кордони, 

врегульовані правом. Але поняття «свобода» можна тлумачити по 

різному. З одного боку – це загальний стан людини, її соціальний статус. 

З іншого – в окремих випадках конкретизується у можливості 

здійснювати ті чи інші дії в межах, визначених для людини мораллю та 

закріплених у нормах права.  

Наприклад: за Конституцією України кожна людина має право на 

свободу, яка ніким не може бути свавільно обмежена. В ст. 29 

Конституції України підкреслюється, що «ніхто не може бути 

арештований або утримуватися під вартою не інакше як за мотивованим 

рішенням суду і тільки на підставі та в порядку, встановленому 

законом.». Але, якщо людина порушила закон, то її свободу можуть 

обмежити представники державних органів (скоїла злочин, порушила 

порядок перебування на території держави, незаконно перетнула кордон 

іншої держави та ін.). Конституція гарантує кожному право на свободу 

думки і слова, тобто має право вільно збирати, зберігати, 

використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в 

інший спосіб. Але здійснення цих прав може бути обмежено у певних 

випадках: якщо особа посягає на інтереси національної безпеки, 

територіальну цілісність України; на забезпечення громадського порядку 

та ін. У ст.35 Конституції України говориться, що кожна людина може 

сповідувати будь-яку релігію, або не сповідувати ніякої, безперешкодно 

відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і релігійні 

обряди та вести релігійну діяльність. Але здійснення цього права може 

бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського 

порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод 

інших людей. Право на свободу світогляду і віросповідання в Україні 

регламентується Законом України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» від 23.04.1991. А якщо питання стосується військового 

обов’язку Що суперечить релігійним переконанням громадянина, 

виконання цього обов’язку має бути замінене на альтернативну 

(невійськову ) службу.  
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 Отже, з вищезазначеного можна зробити певні висновки і дати 

відповідь на головне питання. Закони, що приймаються в країні, 

базуються на тих моральних основах та принципах, які вироблялися 

народом протягом тривалого часу. Зі зміною епох, політичних режимів 

змінювалися і норми моралі, тому змінювались і закони. Прагнення 

свободи людиною це її природне право. Але ці свободи ні в якому разі 

не повинні посягати на безпеку інших людей. Тому свободи людини 

обмежуються , щоб не нанести шкоди іншим людям. Наприклад, 

молодіжні неформальні організації можуть вільно діяти. Вони 

згуртовують молодь за певними інтересами (готи, байкери, рокери, 

фанати та інші). Але часто їхнє спілкування та проведення дозвілля 

пов’язане з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, психотропних 

речовин, що призводить до порушення порядку, а ще гірше – скоєння 

злочинів. Хоча законом діяльність цих організацій не заборонена – цим 

реалізується свобода людини у виборі проведення дозвілля. Але їх 

діяльність повинна обмежуватися нормами права, щоб забезпечити 

свободи інших людей та їх безпеку. Гарантом забезпечення свобод є 

держава разом з органами виконавчої влади. І можливість реалізувати 

свої свободи може бути здійснена тільки в правовій державі, де 

головним принципом є рівність усіх перед законом і висока правова 

свідомість та правова культура. Закони, що приймаються в країні, 

повинні захищати інтереси більшості, завжди виконуватися. Свобода 

людини не може бути необмеженою. Держава завжди виступає як апарат 

примусу для підтримання суспільного порядку. А тому свобода людини 

завершується там, де людина переходить кордони дозволеного і своїми 

діями посягає на права інших. Головна функція держави у такому 

випадку – обмежити свободу такої людини для створення безпечних 

умов для інших. 
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університету» 

Науковий керівник: викладач правових дисциплін Левкович Іванна 

Стефанівна 

Я люблю суддів і люблю суди. 

Вони для мене ідеали, які на 

землі уособлюють те, що ми 

потім побачимо в раю у 

справедливого Бога.  

 (Вільям Говард Тафт) 

Сучасний етап політико-правових перетворень в Україні 

характеризується створенням оновленої системи судоустрою, яка б 

відповідала міжнародним стандартам здійснення правосуддя, а суди 

стали реальними захисниками права та справедливості відповідно до 

конституційно закріпленого принципу верховенства права (стаття 8 

Конституції України). Для вирішення цього завдання відбувається 

реформування у сфері судової влади як перманентний, поетапний 

процесс – від створення судової влади в системі поділу державної влади, 

через поетапне проведення глибокої, системної судової реформи, до 

подальшого, стійкого вдосконалення системи судоустрою.  

Процес, реформування судоустрою, що триває з моменту 

проголошення незалежності України, не закінчено, проблеми в сфері 

правосуддя не вирішені, більше того, сучасний етап вітчизняних 

конституційних перетворень ознаменувався такою важливою подією, як 

прийняття Закону України «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року, що можна охарактеризувати 

як старт нового етапу реформування системи судоустрою. Реформа має 

привести систему судоустрою України, а також належні галузі права у 

відповідність із соціально-економічними та політичними змінами, що 

відбулися та продовжують відбуватися у суспільстві та державі. Це 

своєю чергою потребує теоретичного осмислення доктринальних питань 

реформування системи судоустрою. 

Такі дослідження є необхідними для вивчення і подальшого 

врахування проблем, які виникають у процесі здійснення реформи, 

визначення шляхів їх подолання та моделювання наступних напрямків 

реформаційних процесів. За останні роки з’явилася достатня кількість 

наукових праць, присвячених проблемам теорії та практики 

https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A2%D0%B0%D1%84%D1%82
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реформування у сфері судової влади.  

Зокрема ці питання аналізують у своїх роботах такі учені, як 

Н. Бакаянова, В. Долежан, Р. Куйбіда, І. Марочкін, І. Назаров. 

Ю. Обрусна, Н. Охотницька та ін. Втім важливими є питання щодо: 

визначення передумов реформи; послідовності реформаційних заходів, 

їх логіки та закономірності; кінцевої мети реформаційного процесу; 

принципів та засобів здійснення реформи тощо. 

Сьогоднішня судова реформа в Україні має наблизити вигляд 

місцевих судів до типових європейських в умовах децентралізації. 

Наприклад,судова система Німеччини будується за принципом 

децентралізації. Відповідно до Конституції Німеччини, судова ланка 

передбачає 5 судових ієрархій із спеціалізацією юрисдикції. До того ж, 

компетенція федерального парламенту та уряду поширюється виключно 

на суди касаційної інстанції. Судами першої інстанції є місцеві суди 

загальної юрисдикції, а також спеціалізовані трудові, адміністративні, 

фінансові та соціальні суди відповідно. У Німеччині на сьогодні діє 

близько 700 місцевих судів загальної юрисдикції (Amtsgerichte), які 

розглядають цивільні, господарські, сімейні, земельні, кримінальні 

справи, а також справи, пов’язані із приватною власністю. Суди земель 

апеляційної інстанції вміщують Вищі регіональні суди та регіональні 

суди, які є судами загальної юрисдикції, а також Вищі трудові, 

адміністративні, фінансові та соціальні суди. Судами касаційної 

інстанції є Федеральний Верховний суд (Bundesgerichtshof), який є 

найвищим судом загальної юрисдикції, Федеральний суд із трудових 

спорів, Федеральний адміністративний, фінансовий та соціальний суди. 

Варто додати, що Україна далеко не перша країна, що намагається 

здійснити судову реформу, пов’язану з очищенням цієї гілки 

влади.[5,c.195] В сьогоднішній судовій реформі в Україні багато 

сподівань на участь і контроль громадськості за цим процесом. Закон 

України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає роботу 

Громадської ради доброчесності. Вона утворюється з метою сприяння 

Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні 

відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної 

етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання. 

Громадська рада доброчесності складається з двадцяти членів, вона 

збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо судді (кандидата на 

посаду судді) і надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України 

інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді) або, за наявності 

відповідних підстав, висновок про невідповідність судді (кандидата на 

посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності, який 
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додається до досьє кандидата на посаду судді або до суддівського досьє. 

Якщо Громадська рада доброчесності у своєму висновку встановила, що 

суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної 

етики та доброчесності, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого судді 

(кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді 

лише у разі, якщо таке рішення підтримане не менше, ніж одинадцятьма 

її членами. Законом «Про судоустрій і статус суддів»[2] передбачено 

обов’язок кандидатів на посаду судді пройти шестимісячну спеціальну 

підготовку спочатку в спеціалізованому юридичному вищому 

навчальному закладі IV рівня акредитації, а потім – у Національній 

школі суддів. Підготовка майбутніх суддів у спеціалізованому 

юридичному вищому навчальному закладі IV рівня акредитації (Інститут 

підготовки професійних суддів в Одесі та аналогічний факультет 

Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого в Харкові), 

що діють в системі Міністерства освіти і науки, суперечить рекомендації 

п. 66 Висновку №10 Консультативної ради європейських суддів [4]. 

Адже спеціальну підготовку суддів, відповідно до європейських 

стандартів, не можуть здійснювати заклади освіти, залежні від 

Міністерства освіти і науки, зокрема, у питанні акредитації. Цим 

повинна займатися автономна установа під контролем суддів. Важливим 

і дуже нагальним кроком є переатестація суддів та обрання нових на 

конкурсній основі. «Старі» судді, якщо вони хочуть залишитися на своїх 

посадах, проходять переатестацію, перевірку щодо своєї компетентності, 

а також подають три декларації, а саме: про свій майновий стан, про 

майновий стан родичів та декларацію доброчесності. І лише після всіх 

перевірок, судді на конкурсній основі зможуть залишитися на своїх 

посадах. Ще однією ланкою судової реформи є перезавантаження Вищої 

ради правосуддя як колегіального незалежного конституційного органу 

державної влади та суддівського самоврядування, який діє в Україні на 

постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її 

функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед 

суспільством, оскільки саме цей орган має повноваження щодо 

звільнення суддів з посади, затримання суддів та тимчасове 

відсторонення. Для досягнення мети реформування системи судоустрою 

України необхідним є подальше удосконалення чинного законодавства у 

напрямках: утвердження принципу верховенства права у сфері судової 

влади як найважливішої передумови та умови ефективності системи 

судоустрою; удосконалення статусу вищих спеціалізованих судів; 

забезпечення участі народу у здійсненні правосуддя через інститут 
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присяжних. У контексті створення ефективної моделі системи 

судоустрою України важливим є впровадження та утвердження 

принципу верховенства права у функціонування цієї системи, для чого 

запропоновано внесення відповідних змін до чинного законодавства. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що попри 

всі намагання проведення реформування судової гілки влади та 

приведення її до європейського типу для забезпечення функціонування 

справедливого судочинства все ще залишається недосконалою судова 

система та відбір суддів. Незважаючи на велику кількість осіб,що 

перебувають в резерві відчувається нестача професійних суддів, що 

створює проблеми для доступу до правосуддя, яке забезпечує захист 

прав і свобод людей, суспільства та держави в цілому. Не на високу рівні 

залишається і якість національного правосуддя про що свідчить значна 

кількість звернень до Європейського суду з прав людини проти України, 

що вказує на недовіру населення до судової влади. 
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Зараз молодь називають поколінням перехідного періоду, яке живе 

в епоху перетворень, у роки потрясінь та нових можливостей. Молодь – 

це сьогодення, від якого залежить майбутнє людей та майбутнє держави.  

Мета молодіжної політики України полягає у створенні умов для 
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самореалізації та творчого розвитку кожної молодої людини – громадян 

України, реалізації потенціалу молоді у всіх сферах суспільного життя, 

вихованні покоління людей здатних ефективно працювати і навчатися 

протягом життя, зберігати й примножувати цінності народу України та 

громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, 

демократичну, правову державу як невід'ємну складову європейської та 

світової спільноти. 

Для значної частини української молоді гострими залишаються 

загальносуспільні проблеми соціального становища, такі як бідність, 

погіршення здоров’я, забезпечення житлом та доступними медичними 

послугами. Крім того, на рівень актуальних проблем нині виходять 

відсутність різнопрофільних молодіжних закладів дозвілля, фінансової 

спроможності участі у всеукраїнських або міжнародних конкурсах, 

фестивалях для творчої самореалізації. 

Посилення впливу й прагматизму державної складової молодіжної 

політики вимагає адекватного посилення її громадської складової. 

Органи державної влади і органи місцевого самоврядування повинні 

систематично здійснювати профілактичні, культурно-просвітницькі, 

інформаційні та інші заходи за рахунок бюджетних коштів. Це дасть 

змогу певною мірою забезпечити контроль та звітність перед державою і 

громадськістю щодо ефективності проведених заходів, які спрямовані на 

розв'язання проблем молоді. Проте тільки безпосередня участь органів 

влади є мало ефективною, оскільки вона потребує значних людських 

затрат службовців та бюджетних коштів. Саме тому слід передбачати 

конструктивну співпрацю органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування з громадськими і благодійними організаціями у 

розв'язанні проблем молоді. Молодіжні громадські об'єднання є 

основним соціальним партнером держави у формуванні та здійсненні 

державної молодіжної політики, а отже – основним суб'єктом 

громадської складової молодіжної політики. 

Реалізація молодіжної політики передбачає: 

 підтримку створення молодіжних громадських центрів, 

молодіжних программ; 

 створення та розвиток молодіжних об'єднань; 

 розробку й реалізацію заходів інформаційного, науково-

методичного забезпечення діяльності молодіжних громадських 

об'єднань; 

 залучення молоді до обговорення окремих проектів, що 

стосуються інтересів молодих громадян. 

Чим вища самостійність молодіжного об'єднання, тим більші його 
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можливості для розбудови партнерських відносин із владою і його 

цінність як соціального партнера. Самостійність молодіжних об'єднань 

визначається наявністю конструктивної діяльності, можливістю 

приймати рішення на основі власних інтересів, розгалуженої 

регіональної мережі, здатністю самостійно забезпечувати 

життєдіяльність організації. Активна участь молодих людей в ухваленні 

рішень і діяльності на місцевому рівні має дуже важливе значення, 

оскільки йдеться про побудову демократичного, солідарного та 

процвітаючого суспільства. Участь у демократичному житті будь-якої 

спільноти не зводиться до голосування або висунення кандидатів на 

виборах, хоча це також є важливим. 

Сьогодні, як і раніше, молодіжні об'єднання не є масовими, проте 

більшість молодих людей вважає їх існування необхідним, тому що вони 

є важливою ланкою самореалізації особистості, соціалізації молоді, 

набуття нею організаційної культури, уміння вести справу. Практика 

провідних європейських держав свідчить про доцільність мати сильні, 

високоавторитетні молодіжні організації, які мають власні програми й 

проекти з розв’язання молодіжних проблем і є провідниками державної 

молодіжної політики. 

Молоді громадяни мають мати можливість одержання повної 

інформації з питань молодіжної політики. Для більш широкого 

залучення молоді в реалізацію молодіжної політики центральні органи 

влади й місцевого самоврядування повинні широко інформувати молодь 

про заплановані й здійснювані заходи в сфері молодіжної політики. Їм 

варто також надавати підтримку центрам інформації для молоді, іншим 

організаціям, що здійснюють інформаційне обслуговування молодих 

громадян, сприяти засобам масової інформації у висвітленні молодіжних 

проблем і заходів молодіжної політики. Вбачається доцільним 

розглянути питання про створення спеціального інформаційного центру, 

що проводив би молодіжну політику в засобах масової інформації. 

Отже, молодіжна політика є потрібною для самореалізації та 

розвитку потенціалу молоді в Україні, підвищення рівня її самостійності 

та конкурентоспроможності, забезпечення активної участі молоді в 

суспільному житті. Молодіжна робота орієнтується на потреби молоді, 

спрямована на набуття молодими особами необхідних компетентностей 

з урахуванням соціально-економічних умов. Молодіжна робота 

здійснюється на принципах добровільної участі молоді, доступності, 

орієнтації молодих осіб на інтелектуальний, фізичний, духовний 

розвиток та забезпечення добробуту. Для реалізації політики молоді 

потрібно більше залучати їх до державотворчих процесів, створювати 
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об’єднання молоді на яких вирішувати певні питання, створювати різні 

проекти. 

Література 

1. Савченко Н. М., Подолъсъкий М. К Історія України: модульний 

курс. Навчальний посібник. К: Видав. "Фірма ІНКОС," "Центр 

навчальної літератури", 2006. 544 с. 

2. Білоцерківський В. Я. Історія України: навчальний посібник. К: 

Центр учбової літератури, 2007. 535 с. 

3. Бойко О. Д. Історія України. К: ВЦ "Академія", 2001. 656 с. 

4. Українська молодь [Электронный ресурс]. URL: 

https://dif.org.ua/article/molod-politika-ta-identichnist-yaki-voni-molodi-

ukraintsi-i-chogo-ochikuvati-vid-nikh 

 

 

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА 

Мельник Софія Юріївна 
студентка 2 курсу, спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 

ВСП «Стрийський фаховий коледж 

Львівського національного університету природокористування» 

Науковий керівник: к.п.н., Суділовська Марія Михайлівна, викладач історії 

та суспільних дисциплін ВСП «Стрийський фаховий коледж ЛНУП» 

В цій статті порушуються питання держави і суспільства, в чому 

полягають їхні взаємовідносини, яка роль держави і суспільства в цих 

відносинах та становища суспільства в Україні.  

Суспільство – це складна система взаємодії людей, що пов’язані 

між собою інтересами в сфері виробництва, обміну, споживання 

життєвих благ і встановлюють межі поведінки в спільних інтересах за 

допомогою соціальних норм. А держава – це результат розвитку 

суспільства і чинник формування політичної системи суспільства. 

Оскільки держава виникла на певному етапі розвитку суспільства, 

вона не може не взаємодіяти з ним. Ця взаємодія має дуже складний 

характер, що відображає складні та суперечливі процеси розвитку 

самого суспільства. Справа в тому, що в суспільстві живуть і діють 

індивіди, які мають свої інтереси, які не завжди збігаються із загальними 

інтересами. Крім того, у суспільстві існують різні класи, які мають 

власні інтереси. І щоб соціум (тобто суспільство) не загинув, необхідний 

політичний орган, який регулює усі суспільні відносини. Як такий 

регулятор виступає держава. Звичайно, без взаємодії із суспільством 

регулювання суспільних відносин неможливе. 
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У соціальній сфері взаємодія нашого суспільства та держави 

насамперед проявляється у тому, що держава надає певну допомогу 

потребуючим членам суспільства. Ця допомога здійснюється у різних 

формах: пенсії, пільги пенсіонерам та інвалідам, безкоштовна освіта та 

безкоштовна медицина, безкоштовне житло чи надання соціального 

житла та ін. Але слід наголосити, що багато в чому соціальний пакет 

держави залежить від самого суспільства. Воно має вимагати від 

держави надання допомоги нужденним, інвалідам та іншим верствам 

суспільства. 

Основою суспільного прогресу у державі є суспільство як 

саморегулююча, самокерована, структурована недержавна складова. 

Вона наділена принциповим верховенством над державою. Тому 

діяльність державних установ та посадових осіб має контролюватися 

громадськістю і з цією метою можуть створюватись будь-які асоціації 

громадян. Тому найважливішою передумовою становлення держави є 

формування громадянського суспільства, у якому забезпечується 

вільний і всебічний розвиток кожної особистості, функціонування 

демократичних громадських інститутів, що забезпечують свободу слова 

та інформації, гарантують вільні вибори. 

Взаємодія суспільства і держави проявляється в тому, що 

суспільство: слугує соціальною основою держави, не існує поза 

державою; розвивається в системі взаємодії з державою через партії, 

вибори, представницькі органи влади, а також через групи та об'єднання 

за інтересами; впливає на створення і функціонування державних 

органів у власних інтересах; потребує від держави охорони і захисту 

життя, здоров'я, безпеки громадян, але не допускає її втручання в їх 

приватні інтереси; використовує норми права, встановлені і закріплені 

державою у формах права - нормативно-правових актах, нормативно-

правових договорах, правових прецедентах. 

Роль держави у розвитку громадянського суспільства полягає в 

тому, що вона: слугує формою, що організовує громадянське суспільство 

і створює умови для його розвитку; є відносно самостійною щодо 

громадянського суспільства і здійснює солідарні публічні інтереси усіх 

членів суспільства; встановлює «правила гри», яких повинні 

дотримуватися громадяни та їх об'єднання, створює сприятливі умови 

для їх існування і розвитку; не втручається в приватну сферу сім'ї, 

побуту, культури: таке втручання можливе лише з метою забезпечення 

особистої або громадської безпеки; не втручається в приватні 

правовідносини: у разі вступу в такі правовідносини втрачає можливість 

виявляти публічну владу, тобто зберігає всі ознаки публічно владної 
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особи за межами приватних правовідносин; надає необхідний захист 

громадянському суспільству, яке функціонує в межах її території, у 

тому, що належить до соціальної безпеки його суб'єктів; виступає 

знаряддям соціального компромісу громадянського суспільства, 

пом'якшує соціальні суперечності між різними соціальними групами; 

юридично забезпечує можливості громадянина бути власником, 

створювати громадські об'єднання, комерційні корпорації, брати активну 

участь у політичному житті суспільства; має межі регулювання відносин 

у суспільстві, що визначаються конституцією держави, міжнародними 

стандартами прав людини. Баланс інтересів людини і держави 

розцінюється як гарантія правомірності відносин «людина - держава».  

В останні роки виявився факт недосконалості політичної системи і 

судової влади, а також інститутiв громадянського суспільства в Україні. 

Недостатньо динамічний розвиток інститутів держави і громадянського 

суспільства посилює застій політичного і духовного життя в країні, 

стримує реалізацію прав і свобод людини. Розбудова громадянського 

суспільства в Україні має орієнтуватися на європейські стандарти 

забезпечення та захисту прав і свобод людини, зокрема впровадження 

практики належного врядування, доброчесності, відкритості, прозорості 

та підзвітності інститутів влади, створення умов для різноманіття 

суспільних інтересів, у тому числі економічних, екологічних, 

соціальних, культурних, релігійних, територіальних тощо, і форм їх 

вираження. 

Отже, і суспільство, і держава функціонують для задоволення 

потреб та інтересів людини. Держава є необхідним регулятором 

життєдіяльності суспільства, забезпечує його розвиток, єдність, 

керованість, слугує важливим фактором організованості і 

впорядкованості соціуму. Тому, одним із основних напрямів покращення 

взаємодії держави та суспільства має стати повернення довіри громадян 

до держави. 
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Європейська конвенція про захист прав та основних свобод 1950 р. 

та протоколи до неї (далі – Конвенція) були ратифіковані Україною у 

1997 році. Відповідно до законодавства України чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства України. Тому 

Конвенція є частиною національного законодавства і підлягає 

застосуванню на рівні з національними нормативно-правовими актами 

України. Практика Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) є 

також джерелом права України згідно зі ст. 17 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» [1]. Одним з основних завдань України на шляху до 

євроінтеграції є виконання нашою державою рішень ЄСПЛ, оскільки 

даний процес є необхідною гарантією забезпечення прав людини, в тому 

числі й права на судовий захист. Однак, незважаючи на важливість та 

необхідність належного виконання рішень ЄСПЛ, в Україні існує 

проблема систематичного невиконання таких рішень, особливо в частині 

виплати справедливої сатисфакції. 

Проблеми виконання рішень ЄСПЛ в частині виплати справедливої 

сатисфакції були предметом дослідження таких вітчизняних науковців, 

як Ю. Шевченко, Н. Косяк, А. Капітоненко, Н. Марущак, І. Кобець, Н. 

Камінська. Хоча аналіз їхніх наукових праць указує, що майже кожен 

науковець розглядав проблемні аспекти виконання рішень ЄСПЛ в 

цілому. У той же час індивідуального дослідження означеної 

проблематики фактично немає. Тому метою статті є визначення та аналіз 

проблемних аспектів виконання Україною рішень Європейського суду з 

http://lsej.org.ua/3_2016/3.pdf
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прав людини в частині виплати справедливої сатисфакції, а також пошук 

можливих шляхів їх вирішення. 

Відшкодування справедливої сатисфакції є заходом 

індивідуального характеру, спрямованим на забезпечення відновлення 

порушених прав конкретного заявника, яке здійснюється шляхом 

відшкодування заборгованості за рішенням суду. Так, відповідно до ст. 3 

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» виконання рішення ЄСПЛ 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України [1]. Саме 

тому щорічно в проекті Державного бюджету передбачаються кошти на 

їх виконання. При цьому згідно з ч. 4 ст. 8 даного Закону центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, протягом 10 днів від 

дня надходження документів здійснює списання на вказаний стягувачем 

банківський рахунок або на депозитний рахунок державної виконавчої 

служби коштів з відповідної бюджетної програми Державного бюджету 

України. 

Однак, аналізуючи практику останніх років, бачимо що кількість 

рішень, які покладають на Україну обов’язок виплати справедливої 

сатисфакції за рішеннями ЄСПЛ заявнику настільки велика, що кошти, 

закладені в Державному бюджеті для цих цілей є недостатніми. Таким 

чином це зумовлює проблеми з виплатою відповідних коштів протягом 

встановлених законодавством строків. Крім того, ст. 2 даного Закону 

встановлює збільшення суми виплати, стягуваної у зв’язку з 

нарахуванням пені за порушення строків установлених виплат. Це 

призводить до збільшення суми виплат. 

На сьогоднішній день Всі виплати за рішеннями ЄСПЛ 

здійснюються за бюджетною програмою № 3504040 [2]. За даною 

програмою на 2021 рік було передбачено 100 млн. грн на заходи щодо 

виконання рішень суду, що гарантовані державою. Як зазначає М. 

Щербатюк це мізерна сума, яка у 6 разів менша навіть за ту яка була у 

2020 році і це більше виглядає як лицемірство, яке з боку держави ніби 

то показує що ми залишаємо цю бюджетну програму і нібито піклуємося 

про вирішення цієї проблеми, але виділяємо на неї 1 копійку. Зрозуміло 

що тут не може йтися ні про який поступ навіть із вирішенням проблеми 

боргів навіть по вже існуючих судових рішеннях, вже не кажучи про все 

нові і нові судові рішення які не виконуються. Виглядає на те, що 

єдиною ціллю цього є необхідність звітуватися в Комітет міністрів Ради 

Європи щодо прогресу по виконанню рішення ЄСПЛ Бурмич та інші 

проти України [2]. 
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Тому вважаємо слушною думку А. Капітоненко який наголошує на 

тому, що відсутність відповідних законодавчих заходів щодо збільшення 

асигнувань на відповідні видатки Державного бюджету України є однією 

з основних причин невиконання або надзвичайно тривалого виконання 

рішень ЄСПЛ у частині виплати відшкодування [3, с. 20]. На наш погляд 

з метою належного та своєчасного їх виконання держава повинна 

створити умови, за яких кошти на виплати справедливої сатисфакції 

будуть виділятися з Державного бюджету в належному об’ємі. Для того 

щоб вирішити цю проблему Н. Косяк пропонує створити реєстр 

невиконаних рішень ЄСПЛ та встановлених сум справедливої 

сатисфакції, а також реєстр справ, які знаходяться на розгляді ЄСПЛ. Це 

дозволить обраховувати та прогнозувати кошторис, необхідний для 

виплат за рішеннями ЄСПЛ [4, с. 47]. 

З огляду на вищевикладене, вважаємо за необхідне здійснення 

таких кроків щодо вирішення проблеми невиконання рішень ЄСПЛ в 

частині виплати справедливої сатисфакції. По-перше, необхідно 

прийняти комплексний законодавчий пакет для вирішення першопричин 

системної проблеми, узгоджений з вимогами практики ЄСПЛ та 

Національною стратегією щодо виконання рішень у групі справ 

«Іванов/Бурмич проти України». По-друге, встановити та впровадити 

ефективні внутрішні засоби правового захисту, як компенсаційні, так і 

прискорювальні (превентивні). По-третє, внести необхідні зміни до 

державного бюджету України, а саме збільшити фінансування статті 

№ 3504040 з метою ефективного виконання рішень суду. А також 

держава повинна зняти неефективні мораторії, що перешкоджають 

виконавчим провадженням. 

Отже, в Україні існує проблем невиконання рішень ЄСПЛ в частині 

виплати справедливої сатисфакції, яка потребує негайного вирішення. 

Першочерговим завданням для вирішення проблеми має стати 

узгодження чинного національного законодавства щодо виконання 

рішень ЄСПЛ із сучасними реаліями. Для забезпечення ефективного і 

своєчасного виконання рішень ЄСПЛ, подолання проблем Україні 

необхідно провести реформи (зокрема забезпечити незалежність та 

неупередженість судової влади) та удосконалити положення Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» в частині виплати стягувачеві 

відшкодування, які натепер не приведені у відповідність до 

європейських вимог, а тому позбавляють громадян України права на 

своєчасне та в повному обсязі отримання відшкодування, присудженого 

ЄСПЛ. 
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Сучасні проблеми державотворення, зокрема: проблема 

формування правової держави, реформування судової гілки влади,- 

роблять актуальним звернення та ґрунтовне осмислення науково-

теоретичної спадщини мислителів минулого. Величезний інтерес в 

цьому контексті викликає недостатньо досліджений в українській науці 

французький вчений Алексіс де Токвіль (1805-1859). Науковці, якщо і 

торкаються проблеми судової влади у творах французького мислителя, 

то: 1) у формі вибіркового цитування тих чи інших глибоко-змістовних 

фрагментів праць філософа, які потребують значно серйознішого, 

вдумливого аналізу та роздумів; 2) вузько-предметно, в рамках 

юриспруденції.  [1, с.51], [2, с.116-117 ] 

Поза увагою залишається аналіз впливу судової влади на політичне 

життя суспільства. 

Метою тез є висвітлення наступних проблем токвілевої наукової 
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спадщини: роль судової гілки влади в системі стримування і противаг в 

умовах демократичного режиму, вплив судової влади на політичні 

процеси, роль інституту суду присяжних в суспільному житті.  

В праці «Демократія в Америці» величезну роль у світі політики та 

в американському суспільному житті відводив А. де Токвіль судовій 

гілці влади.  

Система стримування і противаг вимагає , щоб судова гілка влади 

час від часу була посередником між виконавчою та законодавчою 

гілками влади, місцевою владою та федеральною, між суспільством і 

громадянином, між різними політичними силами. 

Американські суди проводять конституційну експертизу і мають 

право об’явити той чи інший закон не відповідним конституції, що 

служить однією з самих потужних перешкод проти тиранії законодавчих 

органів.  

А. де Токвіль вважав, що проникнення судової гілки влади у світ 

політики повинно знаходитися у безпосередньому зв’язку з 

розширенням виборності органів влади. На його думку, виборна влада, 

яка не підпорядкована судовим органам, рано чи пізно вислизне з-під 

усякого контролю. Тому мислитель високо оцінив право загальних судів 

порушувати справу проти державних службовців та виносити 

обвинувальний вирок. Крім того судову функцію у політиці виконують у 

деяких випадках законодавчі органи. Палата представників звертається у 

сенат з метою порушення справи проти державних посадових осіб, а 

сенат визначає їм покарання, звільняє з посади, а потім справа 

передається у звичайний суд.  

У своїх роздумах А. де Токвіль наближувався до розуміння 

необхідності існування соціального контролю за відправленням влади та 

політичною елітою. Він вважав, що встановлення відповідальності усіх 

посадових осіб перед законом, можливість постати перед судом окрім 

моральної відповідальності перед виборцями є найнеобхіднішим 

елементом справжньої демократії.  

На думку філософа, з розвитком демократії неодмінно повинна 

розширюватися і сфера компетенції судів. Істотну роль у світі політики 

судова гілка влади відіграє ще й тому, що демократія і свобода не 

можливі без духу законності у суспільстві. Судова гілка влади, за 

мислителем, є ефективною, дієвою, стабільною та міцною насамперед 

завдяки: 

1) незмінюванності суддів;  

2) суду присяжних. 

Суд присяжних Алексіс де Токвіль розглядав не стільки як 
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юридичний, а як політичний інститут, як прояв народовладдя у сфері 

судочинства: «суд присяжних об’єднує представників народу, яким 

доручено виконання законів, так само, як парламент об’єднує тих, хто 

створює закони» [ 3, с. 211. ] 

Токвіль акцентував увагу на широкому застосуванні суду 

присяжних не тільки в кримінальних справах, а й в цивільних справах. 

Подібна практика робить інститут присяжних «звичним явищем в 

повсякденному життя, людська свідомість звикає до його діяльності, і 

він починає уособлювати ідею справедливості» [ 3, с. 211. ] 

Таким чином, суд присяжних, спираючися на принцип 

народовладдя, вчить народ користуватися своєю владою, а «готує людей 

до вільного життя», розповсюджує на найширші маси суспільства «дух 

законності», повагу до рішення суду і закріплює в суспільстві розуміння 

права. [ 3, с. 211] 

Підсумовуючи, зазначимо, що українське суспільство потребує 

незалежної, ефективної, дієвої, авторитетної в суспільстві судової влади, 

тому вельми необхідним є продовження судової реформи.  
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Проблема подвійного громадянства в Україні існувала завжди, але 

враховуючи політичний вектор, законодавчі ініціативи та проекти на 

легалізацію подвійного громадянства це дало новий поштовх для 
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детального дослідження проблеми.  

Міграція українців закордон почалась ще в ХІХ ст., а зараз в умовах 

глобалізації, відкриття кордонів, ліберального візового режиму, 

прогнози експертів є невтішними, оскільки за примірними підрахунками 

кожен 4-5 українець є потенційним мігрантом. Проблему втрати своїх 

громадян не можливо миттєво зупинити, а відомі історії радикальні 

методи, як «Залізний занавіс» в СРСР в сучасному демократичному 

суспільстві не повинні з’явитись і не мають права на життя.  

У своїй праці О. Малиновська зазначає, що поширення 

різноспрямованих тимчасових, зворотних, циркулярних міграційних 

потоків призвело до формування численної когорти людей, які впродовж 

життя переміщуються між різними державами, встановлюючи та 

підтримуючи різноманітні соціальні зв’язки у кожній із них. Мігранти 

другого й наступних поколінь від самого початку виховуються в умовах 

сталих міжнаціональних зв’язків. Це призводить до формування 

подвійної (а то й множинної) ідентичності, яка в багатьох випадках 

закріплюється у формі подвійного (множинного) громадянства. 

Міжнародні міграції, що набули небаченої інтенсивності, є вагомим 

чинником цього процесу. Вони призвели не лише до зміни ставлення, а й 

до трансформації сутності подвійного громадянства [1, с. 105]. 

Як наслідок, кількість українців, які є громадянами іншої країни, 

становить близько 20-25 мільйонів. Випадки біпатризму далеко шукати 

не потрібно, оскільки за неофіційними даними в прикордонних районах 

України , досить велика кількість громадян має подвійне громадянство з 

тією країною якою межує кордон.  

Здавалося б, проблему вирішить подвійне громадянство, але 

законодавцями неодноразово подавались відповідні законопроекти до 

Верховної Ради, але всі вони були розкритиковані та відхилені, оскільки 

відповідно до ст.4 Конституції в Україні існує єдине громадянство.  

Отже, відповідні законопроекти є неконституційними.  

Окрім неконституційності виникає ряд інших проблем. Проблема 

національної безпеки – використання спецслужбами країни агресора 

прикриття громадянина України який проживає на території тимчасово 

непідконтрольній Україні, проблема протидії сепаратизму, тероризму, 

диверсіям, відновленням агентурних мереж та іншим злочинам які стане 

простіше вчинити отримавши подвійне громадянство. Також виникає 

проблема законодавчої бази, оскільки це призведе до суперечностей та 

колізій, глобальної кодифікації.  

Отже, в умовах сьогодення, коли наша держава протистоїть 

загарбницьким діям країни агресора, економічним кризам, пандемії 
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СOVID-19, масовій еміграції українців, старінню нації інститут 

громадянства однозначно потребує змін, але чи доцільний шлях 

легалізації подвійного громадянства чи зможе це зупини трудову 

міграцію, зміцнити правовий зв’язок української діаспори ?  

На мою думку, легалізація подвійного громадянства в сучасних 

умовах зумовить більшу нестабільність та не вирішить перерахованих 

вище проблем, тому необхідно піти іншим шляхом, шляхом розроблення 

комплексу законодавчих актів які могли б попередити відток українців 

закордон та повернути нашу діаспору на рідну землю, адже в умовах 

сьогодення, єдність нації - це процвітання України. 

Література 

1. Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (з 

наступними змінами та доповненнями). URL: 
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міграційних переміщень доби глобалізації: загроза чи закономірність? 
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СЕКЦІЯ 3 

МОЛОДІЖНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ 

Куліш Анастасія 
Hospitality - Hotel and Restaurant Operations Management 

Humber college, Toronto 

Необхiдність розвивати бiзнес та витримувати конкуренцiю 

спонукає пiдприємцiв отримувати новi знання, наймати консультантiв, 

використовувати досвiд успiшних бiзнесменiв i дiлитися власним.  

Для початківця важливо отримати відповіді на питання: як 

заснувати бізнес, прорахувати витрати, правильно вести облік і звітність, 

скласти фінансовий план, отримати фінансування на розвиток бізнес-

ідеї, просувати свій продукт, управляти працівниками тощо. Крім даного 

стартового навчального посібника існують інші освітні ресурси, якими 

можна скористатися для розвитку власного бізнесу.  

Розвиток бізнес-освіти в Україні досягнув рівня, що відповідає 

світовим стандартам у цій сфері. Цей позитивний тренд змінює бізнес-

середовище. Бізнес-освіта ніби розкриває очі на можливості та 

перспективи тут і зараз, допомагає розвиватися тим, хто не хоче чекати, 

коли хтось абстрактний щось змінюватиме, а самі розпочинають ці 

зміни. Українці готові створювати та навчатись якісно новим підходам 

до ведення бізнесу, в основі яких лежить не лише значення грошей, але й 

цінності, місія. Саме тому з’являється багато доступних програм для 

підприємців.  

Сучасна освіта для підприємців може бути платною і безоплатною 

(завдяки численним освітнім програмам за підтримки міжнародних 

організацій). Бізнесменам-початківцям краще починати з можливостей, 

доступних безкоштовно. Наприклад, Програма ООН із відновлення та 

розбудови миру підтримала 650 бізнес-стартапів, 8300 підприємців 

(56,2 % з яких – жінки) здобули нові знання та навички з управління 

бізнесом, маркетингу тощо. Для тих, хто має власний бізнес чи тільки-но 

планує його розпочати, але час від часу відчуває труднощі, за 

Програмою ООН із відновлення та розбудови миру проводять серії 

безкоштовних тренінгів з розвитку підприємницьких компетентностей. 

Для участі в таких семінарах достатньо попередньо зареєструватися.  

Використовуючи інтернет-ресурс, можна пройти навчання в 

зручний час за програмою, яка відповідає конкретним потребам. 

Приклади: � «Національна онлайн-школа для підприємців» на онлайн-

платформі «Дія.Бізнес» (https://business.diia.gov.ua/school);  «Школа 
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малого та середнього підприємництва (Школа МСП)» – проєкт фонду 

Василя Хмельницького K.Fund https://kfund.ua/uk/projects/shkola-malogo-

i-serednogopidpriyemnitstva/ � «Почати бізнес. Навчальна платформа для 

підприємців» – проєкт реалізується у межах Програми ООН із 

відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Польщі 

(https://startbusiness.com.ua). [1, с.18] 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття», безробітним, 

яким виповнилося 18 років та які не можуть бути працевлаштовані за 

сприяння служби зайнятості протягом одного місяця у зв’язку з 

відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їх бажанням допомога 

по безробіттю може виплачуватись одноразово для організації 

підприємницької діяльності.  

Служби зайнятості проводять інформаційні семінари з 

підприємницької діяльності, залучають безробітних, які зацікавились 

можливістю організації підприємницької діяльності, до 

консультаційного семінару з основ підприємництва та (або) до 

професійного навчання з основ підприємницької діяльності; розроблення 

бізнес-плану (розроблення бізнес-плану безробітним може 

здійснюватись як у процесі професійного навчання, так і самостійно). 

Отже, для того щоб розвивати вже наявні знання та особистісні 

якості у підприємництві найкращим варіантом стане навчання та 

поступове набуття досвіду. Молодим людям може здаватися, що стати 

успішним підприємцем без знань і спеціальної підготовки не складно. 

Проте основні знання та навички потрібні як тим, хто має власний 

бізнес, так і тим, хто наймається на роботу, хто продає товар, і хто його 

купує. Українці готові створювати та навчатись якісно новим підходам 

до ведення бізнесу, постійно збагачуватись практичним досвідом, в 

основі яких лежить не лише значення грошей, але й цінності та місія. 

Саме такі люди досягають підприємницького успіху. 

Література 

1. Карпюк Г.І. Основи підприємництва: Навчальний посібник для 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. 2021 рік. С. 17-18 

2. Стрельбіцька О. П. Світовий досвід мотивації праці та 
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ФОРМУВАННЯ ІДЕАЛЬНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМЦЯ 

Сарана Вікторія 
студентка 2 курсу, спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» КНУ імені Тараса Шевченка 

Сучасні реалії ведення бізнесу вимагають від підприємців не лише 

професіоналізму, а й вміння подати себе, справити гарне враження, що у 

загальному розумінні формує його імідж. 

Імідж походить від лат. іmago – «образ» і був відомий ще з давніх 

часів. У сучасній англійській мові слово “image” має безліч відтінків та 

значень, наприклад, «образ», «зображення», «репутація», «престиж», 

«уявлення» (про щось), «символ» [1, с. 108]. 

У психології поняття іміджу тлумачиться як образ, що з’являється 

завдяки соціальному пізнанню. Імідж описують, спираючись на 

стереотип, емоційно забарвлений образ або думку стосовно людини, 

організації, групи. Імідж має певні компоненти, до яких можна віднести 

поняття міжособистісних відносин, виконуваних ролей, індивідуальних 

характеристик носія (зовнішніх і внутрішніх), суб’єктивного сприйняття 

реципієнтом [2, с. 31]. 

Важливою особливістю іміджу є його активність. Він здатний 

впливати на свідомість, емоції, діяльність і вчинки як окремих людей, 

так і цілих груп населення. Як наслідок, люди віддають перевагу тим чи 

іншим товарам, фірмам, банкам або політичним партіям [3, с. 12]. 

Отже, ваш імідж – це та думка про вас, яка склалася у конкретної 

групи людей – від ваших близьких до, припустимо, вашого електорату. 

Імідж також може служити основою для довіри і фактором, що 

полегшує вплив, але по-перше, це не єдина функція іміджу, по-друге, 

використання іміджу в якості засобу соціального впливу можливо не 

завжди, а за певних умов, яким повинен відповідати імідж. Вивченням і 

практичним перетворенням цих умов займається іміджологія [4, с. 23]. 

Отже, щодо іміджу існують різні точки зору фахівців: одні 

розглядають його виключно як результат свідомої діяльності 

формування необхідного враження. Інші вважають, що імідж є у будь-

якої людини без того, чи займається вона його формуванням 

усвідомлено та цілеспрямовано, чи він формується спонтанно та 

незалежно від того враження, яке хотів би створювати підприємець на 

оточуючих. Відтак, за результатами дослідження праць науковців 

можемо визначити основні складові іміджу підприємця, у залежності від 

їхньої вагомості (рис. 1.1). 

https://vstup.osvita.ua/spec/2-620-1/0-0-1497-0-0-0/
https://vstup.osvita.ua/spec/2-620-1/0-0-1497-0-0-0/


МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

V Ювілейна учнівсько-студентська конференція 
2 грудня 2021 р.  

158 

Зовнішній вигляд (діловий стиль одягу, охайність)

Індивідуальність, своєрідність

Екологічність (дотримання таймінгу, домовленостей, 
реагування на прохання клієнтів)

Саморегуляція та стресостійкість 
(здатність контролювати свої
почуття у складних ситуаціях)

Етика та культура, моральність 
(чесність, порядність, сумлінність)

Ініціативність (здатність до самостійних дій)

Довіра (бажання співпрацювати)
Комунікабельність (відкритість для 

інших, готовність спілкуватися з 
людьми)

Наполегливість (уміння доводити справу до кінця, 
завзятість, сила волі)

Експертність (професіоналізм у предметній галузі)

1

2

3

4

5

6

7
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Рисунок 1 - Складові іміджу підприємця за вагою 

Джерело: побудовано автором 

 

Виходячи із зазначених складових сучасних підприємців (рис. 1), 

виокремлюють зовнішні та внутрішні фактори впливу на культуру 

підприємців: 

 Наявність фінансів чи коштів 

 Сучасні технології 

 Інфраструктура 

 Відповідні знання та навички 

 Відповідне навчання 

 Державна політика 

 Індивідуальні сильні сторони та таланти 

 Наявність ринків 

 Доступність ресурсів 

 Природні чинники 

 Політична стабільність 

 Конкуренція 

 Культура 

Отже, для привабливого іміджу важливо все: і етика відносин, і 

стиль одягатися, і інтер'єр офісу.  
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Отже, якщо говорити про ідеальний імідж підприємця, то крім 

зовнішнього вигляду, його можна як систему якостей особистості: 

1. Професійність. Йдеться про вміння багатосторонньо розглядати 

ділову ситуацію. Це вміння ґрунтується зазвичай на здібності фахівця 

приймати суттєві характеристики об'єкта у постійній зміні, що особливо 

стосується ситуації на ринках сировини та збуту, на фінансовому ринку, 

у сфері технологій. В інтелекті підприємця-професіонала мають бути 

інтегровані наукові знання з дійсністю та прийнятими до суспільстві 

морально-духовними нормами. 

2. Максимум майстерності. Сутність цього пункту полягає в тому, 

що в будь-якій своїй діяльності підприємець повинен отримувати 

максимум ефекту при мінімум витрат і непередбачених наслідків. 

3. Діяльне передбачення. Зміст цього передбачення - в умінні 

поставити правильний діагноз виниклої ситуації, передбачати можливі 

зміни та запобігти небажаним перетворенням об'єкта. Причому таке 

передбачення має бути засноване переважно на науковому прогнозі. 

4. Екстремальна творчість. Специфіка його насамперед у тому, що 

найяскравіше воно проявляється у критичних ситуаціях, коли інші 

фахівці губляться та здаються. Розвинена у підприємця здатність 

приймати ризиковані рішення є джерелом його успіху. 

5. Практичність. Ця якість підприємця означає вміння 

використовувати нові, свіжі, спеціальні та соціальні знання у розвитку 

бізнесу, тому такий бізнесмен завжди вестиме актуальну діяльність і, з 

легкістю, підлаштовуватися під довкілля. 

6. Моральна гармонійність. Підприємець часом ставиться 

практичним життям у такі умови, коли звичайне вирішення проблеми 

видається аморальним. У такої ситуації особливо чітко виявляється 

гуманність. 
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Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова 

Молодь є невід’ємною складовою суспільства, що сприяє його 

розвитку та появі нових можливостей. Проте зараз, як і раніше, молоді 

люди зіштовхуються з безліччю проблем сучасного світу. В першу 

чергу – це конфлікт поколінь. Наразі воно є найбільш помітним, адже 

світ набув масштабного розвитку з моменту його виникнення. Час 

минає, традиції змінюються, і те, що раніше вважалося чимось 

ненормальним або дивним, в сучасному світі, навпаки, є звичним 

явищем. Добре розуміючи старше покоління, яке не завжди хоче 

спримайти нові сучасні виклики, бо звикло жити за своїми правилами та 

нормами. Проте, таке категоричне ставлення до захоплень сучасної 

молоді та нав’язування своєї думки, може позбавити бажання молоді 

досліджувати щось нове тим самим розвиваючи державу. Також 

поширеним явищем є знецінення думки. Можна з впевненістю 

стверджувати, що багато молодих людей чули в свою адресу від 

старшого покоління: “Та що ти взагалі розумієш, якщо навіть ще не жив 

на цьому світі?”. Норми Конституції України закріплюють таку тезу, що 

кожна людина – особистість, яка має право на власну думки (звісно, 

якщо вона не пригнічує честь та гідність оточуючих), тому люди в 

суспільстві мають бути толерантними один до одного. Звісно, що 

конфлікт між поколіннями вирішити повністю неможливо, адже кожне 

покоління несе за собою нові виклики. Проте потрібно керуючись 

нормами моралі та здорового глузду віднайти той баланс, який буде 

задовольняти всіх людей в суспільстві. 

Друга проблема, не менш вагома, це - відносини молоді з батьками. 

В сучасному світі поняття «сім’я» розглядається як в юридичному сенсі 

так і в традиційному: для когось це об’єднання людей з родинними 

зв’язками, для когось це люди об’єднанні шлюбом, інші взагалі 

вважають, що не обов’язково узаконювати свої стосунки, достатньо 

просто кохати один одного, щоб називатися родиною. І кожна з цих 

позицій має право на існування.  

Проте, сучасні діти почали досить швидко віддалятися від батьків, і 

тим самим руйнувати традиційний уклад. З чим же це пов’язано? 

Сучасна молодь є досить технологічно розвиненою, і якщо їй 
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знадобиться порада, то набагато простіше знайти відповідь в Інтернеті, 

аніж запитати в батьків, які завжди зайняті роботою. А, батькам в свою 

чергу, вигідно, те, що діти не будуть чіпати їх зайвий раз. Таким чином, 

між батьками та дітьми поступово втрачається комунікація (якщо, 

звісно, це не стосується організаційних питань). Це призводить до того, 

що дитина закривається в собі, не ділиться своїми переживаннями, а 

батьки, в свою чергу, не знають, що відбувається в житті їхньої дитини. 

Користуючись цим, багато молодіжних угрупувань, створених в 

Інтернеті, задля псевдо допомоги дітям формують погляди молоді в 

напрмку вигідному саме їм та досить негативному для суспільства. 

Вирішення цієї проблеми може здатися легким на перший погляд. 

Адже, як зазначають психологи, лише потрібно більше часу проводити з 

дітьми, говорити з ними на теми, які їх цікавлять, пояснювати, що добре, 

а що погано. Але не все так просто, дуже важко налагодити контакт, 

який був втрачений, це важка проблема, яка не вирішується за один 

день. Саме батьки впливають на становлення дитини у майбутньому, 

тому вони повинні зробити все для того, щоб діти почували себе 

захищенними та потрібними, а діти, в свою чергу, повинні дослухатися 

до порад батьків. 

Останнью проблемою є – залежність від ґаджетів. Сучасну молодь 

найчастіше описують, як залежне від ґаджетів покоління. І, це є не 

небезпідставно. Так, дійсно, світ зараз наповнений технологіями, і 

суспільство вже не може уявити своє життя без «наших вірних 

помічників»: смартфонів, планшетів, комп’ютерів тощо. Люди не 

залежно від віку почали користуватися ґаджетами, розуміючи що це 

дійсно зручно. Але давайте повернемося до залежності, вона дійсно є. В 

чому це проявляється? Візьмемо до прикладу навчання в школі. Як легко 

зараз знайти будь-яку інформацію, достатньо лише ввести запит в 

Інтернеті, і все, вирішена контрольна вже перед тобою. Позитивного в 

цьому небагато, адже діти навіть не намагаються вирішувати завдання 

самостійно, і які знання вони отримують? Довготривале користування 

ґаджетами може взагалі відбити бажання в дитини займатися чимось ще, 

крім свого смартфона. І, це стосується не тільки школярів, у молодих 

людей теж проявляється ця залежність, хоч не всі це готові визнати. 

Скільки годин на день молодь проводить в соціальних мережах, годину, 

дві, три? Ні, набагато більше, і навіть не помічає цього. Засинає з 

телефоном, просинається з ним, і навіть інколи не помічає, як швидко 

плине день. Дуже важко позбавитися від цієї залежності, але все ж таки 

потрібно, хоч інколи, відкласти смартфон, і піти прочитати книгу, або 

зайнятися тим, що подобається. 
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Отже, для того, щоб суспільство було громадянським, а держава – 

правовою не варто забувати про основу цього суспільства – молодь. 

Будь-яка правова норма не буде ефективною, якщо вона буде лише 

існувати на папері. Першочерговим завдання держави має бути 

достатньо фінансована програма підтримки молоді в навчанні та 

дозвіллі. 
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Кожного року восени нагороджують вчених Нобелівською премією. 

Цього року премію з економіки присудили трьом американським 

професорам за експерименти які спростували ряд економічних гіпотез. 

Дослідження цьогорічних лауреатів стосуються нових підходів до 

вивчення складних питань, відповіді на які експериментальним шляхом 

отримати майже неможливо. Зокрема, вони вивчали, як зміна 

мінімальної зарплати впливає на рівень зайнятості, а тривалість 

навчання – на рівень достатку. [1]. Можливо для майбутніх нобелівських 

лауреатів буде цікава тема тривалості життя яку ми попробуємо 

з'ясувати саме тривалості життя в Україні 

На сьогодні в Україні середня тривалість життя не тільки чоловіків, 

а населення в цілому нижче, ніж середня по земній кулі, з огляду на 
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Африку та "інші країни" середня тривалість життя чоловіків в Україні - 

63 роки, жінок - 73 роки. [2]. 

Але проблема старіння і депопуляції в Україні не найвища в Європі. 

Частка населення 65+ років в ЄС в середньому 19%, в Україні - 

17%. Навантаження 60+ років на 20-64 роки, тобто на фактичний, 

реальний працездатний вік в Україні - 27%, в ЄС -31%. 

Депопуляція відбувається в багатьох країнах, в тому числі Японії, 

Німеччини, Італії, Португалії, Греції та інших країнах, де народжується 

менше, ніж помирає людей. [2]. 

Згідно статичних даних на 2020 рік Україна займає 114 місце в 

рейтингу з 191 країни за тривалістю життя. Наша держава поступається 

рейтингу таким країнам як Японія, Гонконг, Швейцарія, Сингапур. [3]. 

В своєму дослідженні я звернувся до досвіду країни Японія в якій 

на сьогоднішній день середня тривалість життя – 83,3 роки.  

 Після закінчення Другої світової війни середня тривалість життя в 

розореній і деморалізованою країні ледь перевищувала 50 років, що 

являє разючий контраст з сьогоднішнім днем і змушує засумніватися в 

генетичній схильності населення Японії до довгого життя. Тому 

дослідники відзначають, що, крім економічного фактора, нинішньому 

масовому довголіттю японців сприяють ефективна медицина і здорова 

система харчування. [4]. В Японії добре розвинена система ранньої 

діагностики захворювань, яка в більшості випадків дозволяє своєчасно 

запобігати недуги, а не марно намагатися лікувати запущені хвороби. 

Крім того, завдяки вжитим соціальним заходам вдалося помітно знизити 

рівень поширення інфекційних захворювань, зокрема туберкульозу, 

серед бідних верств населення. Що стосується харчування, то японці 

утримуються від переїдання, не гребують пісної і прісної їжі. 

З 1985 року Японія очолює світ за тривалістю життя, але Гонконг, 

колись британська колонія, а нині особливий адміністративний регіон 

Китаю, зайняв лідируючі позиції з 2010 року. Із надзвичайно швидкою 

Другою світовою війною економічного розвитку та пов’язаного з ним 

епідеміологічного переходу від інфекційних до неінфекційних хвороб як 

провідних причин смерті, тривалість життя Гонконгу протягом останніх 

півстоліття постійно зростала - 81,9 року для чоловіків та 87,6 років для 

жінок у 2017 році [5]. 

Громадяни республіки Швейцарія в середньому проживають по 

82,7 року. На якість їх життя впливає помірний клімат, чисте повітря, 

спокійна обстановка в країні. У сферу охорони здоров'я Швейцарія 

щорічно інвестує мільйони євро. 

Тут середня тривалість життя у Сингіпурі сягає 82,6 року. У країні 
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дуже жорстко регулюється кількість автомобілів для запобігання 

забруднення екології. Уряд створив відмінну систему охорони здоров'я, 

яка спрямована в першу чергу на запобігання появи хронічних 

захворювань, а не на їх лікування. [4] 

Дослідивши досвід зміни тривалості якості життя в перелічиних 

країнах можу зробити такі висновки і пропозиції для збільшення 

тривалості життя в Україні: 

1. Основною причиною депопуляції і старіння є довготривале 

збереження рівня народжуваності настільки низьким, що воно не 

забезпечує, щоб покоління батьків заместилось поколінням дітей. 

2. Для того, щоб хоча б наступне покоління не було менше 

попереднього, потрібно, щоб на одна жінка народжувала більше 2-х 

дітей. 

3. Обов’язкові медичні чекапи для людей старше 55 років  

4. В рамках програми Здорова Україна планується введення 

обов’язкових медичних чекапов для людей старше 55 років – для 

скринінгу неінфекційних і онкологічних захворювань. 

5. Вплив на спосіб життя пацієнтів, а саме – боротьба з палінням, 

достатня фізична активність, принципи здорового харчування – це 

обов’язкові умови профілактики та лікування ССЗ.[5] 

Фактори, що впливають на здоров'я населення: 

1. Спосіб життя, сюди відносять звички, стреси, режим 

харчування, умови праці, коло спілкування, сімейні відносини, 

урбанізацію, рівень освіти і культури, умови праці, фінансове 

становище, побутові умови, частота вживання медикаментів. Саме 

спосіб життя грає найбільшу роль в якості і тривалості життя. 

2. Довкілля, стан води, повітря, грунту, магнітні та космічні явища, 

клімат, зміна атмосферних умов. 

3. Генетика, хильність до хвороб, що передаються у спадок. 

4. Рівень медицини, якість і швидкість надання медичної 

допомоги. 

Література 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПЕДІАТРІЇ 

Кравець Богдан 
Учень 8 класу КЗ «Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської 

ради Донецької області» м.Маріуполь  

Поліщук Світлана Вікторівна, учитель математики вищої категорії, 

учитель методист. 

Математика в медицині найчастіше використовуються як метод 

наукового аналізу. Але широко використовується в таких вузьких 

спеціальностях як педіатрія, акушерство. Особливого значення має 

високий професіоналізм медика в работі з дітьми. Знання математики 

допомогають педіатрам, медичним сестрам правильно оцінити фізичний 

розвиток дітей, вчасно виявляти відхилення в здоров’ї. 

Математика в медицині найчастіше використовується як метод 

наукового аналізу. Але широко використовується в таких вузьких 

спеціальностях як педіатрія, акушерство. Особливого значення має 

високий професіоналізм медика в работі з дітьми. Знання математики 

допомогають педіатрам, медичним сестрам правильно оцінити фізичний 

розвиток дітей, вчасно виявляти відхилення в їх здоров’ї.  

Основною метою роботи є можливість з’ясувати, яку роль має 

математика в педіатрії. Виявити значущість математики в медицині та 

довести взаємодію математики з анатомією і фізіологією дитячого 

організму для найбільш ефективного лікування і профілактикою 

захворювань.  

За допомогою математичних методів розрахунку вирішуються 

задачі, які необхідні не тільки педіатрам, а й батькам: вимірювання 

зросту, ваги дитини; дозування ліків у домашніх умовах вимірювання 

температури води при купанні дитини. Розраховується добове і разове 

харчування. Оцінка ваги і зросту дітей з математичних розрахунків 

дозволяє оцінити ступінь відповідності маси і роста, і це дає можливість 

оцінити, чи є маса недостатньою, нормальною чи збільшеною. Це є дуже 

важливо при визначенні показників для профілактики і лікування.  

Для підтвердження гіпотези про відповідність зросту і ваги двох 

піддослідних груп- дівчат та юнаків Маріупольського міського ліцею 

було проведено статистичний аналіз даних, що полягав у групуванні, 

побудові дискретного, а по ньому- інтервального варіаційного ряду. 

Побудовані статистичні ряди були проілюстровані гістограмою та 

полігоном частот. Було виявлено, що гіпотеза про відповідність 

сукупності зросту та ваги двох контрольних груп- дівчат та юнаків 

відповідає закону нормального розподілу Гауса. Для підтвердження 

даної гіпотези було застосовано критерій згоди Пірсона.  
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В результаті проведення даної дослідницької роботи припущення, 

що математичні розрахунки дозволяють педіатрам оцінити рівень і 

особливості фізичного розвитку людини, було доведено. Також 

відмітимо, що ця робота дуже важлива, бо допомагає діагностувати 

проблеми зі здоров’ям. А здоров’я дітей - це здоров’я майбутньої нації. 

 

 

 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Євстратенко Анастасія 
студентка 2 курсу, спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" 

КНУ імені Тараса Шевченка 

Дистанційне навчання - відмінний варіант для тих, хто хоче 

продовжити навчання, але не може відвідувати заняття на регулярній 

основі. Однак дистанційне навчання не є правильним вибором для всіх - 

воно найкраще підходить тим, хто самодисциплінований і 

самовмотивований. Варто зазначити, що дистанційне навчання в 

сучасному світі здійснюється за допомогою різноманітних технологій, 

які відрізняються за: формою подання учбових матеріалів; наявністю 

посередника в системі навчання, або за централізованою формою 

навчання; за ступенем використання телекомунікацій і персональних 

комп'ютерів; за технологією організації контролю учбового процесу; за 

ступенем впровадження в технології навчання звичайних методів 

ведення освітнього процесу; за методами ідентифікації студентів при 

складанні іспитів [3]. 

Загострення епідеміологічної ситуації через поширення вірусу 

covid-19 привело до зниження активності господарських суб’єктів та 

змін в діяльності закладів освіти. Серед таких змін варто відзначити 

перехід на дистанційне навчання, що дозволяє продовжити навчальний 

процес в умовах карантинних обмежень. Таким чином, проблеми 

впровадження дистанційного навчання в сучасних умовах є досить 

актуальними, що підтверджується науковими роботами в цій сфері.  

Зокрема, Н. Лазаренко та Л. Кива у роботі [1] виділяють і 

характеризують ключові етапи розвитку дистанційного навчання у світі 

та Україні, формулюючи висновок про необхідність його подальшого 

поширення. О. В. Фінагіна та Л. А. Гузь розглядають управлінські рівні 

використання інтернет технологій та пропонують власну модель 

впровадження дистанційного навчання, яка, на наш погляд потребує 

конкретизації, бо фактично являє собою не модель, а перелік 
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загальновідомих етапів впровадження дистанційного навчання [2]. 

Л.В. Галій та Т. М. Серопян аналізують програми дистанційного 

навчання що пропонуються університетами Великої Британії та США 

для забезпечення фармацевтичної освіти та розглядають процес 

впровадження дистанційного навчання з позицій дотримання вимог 

нормативно-правових документів, що регламентують цей процес в 

Україні [3]. Крім того, необхідно відзначити проведення тематичних 

конференцій з дистанційного навчання та наявність спеціалізованих 

навчальних курсів (наприклад, курс Moodle у Харківському 

національному університеті міського господарства ім. О. М. Бекетова та 

курс підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Українського інституту інформаційних технологій в освіті) [4,5].  

На відміну від зарубіжних країн, де дистанційна освіта стоїть поряд 

із класичною формою здобуття освіти, в нашій державі вона є не 

альтернативною, а лише однією з допоміжних форм. Перелік її переваг, 

доведений дослідженнями, досить великий. Серед них можна виділити:  

1. Актуальність, що передбачає використання найсучасніших 

засобів для здобуття інформації, ІКТ та можливостей Інтернету;  

2. Порівняно більші обсяги інформації, яку можна отримати в 

умовах дистанційного навчання у коротші строки;  

3. Зручність, за якої кожен студент має можливість обрати власний 

ритм та режим отримання знань у комфортній для нього обстановці, що 

сприятливо вплине на сам процес навчання;  

4. Індивідуалізація, що дає змогу кожному студенту узгодити 

навчання зі своїми потребами.  

5. Доступність, що передбачає економію часу та коштів за рахунок 

використання навчальних приміщень та представлення вільного доступу 

до навчальних матеріалів;  

6. Гнучкість, яка надає можливість викладати матеріал відповідно 

до рівня підготовки та базових знань студентів, створюючи додаткові 

сайти з необхідною інформацією та сайти, на яких студенти можуть 

обмінюватися інформацією, відповідаючи на запитання один одного та 

навчатися, навчаючи інших. 

Безумовно, як і в кожній формі отримання знань, у дистанційній є і 

свої недоліки: 

1)Брак живого спілкування з одногрупниками й викладачами; 

2) Втрачається інтерес і мотивація до навчання. 

Звісно, що подолання їх стає можливим завдяки рокам практичного 

застосування цієї форми не лише як допоміжної та однієї з побічних, а як 

можливо рівної класичній формі здобуття освіти.  
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Зважаючи на викладене вище, ми можемо спрогнозувати певні 

тенденції розвитку дистанційного навчання, такі як збільшення кількості 

масових відкритих дистанційних курсів, розробка програм 

дистанційного навчання, інтеграція ІКТ у навчальний процес 

дистанційної освіти, комбінування переваг дистанційного навчання із 

класичною формою освіти, моніторинг досягнень вищих навчальних 

закладів не лише в межах України, а і в усьому світі і подальше 

використання корисного досвіду. 

Література 

1. Кива Л., Лазаренко Н. Передумови впровадження у навчальний 

процес технологічного факультету дистанційного навчання у процесі 

вивчення дисциплін творчого напрямку. Актуальні питання 

гуманітарних наук. 2015. Вип. 13. С. 262–270.  

2.  Гузь Л. А., Фінагіна О. В. Новітня модель впровадження 

дистанційного навчання в вищих навчальних закладах України. Вісник 

економіки транспорту і промисловості. 2015. Вип. 52. С. 211– 215.  

3. Галій Л. В., Серопян Т. М. Методичні та організаційні проблеми 

упровадження дистанційної форми навчання у фармацевтичну освіту. 

Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2017. Т. 3. № 3. С. 3–11.  

4. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : матеріали 

міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 31 березня 2017 р.) / відп. ред. Л. Б. 

Ліщинська. Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2017. 102 с. URL: 

http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf  

5. Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників «Впровадження дистанційного навчання у ВНЗ». URL: 

http://uiite.kpi.ua/programi-pidvishhennyakvalifikaci%D1%97-dl/867-2/  

 

 

 

ПРОФІЛАКТИКА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, 

ОТРИМАНИХ У СФЕРІ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 

Ковальчук Вікторія 
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Керівник: Здирок Марія Андріївна, Заступник директора з навчальної 

роботи, викладач правових дисциплін 

Сучасний світ практично неможливо уявити без нових 

інформаційних технологій, в основі яких лежить широке використання 

комп'ютерної техніки та новітніх засобів комунікацій. Останнім часом в 

Україні значно зросла кількість Інтернет користувачів, адже 
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підключення до глобальної мережі стало доступним та зручним. 

Сьогодні персональний комп’ютер, КПК, мобільний телефон з 

підключенням до Інтернету сприймається як належне та необхідне. 

Популярність Інтернету невипадкова, адже він забезпечує цілодобовий 

доступ до величезної кількості інформації, швидку передачу даних, 

можливість проведення банківських, торгових, біржових операцій, 

переказ коштів і багато іншого. Інтернет – це чудовий засіб для зв’язку 

та спілкування. Для багатьох людей він став цілим світом, віртуальним 

світом. Як і в реальному світі, так і в віртуальному, де панує 

комп’ютерна інформація, трапляються, злочини, кіберзлочини. У 

сучасному інформаційному суспільстві технологія відіграє роль 

активатора цієї проблеми – комп’ютерні злочини стали характерною 

ознакою сьогодення.  

Комп’ютерними називають злочини, пов’язані з втручанням у 

роботу комп’ютера, і злочини, в яких комп’ютери використовуються як 

необхідні технічні засоби. 

Серед причин комп’ютерних злочинів і пов’язаних з ними викрадень 

інформації головними є такі:  

 швидкий перехід від традиційної паперової технології 

зберігання та передавання інформації до електронної; 

 широке використання локальних обчислювальних мереж, 

постійне ускладнення програмних засобів, що викликає зменшення їх 

надійності та збільшення кількості уразливих місць.  

Сьогодні ніхто не може назвати точну цифру загальних збитків від 

комп’ютерних злочинів, але експерти погоджуються, що відповідні суми 

вимірюються мільярдами доларів. 

Для позначення різних категорій комп’ютерних злочинців 

використовуються різноманітні терміни: «хакери», «кракери», «пірати», 

«шкідники». 

Хакери – це узагальнююча назва людей, які зламують комп’ютерні 

системи, тобто вона позначає тих, хто одержує неправомочний доступ до 

ресурсів інформаційної системи тільки для самоствердження. Останнє 

відрізняє хакерів від професійних зламувачів – кракерів, які є 

серйозними порушниками безпеки, оскільки не мають жодних 

моральних обмежень. 

Найбільш небезпечною групою є пірати – професіонали найвищого 

ґатунку, які спеціалізуються на крадіжках текстів нових комерційних 

програмних продуктів, технологічних ноу-хау тощо. Така робота, 

природно, виконується на замовлення або передбачає реального 

покупця. За відсутності замовлень пірат може зосередитись на 
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кредитних картках, банківських рахунках, телефонному зв’язку і т.д., але 

в усякому разі його мотивацією є матеріальні інтереси, а не цікавість чи 

пустощі. 

Шкідники намагаються реалізувати у кіберпросторі свої патологічні 

схильності – вони заражають його вірусами, частково або повністю 

руйнують комп’ютерні системи. Найчастіше вони завдають шкоди без 

якої-небудь вигоди для себе (крім морального задоволення). Часто 

спонукальним мотивом є помста. Іноді шкідника надихає масштаб 

руйнівних наслідків, значно більший за можливі позитивні успіхи від 

аналогічних зусиль. 

Знаючи, що інтернет переповнений шахраями у багатьох виникає 

питання: «Як не потрапити на гачок кіберзлочинців?» 

Відповідальним за дотриманням порядку є кіберполіція – 

структурний підрозділ Національної поліції, що спеціалізується на 

попередженні, виявленні, припиненні та розкритті кримінальних 

правопорушень, у вчиненні яких передбачається використання 

електрообчислювальних машин, комп’ютерів та телекомунікаційних 

мереж. Серед основних напрямків шахрайства, із якими бореться 

кіберполіція – шахрайство у Інтернет просторі. 

 У шахрайствах мережі Інтернет зазвичай діє не одна людина. Одна 

людина виставляє оголошення, друга – спілкується з клієнтами, гарно 

все розказує, і третя складова – картка, на яку потрапляють кошти. Як 

правило, це може бути третя людина або одна із тих двох. Отримати 

сьогодні картку в банку – це не проблема. 

Будемо говорити відверто: алкоголік за пляшку горілки чи за 200 

грн. піде в банк, де зроблять йому картку і він просто її віддасть 

злочинцям. 

Одним із найпоширеніших видів шахрайства є сайт з продажу авто. 

Загалом це хороший сайт, але зловмисники шукають різні методи, щоб 

виставляти на ньому автомобілі, сільськогосподарську техніку, сума 

яких перевищує 100 тис. грн. Закономірно, що людина одразу такі кошти 

не заплатить, не бачачи товару. Як правило, шахраї розводять таким 

методом: ви нам не оплачуєте повністю за транспорт, однак оплатіть 

нам, будь ласка, наперед перевезення. Потім запитують, де ви 

знаходитесь. Людина говорить, для прикладу, що у Львівській області. 

Вони, закономірно говорять, що даний вид товару знаходиться чи в 

Одесі, чи в Києві, щоб зрозуміти, що саме перевезення даного авто буде 

коштувати, наприклад, 10 тис. грн. А це вже є велика сума, для того щоб 

шахрай її отримав. І дуже багато є людей, які ведуться на цей гачок і 

проплачують 5 тис. грн. на паливо для перевезення чи на евакуатор, 
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якщо це сільськогосподарська техніка. 

Ті гроші перераховуються на банківські картки. Зразу ж знімаються. 

І коли людина телефонує, то їй ще можуть розказувати, що, мовляв, 

беремо, їдемо, завантажуємо. А в результаті – немає ні грошей, ні товару 

і вимкнений телефон. Як правило, шахраї, виставляючи такий товар, 

ставлять ціну порядку на 20-30% дешевше, ніж вона є насправді, щоб 

людина мала якийсь стимул купити. 

Окрім того існують різні Інтернет-ресурси на яких продаються ті чи 

інші товари. Перш за все, хочу зауважити таку ситуацію: покупці, а це 

здебільшого громадяни України, якщо купують товар на будь-яких 

Інтернет ресурсах, спілкуються із продавцем за номером телефона, який 

зазначається на тому чи іншому ресурсі. Якщо продавець вимагає 

проплату за весь товар одразу – це вже є підозра, що тут може бути 

шахрайство. 

Якщо є такі ситуації, я би радив громадянам, щоб телефонували, 

для прикладу, в кіберполіцію, надавали нам таку інформацію. Адже це 

для нас є суттєво.  

На сайті кіберполіції можна перевірити, наприклад, які банківські 

картки вже використовувалися в шахрайстві по Україні. Або ж людина, 

зайшовши на сайт, може перевірити чи того номеру телефону, по якому 

вона спілкується із продавцем послуг чи товарів в мережі Інтернет, 

немає в базі шахраїв. Також інформацію можна перевірити по картці, чи 

вона вже використовувалася. 

Також досить поширеним в Україні є SMS-шахрайство. Інколи 

людям приходять смс-повідомлення: «Ви виграли автомобіль!». У таких 

випадках не варто перераховувати ніяких грошей, а одразу звертатися до 

кіберполіції тому, що не може бути просто так, коли людина не бере 

офіційно участь у розіграші, не подаючи документів, що вона виграла 

автомобіль. Часто там сидять злочинці, які спілкуються по телефонах. 

Це надзвичайно потужні психологи, які вміють гарно розказувати, 

входити в те чи інше положення іншої людини і, як правило, є випадки, 

коли люди перераховують гроші. 

Існує ще такий вид злочину,як злочини по клієнт-банку. Хакери 

через певні ІР-адреси, запускають вірус на якесь підприємство. 

Закономірно, той вірус запускається тільки на бухгалтерський 

комп’ютер, оскільки він так прописаний. Коли бухгалтер заходить до 

клієнт-банку, цей вірус читає всі коди доступу і відсилає інформацію 

злочинцю. Коли бухгалтер виходить із даної системи, злочинець 

запускає інший вірус, який формує певну платіжку вже на фіктивні 

підприємства. І гроші із певного рахунку переходять на фіктивні 
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рахунки фіктивних підприємств. 

Виникає питання: «Звідки шахраї можуть дізнатися номери 

банківських карток і телефонів?» 

Тут все просто, треба пильно працювати службі безпеки банків і 

вистежувати людей, які можуть, скажімо так, продавати бази клієнтів. 

Ще у 2014-му році був випадок, коли затримали двох працівників 

«ПриватБанку», у яких була фактично вся база клієнтів і вони її 

використовували. Тобто вони мали номери карток клієнтів, номери 

телефонів, які були прив’язані під картку. Саме по шахрайству в дуже 

швидких темпах з’являються нові механізми «розводів».  

На основі вищесказаного знімають художні фільми та серіали про 

кіберсвіт, хакерів та їх життя, які ділиться на дві великі групи. В перших, 

хакерів показують «супергероями», які миттєво зламують будь-який 

сайт чи базу даних, а інші регулярно роблять з агентів ФБР, АНБ та ЦРУ 

нерозумних. Кібертеррор, Нові хакери, Містер Робот – назви тих фільмів 

і серіалів, які максимально позбавлені нальоту «всемогутності» та дають 

можливість наочно побачити реальні інструменти та методи 

кіберзлочинців, а також наслідки, які очікують на користувачів, що 

нехтують правилами кібербезпеки. 

Кіберзлочинність є порівняно новим видом суспільно небезпечних 

діянь, проте на відміну від традиційних крадіжок і шахрайства, вона 

постійно удосконалюється і йде в ногу з технологіями, що у свою чергу 

ускладнює виявлення та протидію зазначеним протиправним діям, тому 

будьте пильними і ставтесь до своїх персональних даних і платіжних 

карток із особливою обережністю, адже це, в першу чергу, ваша безпека, 

ваші кошти та заощадження. 

 

 

ЗАСОБИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ 
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Буренко Віталій 
Студент 4-го курсу, Спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 

Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий коледж 

Вінницького національного аграрного університету» 

Науковий керівник: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

Прокопенко Наталія Анатоліївна 

Сучасність вимагає нових підходів до популяризації інвестиційного 

клімату нашої країни. Перспективним напрямком для цього є розвиток 

інфраструктури зеленого туризму. Такий вид туризму формує 

можливість доступу людей до здорового способу життя, забезпечує 
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відпочинок на природі серед екологічно чистого навколишнього 

середовища. 

Позитивні емоції та враження сприяють відновленню як фізичних 

сил так і психологічного настрою людини. Продуктивність та 

працездатність після такого відпочинку зростає. 

Що ж таке зелений туризм або екотуризм ? Таке поняття з’явилось 

відносно недавно, але серед молоді стало дуже популярним. Подорожі 

по природнім недоторканим місцинам завжди були цікавими. Але такий 

відпочинок супроводжується певними складнощами, які потрібно 

долати. Прикладом є забезпечення електроенергією під час походу. 

Важливо, що туристи, відвідуючи об’єкт, намагаються, щоб їх 

присутність не спричинила негативних наслідків для довкілля. Тобто 

проводяться так, ніби це їхнє власне, постійне місце проживання. 

В сільській місцевості місцеві мешканці прагнуть розташувати 

різноманітні цікаві об’єкти або провести різноманітні заходи, які мають 

привабити туристів. При цьому вони не тільки популяризують свій край, 

а і зацікавлюють повертатись в такі місця не одноразово. Часто вони не 

тільки створюють умови для туристів, а і мають можливість заробити 

певні кошти як для особистих потреб так і для потреб громади. 

Для організації екотуризму краще підходять одноосібні 

господарства, які розташовані на значній відстані від міст-мегаполісів. 

Відкритий простір, ліси, водойми тощо, які будуть знаходитись поблизу, 

створюють більше відчуття свободи, відпочинку та легкості.  

Наряду с цим, не можна забувати, що цікаві місцини частіше 

знаходяться на відстані від централізованої мережі електропостачання. 

Тому потрібно розглядати забезпечення електроенергією за допомогою 

екологічно чистих технологій, які не вимагають спеціального 

обслуговування і мають в своєму складі мінімум обладнання. 

До такого обладнання можна віднести фотоелектричні установки 

номінальної потужності до 50 Вт, або обладнання для отримання 

гідроенергетики у невеликих річках та струмках. Такі установки не 

потребують спеціального обслуговування та розраховані на певну 

кількість годин роботи. 

Для розрахунку встановленої потужності джерела енергії необхідно 

оцінити рівень та структуру енергоспоживання. Основу такого 

споживання зазвичай складає освітлення та живлення побутових 

пристроїв [2] 

В туристичному поході неможливо себе уявити без застосування 

гаджетів. Запропонована сонячна батарея BioLife Solar складена із 3-х 

частин, кожна з яких накопичує в собі 20000мА. Дослідження було 
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проведено на групі із 4-х осіб. Акумуляторна батарея телефону в 

середньому має ємність 4000мА. Тобто цього пристрою вистачить для 

користування на 4 дні для повного заряду телефонів. 

Для розрахунку середньоденного виробництва електроенергії з 

одного елемента сонячної фотоелектричної панелі користуємось 

формулою: 

 
де   - коефіцієнт корисної дії фотоелектричної панелі; 

Н - середньорічна інтенсивність добового надходження сонячної 

енергії, кВт·год; 

S – площа сприймаючої поверхні фотоелектричної панелі, м
2
.[2] 

Проведення розрахунків дасть можливість оцінити кількість енергії, 

яку необхідно отримати для нормальної життєдіяльності на відпочинку, 

щоб не бути залежним від загальної електромережі. Для оцінки 

продуктивності сонячного фотомодуля необхідно скористатись 

довідниками, де вказані середньорічні сумарні дані про сонячну 

радіацію, яка надходить протягом світлового дня в даному регіоні.  

Популяризація екотуризму в Україні дасть можливість розвитку 

сільської місцевості. Але умовою для цього є саме створення 

інфраструктури, зручної для громадян. Низку соціальних, економічних, 

енергетичних та екологічних питань потрібно вирішувати комплексно і 

закріплювати законодавчо. 

Для самих туристів є можливість стати не тільки свідками, а і 

учасниками вирощування та переробки сільськогосподарської продукції, 

як рослинної так і тваринної. Знайомство з виготовленням ремісничої 

продукції (глиняної, дерев’яної, виробів з лози тощо) та 

сільськогосподарських продуктів (сиру, масла, ковбаси тощо), дегустація 

та участь в самому процесі дає можливість краще усвідомити всю 

важкість та унікальність сільського існування.  

Отже, на мою думку, портативні джерела енергії, які дозволять 

отримувати електричну енергії в умовах, коли немає мережевого 

електропостачання, стають все більше популярними. Це дає можливість 

бути незалежним в природньому середовищі та вільно мандрувати по 

різним цікавим куточкам України. 

А енергетична незалежність екотуризму має стати пріоритетом саме 

для розвитку молодіжного туризму. 
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Через пандемію COVID-19 значно підвищився рівень стресу у 

всьому світі. Люди вимушені дотримуватися соціальної дистанції, 

уникати багатолюдних місць та живого спілкування. Скільки це 

триватиме далі – невідомо. Проте статистика свідчить про зростання 

показника самогубств серед населення, адже людина, схильна до 

суїциду, навпаки потребує уваги, підтримки і спілкування. 

Суїцид – навмисне самоушкодження зі смертельним фіналом. 

Замах людини на власне життя кваліфікують як самогубство за 

умови, що вона усвідомлює значення своїх дій і керує ними. У всіх 

інших випадках здійснення людиною дій, які завдають шкоди її 

психічному чи фізичному здоров’ю, кваліфікується як аутоагресивна 

поведінка або нещасний випадок. 

Аутоагресивна поведінка – специфічна форма особистісної 

активності, спрямована на завдання шкоди своєму соматичному 

здоров’ю; включає такі варіації, як суїцидальна поведінка (усвідомлені 

цілеспрямовані дії, метою яких є позбавлення себе життя), суїцидальні 

еквіваленти (неусвідомлені діє та зумисні вчинки, які призводять до 

фізичного або психічного саморуйнування чи повного самознищення, 

хоча на це не розраховані), несуїцидальна аутоагресивна поведінка (різні 

форми навмисних самоушкоджень, метою яких не є добровільна смерть 

або реалізація яких безпечна для життя) [1, с.17]. 
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Суїцидальна поведінка під час коронавірусної хвороби 

обумовлюється психологічною реакцією на пандемію, психічними 

порушеннями у пацієнтів внаслідок захворювання на COVID-19 та 

«постковідним» синдромом. Така поведінка може бути зумовлена й 

іншими причинами. Тож глибоко помилковою є думка, що самогубство 

під час захворювання коронавірусною хворобою здійснюють виключно 

психічно нездорові люди. В медичних колах констатують, що 

коронавірусна інфекція вражає зокрема судини центральної нервової 

системи людини. Тому у цілком психічно здорових людей з’являються 

суїцидальні думки. Слід також враховувати, що COVID-19 може 

виступати каталізатором як соматичних, так і психічних захворювань, 

що ускладнює перебіг коронавірусної інфекції. 

Хронічний стрес, розлади настрою, зловживання психоактивними 

речовинами збільшують ризик виникнення психічних порушень і 

підвищують небезпеку розвитку суїцидальної поведінки, що, своєю 

чергою, чинить негативний вплив на соціальне і трудове життя 

медичних працівників, а також людей, які перехворіли COVID-19. Для 

збереження психічного здоров'я населення необхідно проводити 

цілеспрямовану роботу, націлену на профілактику психічних порушень у 

пацієнтів, хворих на COVID-19, і мінімізацію негативних 

відтермінованих наслідків на організм людини, її нервову систему і 

психіку в умовах пандемії [2]. 

Експерти виходять з того, що наслідки пандемії коронавірусної 

хвороби підвищують небезпеку скоєння самогубств: ізоляція, страхи, 

економічні ризики, до яких додаються зростання обсягів споживання 

алкоголю й наркотиків. Разом з цим, дослідники застерігають від того, 

щоб робити завчасні висновки про вплив коронавірусу на кількість 

самогубств, адже щодо цього поки що відсутні дані. Але, на думку 

багатьох експертів, пандемія сильно впливає на роботу з запобігання 

суїцидам, насамперед коли йдеться про роботу з тими категоріями 

людей, для яких ризик самогубств є високим [3]. 

Вибір напряму психотерапевтичної та психокорекційної роботи 

фахівця-психолога залежить від конкретного випадку, адже підхід до 

людини у кризисному стані має бути індивідуальний. 

У рамках когнітивної психотерапії пропонуються заходи, 

спрямовані на пізнання та усунення невідповідності об’єктивної 

реальності й основних ситуаційних установок, також сприймання 

дійсності в умовах конфлікту. Проводиться індивідуальна та групова 

корекційна робота, яка полягає у визначенні соціально-психологічних 

засобів, які стимулюють цінність життя, поліпшують якісні зміни у 
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ставленні до суті життя і смерті – від соціально-ситуативного до 

особистісного сценарію, що забезпечує відповідальну поведінку у різних 

життєвих ситуаціях. Психолог налаштовує людину на взаємодію. 

Зацікавлене сторін виникає тоді, коли є потреба в якійсь інформації, 

пораді, допомозі, якщо не вистачає власного досвіду щодо вирішення 

життєвих проблем. Психолог за родом своєї діяльності та особистісними 

якостями зорієнтований на таку допомогу: він володіє спеціальними 

знаннями у напрямку загальної психології, педагогічної психології, 

вікової психології, патопсихології, психології міжособистісних 

стосунків, суїцидології тощо. Усі напрямки фахівця-психолога 

орієнтовані на розвиток самостійності, відповідальності за свої вчинки, 

за своє життя в цілому і тому дуже багато уваги приділяється навчанню, 

навичкам самопізнання і самооцінки. Згідно з поглядами психологів-

гуманістів (А. Маслоу, Д. Роджерс) кожна особистість володіє правом на 

самоцінність та гідність – кожна людина сама створює свій світ, свою 

долю, здійснюючи вибір. Щоб вибір був усвідомленим, потрібно 

пізнавати себе. Надання психотерапевтичної допомоги спрямоване на 

відредагування негативних емоцій, активацію антисуїцидального 

бар’єра, трансформацію дезадаптивних форм поведінки і опрацювання 

особою руйнівних мотиваційних настанов [4]. 

Хоча коронавірусні обмеження й закрили деякі двері в буквальному 

сенсі слова, але водночас відкрили двері цифрові. Багато груп 

підтримки, що діють у цій сфері, розширили свою діяльність в Інтернеті, 

зустрічі груп проводяться у режимі відеоконференцій (онлайн), а 

психотерапевти можуть взаємодіяти зі своїми пацієнтами також і з 

екранів моніторів. 

Зазвичай самогубства мають далеко не одну причину. Але для тих, 

хто страждає на депресію або має суїцидальні думки, експерти мають 

чіткий меседж: ти не один. Важливо запропонувати й підтримувати 

контакт з тими людьми, яких це зачіпає. 

Не дивлячись на те, що пандемія COVID-19 вимагає від нас 

дотримання соціальної дистанції, не треба залишатися байдужими до 

чужих проблем. Особливо якщо є підозра, що людина може скоїти 

самогубство, не варто її відштовхувати. Треба підтримувати людей, які 

не бачать виходу зі складних життєвих обставин. Варто дати зрозуміти, 

що вихід є, і допомога можлива. В протилежному випадку наша 

байдужість може коштувати комусь життя. 
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Становлення творчо активної особистості - важливе завдання 

сьогодення. Цілеспрямований розвиток творчих здібностей особистості є 

найбільш складною і суперечливою проблемою формування знань, умінь 

і навичок як основних складових, що визначають готовність дитини до 

діяльності й усвідомленої поведінки. Прагнення розв’язати це питання 

зумовлене постійно зростаючою потребою суспільства удосконалювати 

умови підготовки дитини до взаємодії із соціумом. 

Кожна дитина народжується з природними творчими задатками, але 

творчими людьми виростають лише ті, умови виховання яких дозволили 

розвинути ці здібності вчасно. Багато залежить від того, хто опиниться 

поруч із дітьми, коли вони робитимуть перші кроки у складний та 

багатогранний світ мистецтва. Поняття розвитку творчої активності 

дитини включає якісні зміни в пізнавальній діяльності дітей, що 

відбуваються внаслідок розвитку вмінь та навичок мистецької 

діяльності.  

Творчій та художньо-естетичний розвиток дитини - одне з головних 

завдань, на які орієнтує Базовий компонент дошкільної освіти, адже в 

контексті гуманізації освіти очевидним стає те, що людина 

майбутнього - це, насамперед, діяльна особистість з розвиненим чуттям 

https://www.dw.com/uk/samohubstva-u-chasy-pandemii-sotsialni-obmezhennia-zahostriuiut-problemu/a-54878133
https://www.dw.com/uk/samohubstva-u-chasy-pandemii-sotsialni-obmezhennia-zahostriuiut-problemu/a-54878133
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краси, стійкими моральними цінностями та сформованим творчим 

стрижнем. Тому сьогодні зусилля педагогів спрямовані на забезпечення 

умов для розвитку такої особливості. 

Найважливішою умовою розкриття творчої активності дітей є 

створення загальної атмосфери доброзичливості, свободи, можливості 

досягти успіху для кожної дитини. Таке завдання вимагає особливої 

уваги. Під час виконання дітьми завдань їм необхідно надавати 

допомогу. Слід намагатися організувати спілкування таким чином, щоб 

кожна дитина могла відкрито радіти результатам як власної, так і 

спільної творчості. 

Дослідження психології творчості визначають такі важливі 

компоненти творчих здібностей людини, як оригінальність у рішеннях; 

пошуки нового; наполегливість у досягненні мети; самокритичність та 

критичність; гнучкість мислення; сміливість та міцність; енергійність 

Даний перелік доповнюють наступні складові творчих здібностей: 

інтелектуальні - багатство ідей; здатність мислити нетрадиційно; логічне 

мислення; здатність розпізнавати та ставити проблеми; гнучкість 

розуму; хороша пам'ять; критичність; логічні властивості; 

усвідомленість; почуття відповідальності; здатність переносити 

конфлікти; допитливість; ініціативність; здатність та готовність до 

досягнень; здатність самостійно та оперативно приймати рішення; бути 

взірцем для наслідування. Творчі здібності - це якості і властивості 

особистості, які виявляються у синтезі мотиваційної, інтелектуальної, 

організаційної, комунікативної сторін творчої діяльності, від яких 

залежить можливість та рівень її успіху [1, с.48]. 

Виділяють такі компоненти творчих здібностей: 

- мотиваційно-творча активність (допитливість, творчий інтерес, 

почуття захопленості, емоційний сплеск, радість відкриття; прагнення до 

творчих досягнень; прагнення до лідерства; прагнення до отримання 

високої оцінки; почуття обов'язку, відповідальності; особиста 

значущість творчої діяльності; прагнення до самоосвіти, 

самовиховання); 

- інтелектуально-логічні здібності (здібність аналізувати, 

порівнювати; здібність виділяти головне, відкидати другорядне; 

здібність описувати явища, процеси; здібність давати визначення; 

здібність пояснювати; здібність доводити, обґрунтовувати здібність 

систематизувати та класифікувати); 

- інтелектуально-евристичні здібності (здібність генерувати ідеї, 

висувати гіпотези; здібність фантазувати; асоціативність мислення; 

здібність бачити суперечність; здібність переносити знання та вміння у 
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нові ситуації; здібність відмовитись від нав’язливої ідеї, подолати 

інертність мислення; незалежність суджень; критичність мислення, 

здібність оцінювати); 

- самоорганізаційні здібності (здібність бачити мету в побічній меті, 

планувати діяльність і раціонально використовувати час; здібність до 

самоконтролю; здібність до об'єктивного самооцінювання; старанність; 

здібність до рефлексії та корекції; здібність до вольових зусиль); 

- комунікативні здібності (акумулюція та використання творчого 

досвіду інших; здібність до співпраці, організації колективної діяльності; 

здібність відстоювати свою думку та переконувати інших; здібність 

уникати конфліктів та успішно розв’язувати їх) [2, с.14]. 

Звичайно, кожен із зазначених компонентів творчих здібностей 

відіграє певну роль у процесі творчої діяльності. Однак, основу творчих 

здібностей становить інтелектуальний компонент. Інтелектуально-

евристичні здібності називають творчими, у вузькому значенні слова 

креативними. Саме вияв цих властивостей характеризує діяльність як 

творчу. 

Завдання творчого розвитку дошкільників можна представити 

двома групами. Перша група завдань спрямована на формування 

творчого ставлення дітей до оточуючого. Передбачається наступне: 

розвивати вміння бачити і відчувати красу в природі, вчинках, 

мистецтві, розуміти прекрасне; виховувати художній смак, потреба в 

пізнанні прекрасного. Друга група завдань спрямована на формування 

художніх умінь у сфері різних мистецтв: навчання дітей малюванню, 

ліпленню, конструюванню; співу, рухам під музику; розвиток словесної 

творчості. Кожній групі завдань творчого розвитку відповідають свої 

методи. 

Ведучими методами для вирішення першої групи завдань є показ, 

спостереження, пояснення, аналіз, приклад дорослого. Показ як метод 

виховання використовується при первинному знайомстві з предметом 

навколишньої дійсності. Вихователю важливо визначити об’єкт показу і 

створити умови для того, щоб увага дітей була зосереджена на тому, що 

їм показують, пропонують послухати. 

Друга група завдань пов’язана з формуванням навичок художньої 

діяльності. Для вирішення цих завдань в якості ведучих потрібні 

практичні методи: показ, вправа, пояснення, метод пошукових ситуацій. 

У рамках цієї роботи обирається загальний принцип відбору 

інструментів - знаходити такі методи і прийоми, які б підтримували у 

дітей бажання створювати витвори мистецтва власними руками (ліпити, 

малювати, майструвати, прикрашати), брати участь в художній 
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діяльності різних видів [3, с.2]. 

Крім того, прояв творчості обов’язково повинні поєднуватися з 

навчанням навичкам художньої виразності. Тому й потрібні методи 

прямого навчання: показ, вправа, обстеження предметів, опис. У цих 

випадках навчання стає одним із факторів, що стимулюють творчість, а 

творчі завдання надають навчанню розвиваючий характер. 

Отже, творчий розвиток дітей дошкільного віку може бути 

організовано в різних формах. В основі методики розвитку творчої 

діяльності дітей дошкільного віку лежить спільна діяльність вихователя і 

дитини в розвитку в нього творчих здібностей і сприйняттю художніх 

цінностей, до продуктивної діяльності, усвідомленого ставлення до 

соціального, природного, предметного середовища.  
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Сучасні темпи життя, технічний прогрес, економічні, соціальні і 

політичні перетворення, кризи, суспільні потрясіння, встановлення 

карантину з усіма наслідками, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-

2, значно збільшують кількість стресорів, що негативно вливають на 

емоційний стан людини, можуть бути небезпечними для фізичного і 

психологічного здоров’я кожного. І вміння до самоконтролю у стресових 

ситуаціях допомагає досягати цілі, приймати більш правильні рішення, 

залишатися спокійним, врівноваженими та позитивним, в цілому мати 

більше шансів на добробут в різних контекстах. 

Дана тема залишається актуальною, особливо у зв’язку з великою 

кількістю негативних наслідків, до яких призводить відсутність 

самоконтролю у стресових ситуаціях, зокрема домашнього насилля, 
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великої кількості розлучень, розриву дружніх відносин, суїцидів, 

спричинення тілесних ушкоджень та вбивств. 

Характеристику стресового стану визначають як стан 

психоемоційного напруження, яке виникає у людини при екстремальних 

обставинах або в складних умовах повсякденного життя. При цьому 

варто сказати про різні види стресу: гострий (короткочасний) та 

хронічний (тривалий), фізичний та емоційний, еустрес (конструктивний) 

та дістрес (надмірний або деструктивний). 

Визначають низку чинників зовнішнього або внутрішнього 

середовища, які порушують фізичне та психічне здоров’я людини і 

поштовхом, що викликає стресову реакцію (стресори, усвідомлювана 

загроза життя, шкідливі умови навколишнього середовища, робота в 

умовах дефіциту часу, захворювання, ізоляція, заточення, психологічний 

тиск, гоніння, безвихідь тощо). Стресори – це фактори навколишнього 

середовища або особисті, дія яких виводить із рівноваги фізіологічні та 

психічні функції людини, що позначається на нервовій системі організму 

та спричиняє виникнення стресу. Стресори класифікують за зовнішніми 

(навколишнього середовища) і внутрішніми (особистими) ознаками. А 

їхні наслідки можуть носити суб’єктивний, поведінковий, когнітивний, 

фізіологічний та організаційний характер [1, с.251]. 

У разі дистресу погіршуються пізнавальні процеси такі, як пам’ять, 

мислення, сприймання, увага, а також послаблюється вольова активність 

людини. При затяжному дистресі погіршується здатність до самостійних 

вольових зусиль та можливості виходу із загрозливих обставин. Людина 

у цьому стані занурюється в себе, в свої проблеми, ніби знаходиться в 

нескінченному циклі. Також знижується увага до зовнішніх мотивів 

діяльності, неспроможність протистояти впливу стресорів, негативна 

переоцінка пріоритетів, гальмується досягнення успіху. 

Важливою якістю для подолання стресу є стресостійкість. Її можна 

розвивати, підвищувати тренуванням, а саме психотренінгом. 

Стресостійкість – це сукупність якостей, що дозволяють організму 

спокійно переносити дію стресорів, без шкідливих сплесків емоцій 

впливають на діяльність і на оточення, а також здатних викликати 

психічні розлади. Висока стресостікість характеризується низьким 

рівнем емоційності. 

Ключовими аспектами стресостійкості є контроль, атитюди, 

зобов’язання, перспективи. Стресостійкі люди характеризуються 

високим самоконтролем, вони впевнені у тому, що можуть самостійно 

подолати більшість проблем. Стресостійкість завжди передбачає атитюд 

надії та віру у краще майбутнє. Надія тісно пов’язана з оптимізмом і 
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спрямовує зусилля на прояви активності при подоланні проблем. 

Зобов’язання – перед родиною, суспільством, роботою, впевненість у 

тому, що є найбільш значущим у житті. Перспективи – орієнтація на 

майбутнє, досягнення успіху й отримання задоволення від життя [2, 

с.75]. 

Самоконтроль – інтегративна здатність аналізувати та оцінювати 

власну поведінку та власну діяльність з метою перевірки досягнутих 

результатів та приведення їх у відповідність з поставленими особистими 

цілями, суспільно значущими нормами, правилами, еталонами, а також 

суб’єктивними вимогами та уявленнями. Самоконтроль – невід’ємний 

регулятивний компонент будь - якої людської діяльності (ігрової, 

навчальної, виробничої). Чим більш значущої є поставлена особою мета, 

чим важче її досягнути, тим більшу роль відіграють процеси 

самоконтролю. 

При розвитку у собі самоконтролю важливо не допустити помилку 

у вигляді витіснення або іншими словами подавлення, приховування чи 

репресії. Що є захисним механізмом психіки, що зменшує занепокоєння, 

який виникає з несприятливих, неприйнятних або потенційно шкідливих 

подразників, та може призвести до неврозів та інших захворювань та 

негативних наслідків. На даний час не зважаючи на те, що даний 

феномен вивчається досить давно, єдиної класифікації та боротьби з ним 

не вироблено. 

Самоконтроль характеризує важливе уміння у житті сучасної 

людини - уміння завжди контролювати свої думки, емоції, дії, при цьому 

не напружуючись, або роблячи це іноді, що дуже важливо у наш час, і 

особливо в стресових ситуаціях. До того ж, це не подавлення чи 

пригнічення себе, своїх почуттів, або зовнішня незворушність при 

внутрішній пожежі. Бо така практика призводить до надмірної 

внутрішньої напруги, нервових зривів і різних хвороб. Важливо вміти 

саме керувати своїми думками, емоціями, діями, тобто при необхідності 

знижувати своє надмірне напруження, відпускати ситуацію, зменшувати 

значущість ситуації або події, прибирати негативні переживання і 

досягати душевної рівноваги та гармонії. 

Перш за все потрібно розділити самоконтроль в думках, емоціях, 

діях, а також зрозуміти що від чого залежить. Думка відображає певне 

переконання, судження, висновок, певний погляд тощо, що засновано на 

інтерпретації фактів, на суб’єктивному та емоційному відношенні до 

них. Думка, на відміну від знань, може базуватись на неперевіреній, 

помилковій або хибній інформації. А от емоції свідчать про біологічно 

обґрунтовані психологічні стани, що виникають у результаті 
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нейрофізіологічних змін, по-різному пов’язані з думками, почуттями, 

поведінковими реакціями й ступенем задоволення чи страждання. І, як 

результат, дія - це робота, діяльність, сукупність вчинків, здійснення 

чого-небудь. 

На даний час в мережі Інтернет, в книгах, журналах, наукових 

виданнях наявно достатньо інформації щодо самоконтролю людини, в 

тому числі в стресових ситуації, проте немає єдиної класифікації та 

систематизації даних правил. Також деякі з них можуть бути 

неефективними, коли людина починає втрачати самоконтроль. В такому 

випадку особі потрібно звертатися до відповідного фахівця, в тому числі 

до психолога. 

Якщо людина хоче справлятися самостійно, то їй також буде 

потрібно опанувати, взяти під контроль і відповідальність свої думки, 

емоції, дії. Тим паче кожна дія має свої наслідки. Це потрібно пам’ятати 

завжди. Втратити щось набагато легше ніж це створити. Життя, 

здоров’я, шлюб, сім’я, дружба, робота, річ, статус, повага, юридична 

відповідальність тощо. Потрібно завжди прораховувати наслідки, діяти 

не емоційно, а врівноважено, усвідомлено, розумно, по-дорослому, 

контролювати себе. А якщо є проблеми з самоконтролем, то вже 

потрібно звернутися за допомогою до фахівця. 
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Предметно-перетворювальна діяльність людини здійснюється через 

зв’язки з іншими людьми і така тенденція засвідчує універсальний 

характер взаємодії. Саме тому обізнаність щодо психологічних 

відмінностей фахівців в умовах юридичної практики сприяє 
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раціональному розподілу функціональних обов’язків, що позначається 

на готовності організовувати їх працю, підвищувати результативність і 

забезпечувати психологічний комфорт та емоційну стресостійкість. 

Вказаної професійної здатності мають набути майбутні фахівці 

юридичної сфери.  

У дослідженнях В. Васильєва виокремлено суттєві характеристики 

юридичної діяльності: надзвичайне різноманіття завдань, які доводиться 

виконувати юристам згідно з їхніми функціональними обов’язками. А це 

означає, що кожна наступна справа для слідчого, прокурора, судді, 

адвоката є новим завданням, і, чим менше шаблонів використовується у 

процесі її розв’язанні, тим більша ймовірність пошуку істини. Доцільно 

зазначити, що уся юридична практика регулюється правом і тому у 

процесі планування своїх дій юрист подумки зіставляє їх із нормами 

законодавства. Окремо слід наголосити на інтенсивному спілкуванні в 

умовах правового регулювання професійних дій юристів. А виокремлена 

особливість переконливо характеризує комунікативний аспект 

професійної діяльності фахівців даного профілю. Окрім сказаного, автор 

підкреслює той факт, що організаційна складова стосується як власної 

діяльності, так і взаємодії з іншими учасниками процесуальних дій [1, 

с.51].  

 У цьому розумінні зростає психологічний аспект колегіальності, 

який представлений сукупністю як особистісних, так і групових 

характеристик. Психологічний зміст основних компонентів стилю 

взаємодії визначається насамперед мотиваційними механізмами 

діяльності. Директивний компонент стилю характеризується провідною 

мотивацією особистих досягнень у професійній діяльності, 

колегіальний – мотивацією спілкування і творчості, взаємодії з 

виконавцями чи мотивацією збереження наявного стану справ. 

Ефективний психологічний вплив передбачає врахування особистого 

профілю прийнятих рішень, включаючи два напрями: тактики пошуку і 

прийняття типових рішень для різних людей і характер впливу 

особистісного профілю рішень на стан справ у колективі [4,с.93]. Таким 

чином, у внутрішньо – психологічному плані система управлінських 

впливів передбачає формування організаційного менталітету як 

структурованої концептуальної матриці самосвідомості, що утримує 

взірці програм соціально схвальної поведінки, діяльності, спілкування та 

вчинку [3,с.223]. А тому досить значущою є функціонально-рольова 

диференціація, що означає розподіл між індивідами, підгрупами 

функціональних ролей, зумовлених характером спільних цілей і завдань, 

умов і засобів їх реалізації, складом, рівнем кваліфікації осіб. Роль тісно 
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пов’язана зі статусом, і в загальному визначенні є поведінкою, яка 

соціально очікується від людини – носія певного статусу. У процесі 

фахової підготовки майбутні юристи уже набувають досвіду 

вибудовування статусно – рольової диференціації, що значною мірою 

буде основою реагування у суперечливих умовах професійної і 

соціальної дійсності, зважаючи при цьому на необхідність взаємодіяти з 

різними типами людей, які не завжди налаштовані не продуктивне 

спілкування 

 Варто зазначити, що поведінку людини важко зрозуміти поза 

ситуаційним контекстом, а у межах юридичної практики – особливо, 

оскільки йдеться про складні, критичні ситуації. Саме вони 

розглядаються як ситуації неможливого. У даному разі акцент зроблено 

не на тих життєвих обставинах, які є звичними і періодично 

повторюються, а на тих, які для свого подолання вимагають пошуку 

нового способу дій і незвичних психологічних ресурсів [4,с.131]. У 

цьому контексті слушним є дослідження Москаленко В.В., зокрема, 

зосередження на ознаках, які характеризують соціальну групу, та системі 

групових очікувань, що є важливим компонентом характеристики місця 

індивіда в групі, що визначає особливості поведінки людини як члена 

групи. Система групових очікувань – це певна сукупність уявлень про 

те, як повинен поводитись той або інший член групи в певній ситуації 

[2,с.532]. Таким чином групова взаємодія завжди статусно – 

диференційована, а позиція кожного члена групи буде змінюватись, в 

тому числі і залежно від можливості продуктивно реагувати у 

проблемних ситуаціях. Кожна така ситуація набуває різного 

психологічного змісту і може бути передумовою виникнення 

конфліктного протистояння. А до переліку особливостей професійної 

діяльності юристів включено адекватне реагування в умовах конфлікту.  

 З метою вивчення стратегій поведінки у конфлікті нами було 

використано методику К. Томаса. Всього діагностичними процедурами 

було охоплено 97 студентів другого та третього курсу спеціальності 

081 «Право» ВТЕІ КНТЕУ упродовж вересня-жовтня 2021-

2022 навчального року. Результати проведених опитувань дали розподіл 

студентів за тактиками реагування у конфліктних ситуаціях. Тенденція 

до суперництва як намагання використати усі можливі і неможливі 

засоби задля перемоги, виявлена у 24,8% опитаних. Прагнення зайняти 

позицію уникнення, як стратегію невтручання, уникання прямого 

обговорення складних питань, обмеження контактів, що провокує 

відсторонення від спільної діяльності, виявлено у 22,5% студентів. Вибір 

компромісної стратегії здійснили 17,3% студентів. У коментарях вони 
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стверджували, що використання даної стратегії є свідченням визнання 

такої цінності як взаєморозуміння, оскільки йдеться про поєднання вигід 

і втрат для обох сторін. Пристосовництво вибрали 16,2% опитаних, 

водночас така поведінка характеризується применшенням значущості 

власних ціннісних позицій, орієнтацією на думку більшості, а тому 

допускає можливу зміну поглядів, що в умовах юридичної практики не 

може бути оцінено однозначно. Перевагу співробітництву надали 23,8% 

студентів. Усі вони переконані у тому, що у будь – яких складних 

умовах при бажанні можна знайти можливість порозуміння, 

налагодження продуктивних контактів заради успішної спільної 

діяльності. Таким чином можна констатувати, що більшість опитаних 

майбутніх юристів орієнтовані на неконструктивні моделі поведінки у 

конфліктних ситуаціях, що є підтвердженням недостатньої 

сформованості особистісного сприймання статусно – рольової 

диференціації із зорієнтованістю на майбутню професійну діяльність. 

Таким чином виявлена тенденція може бути перешкодою процесу 

формування особистісних якостей, які є професійно значущими, 

оскільки реальний соціальний процес охоплює не тільки 

співробітництво, а й суперечності різного рівня і якості. Тому у цьому 

сенсі багато важитиме внутрішня мотиваційна налаштованість на 

майбутню фахову діяльність, сформованість навичок рефлексії та 

самоаналізу, що потребуватиме професійного психологічного супроводу. 
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СЕКЦІЯ 4 

СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ ТА НАУКОВИЙ РОЗВИТОК 

 

ПРОПОЗИЦІЇ З ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СОРТУВАННЯ 

ТА ПЕРЕРОБКИ СМІТТЯ 

Коваль Ярослава 
учениця 10-А класу Черкаської гімназії №31 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Коваль Віталій Володимирович, 

проректор з адміністрування СУРА 

Право людини на чисте довкілля означає можливість проживати в 

такому навколишньому середовищі, яке не заподіює шкоди її здоров'ю і 

життю. Таке право гарантоване громадянину Конституцією України [1] 

та уточнено в Законі України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [2]. Зокрема в ст.50 Конституції України зазначено що 

«Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на 

відшкодування завданої порушенням цього права шкоди» [1]. 

Однією з проблем чистого довкілля в Україні є ситуація з 

сортуванням та переробкою сміття. За статистичними даними українці 

щороку продукують понад 10 млн тон відходів.  

За останні 10 років наприклад в Черкаській області щорічно 

утворюється понад 200 тис.тонн твердих побутових відходів, які 

захоронюються на полігонах та сміттєзвалищах (яких в області 

налічується 21 полігон твердих побутових відходів та 456 

сміттєзвалищ) [3], [4]. Незважаючи на те, що протягом останніх 10 років 

чисельність населення Черкаської області постійно скорочується, обсяги 

утворення побутових відходів збільшуються. 

До побутових відходів відносяться відходи від домогосподарств, 

включаючи папір, картон, скло, метали, пластик, біовідходи, деревина, 

текстиль, упаковка. До джерел утворення побутових відходів належать 

об’єкти, на яких утворюються побутові відходи (житловий будинок, 

підприємство, установа, організація) [5].  

 Низькі темпи впровадження роздільного збирання вторинних 

відходів від населення, незначні обсяги зібраних відходів гальмують 

розвиток інфраструктури оброблення (перероблення) ресурсоцінних 

компонентів відходів. 

За прогнозами Світового Банку, в 2025 році мешканці міст 

продукуватимуть в середньому 1,42 кг/людину твердих побутових 

відходів у день – проти нинішніх 0,64 кг [6]. 

Основними проблемами у сфері поводження з побутовими 

відходами є: 
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відсутність сміттєпереробних заводів та сміттєсортувальних ліній в 

області призводить до того, що в області домінуючим способом 

поводження з побутовими відходами є їх захоронення на полігонах та 

сміттєзвалищах; 

утворення несанкціонованих сміттєзвалищ внаслідок недостатнього 

рівня контролю або відсутності належної системи поводження з 

побутовими відходами; 

відсутність достатньої кількості контейнерів для збору побутових 

відходів та сміттєвозів для їх перевезення до місць захоронення; 

не впровадження органами місцевого самоврядування роздільного 

збирання вторинних відходів у складі побутового сміття; 

недостатнє охоплення сільської місцевості системою збирання та 

вивезення сміття. 

Для вирішення цієї проблеми пропоную скористатися певним 

досвідом європейських країн і перейти до системи «zero waste». 

Успішним прикладом використання саме цієї системи є Швеція. 

З метою покрокового вирішення цієї проблеми в нашій державі, на 

мою думку, необхідно здійснити ряд кроків: 

1. Забезпечити міста та села необхідною кількістю контейнерів для 

сортування відходів. 

2. Провести інформаційну кампанію щодо роз’яснення важливості 

сортування сміття. 

3. Стимулювати громадян активно долучатись до сортування 

сміття, ввести систему штрафів за порушення. 

4. Забезпечити необхідні умови для створення сміттєпереробних 

заводів (які, звичайно, відповідатимуть сучасним екологічним вимогам). 

Впровадження європейських принципів поводження з відходами 

дасть можливість створити умови для підвищення стандартів життя 

населення, збільшити обсяг переробки та повторного використання 

відходів, забезпечить поступову ліквідацію несанкціонованих 

сміттєзвалищ, зміцнить систему екологічного виховання школярів, 

молоді та дорослих і головне обмежить шкідливий вплив відходів на 

довкілля. 
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На сучасному етапі розвитку людства формується єдина цивілізація 

на всій планеті. Укорінення цієї ідеї у науці сприяло усвідомленню 

глобалізації процесів у сучасному світі. Глобалізація – подвійний 

процес, що розвивається одночасно в міждержавних і транснаціональних 

формах. Основним наслідком глобалізації є світовий поділ праці, 

міграція (у масштабах всієї планети) капіталу, людських і виробничих 

ресурсів, стандартизація законодавства, економічних і технологічних 

процесів, а також зближення культур різних країн. Це об’єктивний 

процес, який носить системний характер, тобто охоплює всі сфери життя 

суспільства. 

Глобалізація соціальних, культурних, економічних і політичних 

процесів у сучасному світі, поряд з позитивними сторонами, породила 

ряд серйозних проблем, які отримали назву, так званих, глобальних 

проблем сучасності: екологічних, демографічних, політичних тощо. Всі 

ці проблеми знаходяться у науковому полі й є дуже важливими як для 

сьогодення, так і для майбутнього. 

У монографії «Глобалізація і безпека розвитку» визначається, що 

глобалізація – це об’єктивний соціальний процес, змістом якого є 

зростаючий взаємозв’язок та взаємозалежність національних економік, 

національних політичних і соціальних систем, національних культур та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-20
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навколишнього середовища. Існують дві головні тенденції сучасного 

процесу глобалізації, а саме: безпрецедентно щільна взаємопов’язаність 

новітніх соціально-економічних явищ та процесів (глобалізація 

економічного розвитку, глобальний характер екологічних проблем) та 

національний (локальний) характер інших соціальних явищ і процесів 

(політичні системи, культурна специфічність) визначають характер 

глобальних трансформацій, породжують певні суперечності світового 

розвитку, усунення яких можливе лише за умови пізнання їхньої суті та 

за умови ефективного і справедливого використання великими і малими 

країнами всіх наявних у людства ресурсів [1]. 

Представник трансформістів, Дж. Сорос визначив глобалізацію як 

вільний рух капіталу та зростаючий вплив глобальних фінансових ринків 

та транснаціональних корпорацій на національні економіки. На думку 

Дж. Сороса, глобалізація має однобічний характер: міжнародні інститути 

не встигають за міжнародними фінансовими ринками, а політична 

глобалізація відстає від глобалізації економічної [4]. 

Загалом, варто зазначити, що майже усі науковці визнають 

глобалізацію ключовим феноменом сучасного світу, який є основою 

провідних радикальних трансформацій у всіх сферах розвитку сучасного 

суспільства – економіці, політиці, культурі, управлінні тощо. 

Позитивні сторони глобалізації важко переоцінити. Проте це явище 

настільки всеохоплююче, що не може викликати лише однозначну 

реакцію. До головних результатів глобалізаційних процесів слід віднести 

встановлення нової системи політичних і економічних міжнародних 

відносин. Міжнародні відносини тепер регулюються ринковими 

процесами замість політико-ідеологічних. Це перше, чим 

характеризується глобалізація. Позитивні наслідки такої зміни 

полягають у невимірному зростанні можливостей людства. У першу 

чергу, це проявляється в отриманні небувалого доступу до інформації, 

відомостей і знань. Завдяки цьому люди всього світу перестали бути 

ізольованими один від одного. 

До інших позитивних наслідків процесу глобалізації можна 

віднести такі:  

- поглиблення спеціалізації і міжнародного поділу праці; 

- економія на масштабах виробництва; 

- вільна торгівля на взаємовигідній основі; 

- підсилення конкуренції, що стимулює подальший розвиток нових 

технологій і розповсюдження їх серед країн; 

- зростання прямих інвестицій; 

- використання передового науково-технічного, технологічного і 
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кваліфікаційного досвіду різних країн; 

- загострення міжнародної конкуренції, що призводить до 

досконалої конкуренції; 

- підвищення продуктивності праці у результаті раціоналізації 

виробництва; 

- мобілізація значного об’єму фінансових ресурсів; 

- вирішення загальних проблем людства, в першу чергу, 

екологічних тощо [2]. 

Глобалізаційні процеси найчастіше зустрічаються у розвинених 

країнах. Це пов’язано з тим, що переваги глобалізації розподіляються 

нерівномірно. Сучасні глобалізаційні процеси розгортаються, перш за 

все, між промислово розвиненими країнами і лише у другу чергу 

охоплюють країни, що розвиваються. Отже, ступінь позитивного впливу 

глобалізаційних процесів на економіку окремих країн залежить від 

місця, яке вони займають у світовій економіці. Фактично, основну 

частину переваг отримують багаті країни або індивіди. Несправедливий 

розподіл благ від глобалізації породжує загрозу конфліктів на 

регіональному, національному та інтернаціональному рівнях. 

Відбувається не вирівнювання доходів, а швидше їхня поляризація. 

Країни, що швидко розвиваються, входять у коло багатих держав, а бідні 

країни все більше відстають від них. Замість того, щоб знищувати або 

ослабляти прояви нерівності, інтеграція національних економік у світову 

систему, навпаки, підсилює їх і робить, у багатьох відношеннях, 

гострішими. 

В умовах глобалізації можливий прояв руйнівного впливу, 

пов’язаного з цим процесом, що може призвести до розриву традиційних 

зв'язків усередині країни, деградації неконкурентоздатних виробництв, 

загостренню соціальних проблем, агресивному проникненню чужих 

даному суспільству ідей, цінностей, моделей поведінки. 

Негативними наслідками глобалізаційних процесів у всіх країнах 

можна назвати такі: 

- нерівномірність розподілу переваг від глобалізації у розрізі 

окремих галузей національної економіки; 

- можлива деіндустріалізація національних економік; 

- можливість переходу контролю над економікою окремих країн від 

суверенних урядів в інші руки, зокрема до сильніших держав, ТНК або 

міжнародних організацій; 

- можлива дестабілізація фінансової сфери, потенційна регіональна 

або глобальна нестабільність, яка обумовлена взаємозалежністю 

національних економік на світовому рівні [3]. 
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Процеси глобалізації є незаперечним фактом, що змінює обличчя 

сучасного світу. Вони відкривають нові перспективи, але й містять 

серйозні небезпеки. В ідеальному варіанті, глобалізація має принести 

позитивні результати для всього людства, але тільки в тому випадку, 

якщо швидко і надійно виріши проблему негативних результатів. 

Основна проблема в тому, що усунення недоліків потрібно вирішувати 

зараз. Але це не знаходить чинного місця у списку проблем, яке вирішує 

людство. 
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В сучасних умовах стрімко зростають вимоги до сучасного фахівця, 

який би відповідав вимогам та запитам суспільства, виробництва, 

роботодавців, ринку праці. У високій якості підготовки фахівців, що 

базується на якості освітніх послуг, зацікавлені як окрема особа, так і 

держава, що виступає гарантом національних інтересів. Дослідження 

проблеми побудови системи якісної професійної підготовки фахівця є 

актуальним з точки зору розробки єдиних стандартів формування 

професійно-кваліфікаційних ознак якості людського капіталу, набуття 

необхідних для цього знань, вмінь, навичок.  

http://www.olympico.com.ua/558190-globalizaciya-pozitivni-naslidki-zagalnosvitovogo-procesu.html
http://www.olympico.com.ua/558190-globalizaciya-pozitivni-naslidki-zagalnosvitovogo-procesu.html
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Аналіз наукової літератури засвідчує, що сучасна наука має чимало 

теоретичних і практичних надбань стосовно питання побудови системи 

якості підготовки фахівців. Проблемам якості підготовки фахівців, 

якості сучасної освіти присвятили свої праці такі зарубіжні та вітчизняні 

дослідники як В. Андрущенко, Л. Гаєвська, Т. Котенко, М. Мурашко, 

П. Канівець, Т. Туркот, Ю. Якименко. Питанням системного підходу, що 

є найбільш конструктивним підходом для розв’язання завдань 

підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців різних 

спеціальностей, присвячені праці таких науковців: Р. Вайноли, 

О. Гетманцева, С. Гончаренко, В. Зінченко та інших. 

Очевидними проблеми якісної підготовки фахівців є: 

- проблема невідповідності структури знань, умінь у молодих 

фахівців виробничим вимогам унаслідок невідповідності системних 

зв’язків між виробництвом, наукою і освітою; 

- проблема оцінки рівня конкурентоспроможності підготовки 

фахівців;  

- проблема неузгодженості змісту навчальних планів і робочих 

програм необхідним компетенціям, відповідно до потреб розвитку ринку 

праці; 

- проблема системи моніторингу і контролю якості підготовки 

фахівців [1, с. 52]. 

Дослідження шляхів розв’язання даних проблем є одним із 

пріоритетних напрямів наукової діяльності. Окремої уваги заслуговує 

побудова системи якості підготовки фахівців.  

Системний підхід отримав поширення у другій половині 

ХХ століття, у результаті чого з’явилась велика кількість визначень 

системи. Категорія «система» має здебільшого філософський зміст і 

розглядається як проблема співвідношення частини і цілого. Термін 

«система» має грецьке походження й означає «складання», «поєднання», 

«утворення» – тобто сукупність визначних елементів, між якими існує 

закономірний зв’язок чи взаємодія [2, с. 626]. Тобто, система – це 

комплекс взаємодіючих компонентів, сукупність елементів, що 

знаходяться між собою у взаємозв’язках, утворюючи таким чином 

визначену єдність. Застосування системного підходу в управлінні якістю 

послуг в освітній галузі полягає в аналізі взаємопов’язаних елементів 

системи та обліку впливу зовнішнього середовища і зворотного зв’язку 

на ефективність їх діяльності. 

Вищий навчальний заклад, що є організацією з надання освітніх 

послуг, відповідає основним властивостям системи: 

1) цілеспрямованість (мета в області якості); 2) складність (наявність 
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сукупності структурних підрозділів і їх взаємозв’язку); 3) подільність 

(освітня, науково-дослідна, навчально-методична, господарська 

діяльність); 4) цілісність (спрямованість дій структурних підрозділів, що 

підпорядковуються єдиним цілям); 5) різноманітність елементів і 

розбіжність їхньої природи (різні види діяльності мають свою 

функціональну специфічність і автономність); 6) структурність 

(взаємозалежність і взаємозв’язок між підрозділами відповідно до 

ієрархічних рівнів). Таким чином системний підхід вважається 

раціональним щодо застосування у системі управління якістю освітньої 

організації та відповідає вимогам сьогоднішньої практики [3, с. 74-77]. 

Щодо методологічних засад побудови системи якості професійної 

підготовки фахівців науковці мають різноманітні точки зору. Так, на 

думку В. А Качалова [4], система якості вищої освіти має бути 

побудована у вигляді класифікації за трьома напрямами: 

1. Якість суб’єкта одержання освіти (абітурієнта, студента, слухача, 

аспіранта). 

2. Якість об’єкта надання освітніх послуг (освітні установи). 

3. Якість процесу надання освітніх послуг. [4, c. 85]. 

Науковець Р. Х. Вайнола розглядає побудову системи якості вищої 

освіти за такою схемою: визначення концептуальних основ якості 

професійної освіти та системи якості; розробка моделі стандартизації 

професійної освіти вищого навчального закладу, як компонента системи 

якості; моделювання менеджменту якості професійної освіти, як 

компонента системи якості; визначення концептуальних і 

методологічних основ проектування системи якості у контексті фахової 

професійної освіти [5, с. 72]. 

Інший погляд на систему якості вищої освіти має науковий 

дослідник В. О. Зінченко, який пропонує систему якості вищої освіти у 

вигляді піраміди, що побудована на принципах та за методологію 

системного підходу [6]. На думку автора, основу піраміди якості вищої 

освіти має становити якість попередньої підготовки абітурієнтів, 

наявність у них певного досвіду самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності; бачення результатів навчання з точки зору корисності для 

суспільства, роботодавців та особистості; наявність загальнодержавної 

політики підготовки фахівців, що спирається на широку законодавчу 

базу та дієві фінансові механізми. Другий рівень піраміди складає 

можливість вищого навчального закладу здійснювати освітню 

діяльність, яка виходить з наявності необхідного обсягу та рівня 

розвитку матеріально-технічної бази університету, якісного та 

кількісного складу професорсько-викладацьких кадрів; різноманітності 
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діяльності ВНЗ, яка дає можливість інтегрувати освіту та науку. Третій 

рівень – це якість процесу підготовки фахівців, що містить значну 

кількість складників. На цьому рівні піраміди якості важливе місце 

займає система прийняття рішень щодо управління якістю підготовки 

фахівців. Така система повинна спиратися на розподіл ролей та 

відповідальності за діяльність, а також на наявність внутрішньої системи 

нормативних актів, в яких регламентовано діяльність усіх учасників 

процесу підготовки фахівців, сформовано стратегію й тактику розвитку 

освітньої діяльності навчального закладу та забезпечення якості вищої 

освіти [6, с. 28–29]. 

Власний погляд на зазначену проблему має В. Федоров [7], який 

вважає, що взаємозв’язок між елементами, що визначають структуру 

ВНЗ, а саме: інститути й факультети, кафедри інститутів і факультетів, 

професорсько-викладацький склад, студенти, є основою для системи 

організації ієрархічного керування в освітньому закладі. Кожна складова 

вищого навчального закладу являє собою підсистему керування, що в 

ієрархії всієї системи керування відповідає певному рівню. На думку 

науковця, головна мета функціонування університету – це якість 

професійної підготовки студентів-випускників на «виході» з 

навчального закладу. Досягненню цієї мети сприяє організаційно-освітня 

система навального закладу за допомогою тісного взаємозв’язку між 

вищезазначеними елементами, на рівні кожного з яких здійснюється 

професійне становлення майбутніх фахівців [7, с. 192]. 

Таким чином побудова системи якості підготовки фахівців та 

застосування системного підходу дасть змогу розв’язати існуючі 

проблеми формування якісного людського капіталу для нашої країни.  
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РОЗВИТОК ОСВІТИ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ В ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ НА ПРИКЛАДІ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ С.ПРЕСЛАВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шаповалова Дар’я 
учениця 9 класу 

Комунальний заклад « Преславська гімназія імені академіка Миколи 

Державіна» Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області 

Науковий керівник: Дмитренко Олександр Олександрович, 

вчитель історії та основ правознавства 

На сучасному етапі державотворення одним з найважливіших 

пріоритетів в Україні є модернізація системи освіти. Вирішення цієї 

проблеми потребує ґрунтовного наукового аналізу всього комплексу 

соціально-економічних, суспільно-політичних та культурних умов 

розвитку освіти в різні історичні періоди. У цьому контексті 

дослідження розвитку початкової та середньої освіти у другій половині 

ХІХ – початку ХХ століть набуває значного наукового, пізнавального та 

практичного інтересу, адже саме у цей час навчальні заклади стають 

головними осередками освіти у селищах півдня України, таких як село 

Преслав Запорізької області. 

Загальні теоретичні та практичні аспекти про розвиток освіти у 

другій половині ХІХ – початку ХХ століть в Україні подано в працях 

О.Д. Бойко, Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко. Аналіз стану навчальних 

закладів різного підпорядкування півдня України (Таврійської губернії) 

кінця XIX – початку ХХ століть представлено у працях В.І. Резника, 

С.П Шевчука, І.Ф.Шумілової, С.І. Пачева, І.І. Лімана, 

В.М. Константінової. Матеріали про навчальні заклади с. Преслав 

містяться в архівних документах та публікаціях М.С. Шаталинського та 

Л.І. Солдатової. 
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60-ті роки ХІХ століття ознаменувалися впровадженням царським 

урядом у Наддніпрянській Україні ряду прогресивних для того часу 

реформ, однією з яких стала освітня реформа ( 1864 р.). Її суть полягала 

у створенні єдиної системи освіти. Розпочата модернізація суспільства 

зумовлювала гостру потребу у високоосвічених, кваліфікованих 

робітниках та піднесення загального освітнього та культурного рівня 

народу, оскільки тільки за таких умов можна було масово запровадити 

новітню техніку, передові технології, більш ефективні форми організації 

праці. 

Розвиток освіти у другій половині ХІХ торкнувся й нашого 

Запорізького краю. Саме в цей час в нашому краї зароджуються 

осередки освіти, які розміщуються не лише у містах, але й у сільській 

місцевості. Таким населеним пунктом в Північному Приазов’ї стає село 

Преслав Бердянського повіту Таврійської губернії. 

Село Преслав засновали в 1862 році болгари з бессарабського села 

Ташбунар на місці покинутого ногайського аулу Шекли, назвавши його 

на честь стародавньої столиці Болгарії [1;c.604]. З початку заснування в 

селі знаходилося головне управління бердянського болгарського округу, 

що безпосередньо й вплинуло на швидкий розвиток освіти в селі. 

«Гордість наша - учительська семинарія, у якій, однако, вчиться 

місцевих хлопців досить мало: всього душ 10. Шкіл у нас досить, так що 

кожна сотня дворів скоро матиме свою школу» [3; c.4] Cаме такий допис 

про розвиток освіти в с. Преслав на початку ХХ ст. ми знаходимо в 

літературних джерелах. 

Так у 1873–1874 навчальному році в с. Преслав було відкрито 

земське однокласне початкове училище, де навчалося 89 хлопчиків і 

14 дівчаток. Через два роки на його базі створюється два – чоловіче і 

жіноче початкові училища, які відвідували 100 хлопчиків і 38 дівчаток. 

У 90-х роках XIX ст. в селі відкрилося ще земське однокласне училище 

[4; c.11]. Ці навчальні заклади охоплювали більше половини дітей 

шкільного віку.  

На утримання початкової школи земством виділялося 325 срібних 

карбованців, з яких 300 карбованців на платню вчителеві, 25 карбованців 

на навчальні посібники. До школи приймали дітей віком 7-8 років. 

Термін навчання складав 3-4 роки. Навчання розпочиналося з 1 жовтня 

та тривало до 1 травня з обов’язковим виключенням одного місяця для 

посіву. Обов'язковими предметами для вивчення в училищах були Закон 

Божий, слов'янська грамота, російська та болгарська мови з 

чистописанням, арифметика, елементи історії. Треба звернути увагу i на 

такий факт, спочатку навчання у школах було рiдною болгарською 
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мовою. Це було обумовлено рядом пiльг за “Статутом про колонiї 

iноземцiв”. З 1877 р. у школах iноземцiв-колонiстiв бiльшiсть предметiв 

почали викладати росiйською за умови, “чтобы природный язык 

учащихся и Закон Божий их исповедания преподавались на природном 

языке их ...” Цей русифiкаторський підхiд випливав з опублiкованих 

1870 року “Правил о мерах к образованию инородцев” [5; с.26]. 

На початку ХХ ст. у с. Преслав діяло 3 початкові навчальні заклади: 

2 земських училища змішаного типу та церковно-парафіяльне училище 

для дівчаток. У 1906-1907 навчальних роках у початкових школах села 

навчалось 275 учнів, що складало 12 % від усього населення села [2; 

c.42-43]. У 1908 р грамотними були 28 % жителів села. У 1910 р школу 

відвідувало близько 300 дітей[1; c.605]. Треба зазначити, що початкова 

освіта була безкоштовною. Середню освіту діти с. Преслав частіш за все 

отримували у сусідньому м. Ногайську : «Деякі з більш-практичних 

болгар бачуть, що освіта річ необхідна, і щоб дати своїм дітям освіту, 

везуть їх у Ногайськ, де й віддають дівчаток до жіночої гімназії, а 

хлопчиків до реальної школи. Але ж таких мало.» [3; с.4]. 

Серед найвідоміших випускників земських шкіл с. Преслав був 

Державін Микола Севаст'янович (1877 - 1953 ) – відомий філолог-славіст 

та історик, який зробив величезний внесок у вивченні історії болгар і 

слов'янських народів. 

Окрім початкових шкіл у селі Преслав у другій половині ХІХ ст. 

діяли заклади спеціалізованої освіти: учительска семінарія та аграрна 

школа. 

За активної участі просвітника Північного Приазов’я барона Корфа 

у 1875 році в селі Преслав було відкрито Центральне болгарське 

училище. Училище мало два курси: перший курс був вищий, на якому 

готувалися вчителі для болгарських народних шкіл і писарі для 

болгарських управлінь в колоніях. Будівля цього училища було 

збудовано на кошти всіх болгарських колоній повіту і обійшлося в 

45000 карб. Згодом його було реорганізовано в Преславську учительську 

семінарію, яка готувала народних учителів для Бердянського, 

Мелітопольського та інших сусідніх повітів[1; с.606].  

При семінарії діяли підготовчий клас, зразкова школа для 

практичних занять семінаристів, а з 1894 року – постійні курси 

садівництва, городництва, виноградарства, шовківництва та 

бджільництва. З 1906 р при семінарії відкрили школу 

садівництва[4;c.11]. 

Отже, у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. розвиток освіти 

с. Преслав був на достатньо високому рівні. Окрім 3-ох початкових шкіл 
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у селі діяла учительська семінарія та школа садівництва. Ми вважаємо, 

що стрімкий розвиток освіти в с. Преслав було зумовлено знаходженням 

там головного управління бердянського болгарського округу. 
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СЕКЦІЯ 5 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО 

СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ ДО НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Ткаченко Максим 
студент 2 курсу магістратури, спеціальності 051 «Економіка» 

Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова 

Науковий керівник: к.е.н. Манькута Яна Миколаївна 

доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування СУРА 

У сфері сучасної вищої освіти потенційна якість отриманих освітніх 

послуг прямо пропорційне якості інформаційно-навчальних матеріалів 

та ефективності контролю рівня засвоєних знань. Важливу роль у 

розв’язанні проблеми контролю знань, що виникає з розвитком 

технологій і підвищенням рівня інформатизації суспільства й освіти, 

відіграють комп’ютерні засоби перевірки знань. Приклади таких засобів 

контролю знань у навчальних інформаційних системах залишається 

комп’ютерне тестування. 

Спеціалізація курсів навчальних дисциплін, інтенсивне оновлення 

їх чисельності, застосування інформаційних технологій – все це дає 

змогу зменшити витрати часу на створення тестового навчального 

матеріалу за допомогою автоматизації процесу його формування, а 

також забезпечити можливість використання створених тестових завдань 

для перевірки рівня засвоєння конкретних термінів у визначених 

елементах інформаційно-навчальних матеріалів необхідних для 

адаптивного тестування [1]. 

Існуючі методи та підходи автоматизованого створення тестових 

завдань характеризуються чіткими вимогами до приведення 

інформаційно-навчальних матеріалів до потрібного вигляду та 

структури, що в свою чергу вимагає додаткових витрат часу та зусиль. 

Такий підхід актуальний для інформаційно-навчальних матеріалів, які 

важко піддаються автоматизованому семантичному аналізу. Проте для 

визначення семантичної структури більшості навчальних матеріалів 

можна застосувати автоматизований аналіз. Побудова відповідної моделі 

семантичної структури для навчального курсу відає можливість 

автоматизованого створення розподіленого за такою структурою вмісту 

тестових завдань [2]. 

Інформаційна технологія автоматизованого створення тестів до 

навчальних матеріалів використовує інформаційну модель семантичної 

структури навчального курсу та методи формування структури 
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навчальних матеріалів та пошуку у них ключових термінів і 

автоматизованого формування тестових завдань (рис. 1) [1,3].  

Така інформаційна технологія ґрунтується на використанні 

інформаційної моделі семантичної структури навчального курсу. Вона 

містить множини заголовків, ключових термінів і тестових завдань, 

співставлення яких формується множиною зв’язків. 

Модель 

семантичної 

структури 

навчального курсу 

Інформаційна 

технологія 

автоматизованого 

створення тестів до 

навчальних матеріалів 

Метод формування 

структури навчальних 

матеріалів та пошуку в 

них ключових 

термінів 

Метод 

автоматизованого 

формування тестових 

завдань

Навчальний матеріал 

Тестові завдання 

 
Рисунок 1 – Схема застосування методів інформаційних технологій 

автоматизованого створення тестів до навчальних матеріалів 

 

Сучасний навчальний процес складно уявити без використання 

комп’ютерних засобів, а саме в управлінні процесом навчання, 

структуризації навчального контенту, автоматизації формування засобів 

контролю засвоєння знань. Одним із найефективніших засобів контролю 

знань, умінь та компетенцій є тести. Використання засобів 

автоматизованої генерації тестових завдань дозволяє спростити процес 

підготовки тестів. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 

«ЦИФРОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Логвінов Володимир 
студент 2 курсу магістратури, спеціальності 051 «Економіка» 

Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова 

Науковий керівник: к.т.н. доцент Коваль Віталій Володимирович 

Проректор з адміністрування СУРА 

Сфера освіти сьогодні, існує в умовах загальної глобалізації 

економіки й освіти. Розвинена система доступних онлайн-курсів від 

провідних світових університетів дає можливість розповсюджувати 

пропозиції освітніх послуг по всьому світу. Безмежний доступ до 

глобальної інформаційної мережі дає можливість будь-якому викладачу 

та студенту отримати у найкоротший час усю необхідну інформацію, 

раніше доступну лише для вузьких фахівців. 

Сьогодні одним із основних завдань, які стоять перед керівництвом 

закладу вищої освіти (ЗВО), є вибір правильної стратегії переходу до 

цифрової освіти. Отже, цифровізація освіти має на увазі трансформацію 

освітніх програм у цифровий вигляд, розробку онлайн-курсу та 

проведенням онлайн-екзамену (часто заміненого звичайним 

комп’ютерним тестуванням). Крім цього необхідно здійснити 

перепідготовку кадрового складу ЗВО, змінити бізнес-процеси в 

закладах освіти і для повної відповідності моделі цифровізації та 

завданням, що формуються програмою цифрового розвитку, необхідна 

цифровізація діяльності власне ЗВО [1]. 

Під цифровізацією діяльності закладу освіти мається на увазі 

наскрізна автоматизація всіх основних бізнес-процесів і служб 

університету та переорієнтація діяльності всіх ключових структурних 

підрозділів закладу на роботу в єдиному автоматизованому (цифровому) 

просторі. Однак за традиційної автоматизації, коли для різних 

структурних підрозділів або бізнес-процесів впроваджується власний 

засіб автоматизації, існує ризик не недостатньої ефективності реалізації 

такого «цифрового рішення». Внутрішні протиріччя між бізнес-

процесами, з одного боку, а також несумісність форматів даних між 
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окремими модулями різних інформаційних систем, з іншого боку 

можуть звести до нуля всі переваги від цифровізації освітньої 

організації. Отже, під цифровізацією ЗВО розуміється ще й повний (або 

частковий, якщо вищий навчальний заклад раніше вже переорієнтувався 

на автоматизацію бізнес-процесів) реінжиніринг усіх бізнес-процесів на 

основі впровадження сучасних технологій цифровізації. 

Зміни в економіці, глобалізація освіти, нові можливості, що 

пропонуються цифровізацією, дають закладам освіти нові 

інструменти [2]: 

– індивідуальне освоєння освітніх програм – студенти можуть 

освоювати освітні онлайн-програми у зручному для себе темпі, будь-

коли незалежно від часового поясу та географічного положення; 

– зниження витрат на друковані матеріали – освітня програма 

повністю існує у цифровому просторі; 

– для ЗВО обсяги матеріальних витрат на реалізацію освітньої 

програми залежить від кількості студентів. 

Перехід до моделі цифрового університету чи «університету 

майбутнього» пред’являє до викладачів, студентів та керівництва 

закладів освіти низку кардинально нових компетенцій. Системою 

ключових компетенцій освітнього закладу є перелік чинників для 

підвищення конкурентоспроможності ЗВО.  

Дослідження ключових компетенцій цифрового університету та 

впровадження заходів, не досягнення цих компетенцій, зумовлюють 

необхідність розробки концепції цифрового університету, що 

складається з п’яти основних рівнів (рис. 1) [3,4]. 

Перелік першочергових заходів, спрямованих на набуття ЗВО 

ключових компетенцій, що підвищують його конкурентоспроможність: 

 необхідність підвищення кваліфікації всього викладацького 

складу, насамперед у ЗВО не пов’язаних із викладанням інформаційних 

технологій; 

 розробка системи мотивації викладачів, які активно 

впроваджують цифрові методи освіти, а також викладачів, які активно 

розвивають свої власні навички; 

 активна підтримка викладачів, які найменше володіють 

необхідними базовими знаннями в галузі інформатики; 

 необхідність максимальної перебудови інфраструктури ЗВО та 

внутрішніх бізнес-процесів; 

 запровадження індивідуальної освітньої траєкторії для 

студентів; 

 перехід на цифрові методи освіти: MooCs (Massive open online 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

V Ювілейна учнівсько-студентська конференція 
2 грудня 2021 р.  

205 

Courses), віддалені методи контролю за кордоном. 

Цифровий 
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Рисунок 1 ‒ Ключові рівні моделі «Цифровий університет» 
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Розвиток маркетингових технологій в останні роки відбувається 

досить швидкими темпами, що сприяє появі значної кількості правил і 

технологій. Правильне застосування маркетингових технологій надає 

неоціненну допомогу в просуванні й реалізації товарів, що, у свою чергу, 

сприяє ефективному товарообігу, зміцненню ринку та стабілізації 

економіки в цілому. Ці технології досить різноманітні, але мета їх 

використання одна – підвищення конкурентоспроможності суб’єкта в 

умовах ринкової економіки [1].  

Маркетингові технології розглядають як організовану 

структуровану сукупність дій та процедур, що спрямовані на реалізацію 

загальних або конкретних цілей, стратегічних задач організацій різних 

галузей у т. ч. і у межах загальноосвітніх навчальних закладів (далі – 

ЗНЗ).  

Маркетинг присутній на всіх рівнях управління ЗНЗ, тому 

маркетинговий аспект є важливою складовою будь-якої управлінської 

технології, орієнтованої на задоволення потреб, цінностей та інтересів 

учнів, батьків та педагогічного колективу з метою надання якісних 

освітніх послуг та ефективного розвитку ЗНЗ. 

Педагогічні умови використання маркетингових технологій в 

управлінні ЗНЗ розглядаються як сукупність зовнішніх і внутрішніх 

факторів, що впливають на доцільність вибору та результативність 

використання маркетингових технологій в управлінні ЗНЗ.  

Успішна організація стратегії маркетингових технологій в 

управлінні ЗНЗ не можлива без відповідних досліджень, які направлені 

на отримання необхідної інформації для вирішення управлінських 

проблем. 

Ефективне використання існуючого стратегічного потенціалу ЗНЗ, 

створення ним конкурентних переваг та досягнення стійкого 

конкурентного статусу на ринку можливі за умови розробки стратегії 

розвитку, вибору пріоритетних напрямків діяльності. Розробка та 

підтримка конкурентного статусу закладу освіти повинні стати 

головними завданнями стратегії, заснованої на його переконливих 
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конкурентних перевагах.  

Маркетингова стратегія є вибором цілісного ринку, конкурентної 

позиції та розробки ефективної програми заходів маркетингу для 

досягнення й обслуговування на ринку освітніх послуг. Формулювання 

цієї стратегії закладу освіти включає в себе рішення про поточні 

програми та ринки ‒ досягти, побудувати або відмовитися від них; нові 

освітні програми й можливості ринку; аналіз конкурентів [2, 3]. 

Особливості ринку освітніх послуг накладають свій відбиток на 

характер використання інструментів маркетингу ЗНЗ. Науковці 

виділяють чотири групи інструментів: продуктно-асортиментна 

політика, контрактно-цінова політика, комунікаційна політика та 

дистрибутивна (розподільчо-збутова) політика. 

Традиційно в комплекс маркетингових комунікацій входять: 

реклама, популяризація, стимулювання збуту, персональний продаж, 

спонсорство. Роль і значення кожного з перерахованих інструментів у 

маркетингу освітніх послуг суттєво відрізняються від маркетингу 

товарів та інших послуг. 

Використання маркетингових технологій в управлінні ЗНЗ 

передбачає орієнтацію на споживача, на зміни його вимог до освітніх 

послуг та максимальне задоволення його потреб. Тому, маркетинговий 

аспект є важливою складовою будь-якої управлінської технології, який 

полягає у задоволенні потреб, цінностей та інтересів учнів, батьків та 

педагогічного колективу з метою надання якісних освітніх послуг та 

ефективного розвитку ЗНЗ [3]. 

У межах концепції маркетингу та маркетингових технологій 

освітніх послуг стратегія розвитку ЗНЗ може бути реалізована 

відповідно до концептуального підходу щодо організації стратегії 

маркетингових технологій в управлінні ЗНЗ (рис. 1). 

Запропонований підхід до організації стратегії маркетингових 

технологій в управлінні ЗНЗ дозволить забезпечити ефективне 

управління якістю освітнього процесу, стійкий інформаційний 

взаємозв’язок між попитом та пропозицією на ринку освітніх послуг, що 

сприятиме забезпеченню стабільних позицій закладів освіти та 

одержанню конкурентних переваг. 

Отже, процес використання маркетингових технологій в управлінні 

ЗНЗ досить складний та трудомісткий. Злагодженість функціонування 

усіх складових комплексу маркетингових технологій в управлінні ЗНЗ 

потребує чіткого розмежування прав та обов’язків адміністрації ЗНЗ, 

розробки і обґрунтування стратегії управління ЗНЗ та формування 

бюджету фінансування роботи ЗНЗ. 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

V Ювілейна учнівсько-студентська конференція 
2 грудня 2021 р.  

208 

 
Рисунок 1 ‒ Концептуальний підхід в організації маркетингових 

технологій в управлінні ЗНЗ 
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доцент кафедри соціології ДДТУ 

У сучасному світі однією із нагальних психологічних проблем 

людства є питання браку часу. Студентське середовище є дуже чутливим 

до нестачі часу на навчання. Навчальний процес передбачає вчасне 

виконання запланованих завдань студентом. Перебуваючи в умовах 

постійної психологічної напруги, надмірної кількості задач та 

обмеження часу на їхнє виконання, здобувачі вищої освіти будь-якого 

рівня схильні відкладати деякі справи на «потім», що призводить до 

виконання їх в останню мить, при жорсткому дефіциті часу. 

Постійне відкладання виконання навчальних завдань є одним з 

чинників неуспішності здобувачів вищої освіти та позначається не лише 

на якості навчання, а й на психофізіологічному стані. Причиною такої 

поведінки може стати таке психологічне явище, як прокрастинація. 

Наукова спільнота останнім часом активно вивчає аспекти цього 

психологічного феномену, всебічно аналізуючи його. 

У психологічній літературі під терміном прокрастинації розуміють 

свідоме відкладання, відтермінування суб’єктом намічених дій, завдань, 

незважаючи на негативні наслідки такої поведінки. 

Прокрастинація – це психологічний термін, що означає схильність 

людини відкладати неприємні завдання на «потім», тяжіння до справ, що 

приносять більше задоволення або швидший результат. 

Прокрастинатори – це люди, що схильні відтерміновувати виконання 

завдань, перекладати відповідальність на інших, працювати хаотично, 

без плану, або лише під натхненням чи за настання дедлайну. 

Існують три критерії, на підставі яких поведінка людини 

визначається як прокрастинаційна: контрпродуктивність; марність; 

відтермінування. 

Сучасні психологи схиляються до того, що прокрастинація – це 

вираз емоційної реакції на планові або необхідні справи. Прокрастинація 

може викликати стрес, відчуття провини, втрату продуктивності, 

незадоволеність навколишніх через невиконання зобов’язань. 

Комбінація цих почуттів і перевитрати сил (спочатку – на другорядні 

справи і боротьбу з наростаючою тривогою, потім – на роботу в 
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авральному темпі) може спровокувати подальшу прокрастинацію [3]. 

Теоретичний аналіз показує, що термін «прокрастинація» є 

відносно новим для вітчизняної науки. Регулярне вивчення феномену 

прокрастинації та перевтоми почалося у 1970-х роках, а вперше 

історичний аналіз феномену прокрастинації був зроблений у 1992 р. у 

роботі Ноаха Мілграма «Прокрастинація: хвороба сучасності». 

Дослідники виділяють такі типи прокрастинації: 

1. Прокрастинація як життєва тактика – відсутність навичок при 

виконанні щоденних, рутинних обов’язків, що спостерігаються 

впродовж усього життя і пов’язані з невмінням керувати часом. 

2. Прокрастинація у прийнятті рішень – неможливість приймати 

рішення у певний період. 

3. Невротична прокрастинація – неможливість приймати вчасно 

життєвоважливі рішення. 

4. Компульсивна прокрастинація – хронічне зволікання у поведінці. 

5. Академічна прокрастинація – труднощі у виконанні завдань у 

потрібний термін під час навчання. 

На переконання В.Бикової, прокрастинація у здобувачів вищої 

освіти найчастіше виникає у ситуаціях та справах, які пов’язані з 

інтелектуальною напругою. Такий стан вимагає самоорганізації і 

планування своєї діяльності, характеризується відстроченою 

винагородою, недостатньою мотивацією, необхідністю взаємодії з 

людьми, які викликають негативні емоції. Є очевидним, що продовж 

навчання в університеті у здобувачів вищої освіти зростає частота 

використання виправдань, раціоналізації для пояснення зволікання з 

приводу виконання справ, проте в процесі дорослішання частота 

звернення до такого типу поведінки знижується [1]. 

Головне у цьому стані – знайти шляхи вирішення проблеми 

прокрастинації у здобувачів вищої освіти. 

У своїх працях Т.Вайда пропонує такі рекомендації: 

1. Визначення особистісних пріоритетів та конкретизація черговості 

їхньої реалізації: 

- мобілізація зусиль та наявних матеріальних ресурсів для 

оперативного виконання суспільно- чи індивідуально важливих і 

термінових справ; 

- підготовка до виконання (підбір матеріальних ресурсів) чи часткове 

вчинення окремих дій щодо вирішення важливих, але не термінових 

завдань; 

- робота по силах (визначення власних потенційних сил, можливостей 

та необхідних матеріальних засобів) над виконанням маловажливих і 
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відтермінованих завдань (досягнення середніх цілей); 

- перспективне планування щодо виконання неважливих і 

нетермінових справ (досягнення віддалених цілей); 

- розділення великого і складного завдання на дрібні операції; 

- налаштування себе на роботу; 

- чітке планування власної діяльності на певний період; 

- організація належного відпочинку (дозвілля) з метою відновлення 

сил; 

- абстрагування від негативних факторів стресу; 

- виховання сили волі тощо [2]. 

Отже, є всі підстави зробити такий висновок: прокрастинацію 

вважають поганою звичкою, яка впливає на життя та заважає досягти 

бажаного результату. Постійне відкладання завдань призводить до 

зниження рівня якості успішності студентів, підвищення рівня 

тривожності, іноді – до відмови від подальшого навчання. Це свідчить 

про необхідність упровадження різноманітних методів і технологій 

навчання, застосування ефективних систем планування для подолання 

прокрастинації. 
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Фінансові установи змушені організовувати свою діяльність в 

умовах невизначеності, непередбачуваності, загроз і небезпек, 
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породжених умовами сучасного розвитку. Неефективна організація 

системи безпеки підвищує ймовірність виникнення викликів та загроз, 

негативний вплив яких часто приводить до фінансових втрат та 

послаблення довіри до фінансових установ в країні. Небезпечність та 

багатоаспектний характер цих загроз потребують системного та 

наукового підходу до вирішення питань безпеки фінансових установ у 

країні. На сьогодні сучасні інформаційні технології потребують більш 

високого рівня захисту даних. За наявності вразливості відбувається 

активізація загроз, що мають вплив на інформаційну сферу національної 

безпеки. Тому в будь-яких фінансових установах необхідна захищеність 

від несанкціонованого втручання зловмисників, вірусів, небезпечних 

програм, природних або технічних проблем до інформаційного ресурсу, 

який може зберігати конфіденційні, комерційні та інші види даних.  

Серед праць, присвячених окремим питанням оцінювання та 

забезпечення фінансової безпеки різних галузей економіки висвітлено у 

працях провідних вітчизняних вчених О. Ареф’євої, В. Бурцева, 

О. Власюка, К. Горячевої, М. Єрмошенка, А. Єрмошенко, Т. Єфименко, 

Ю. Кіма, І. Ломачинської та закордонних науковців: Ф. Айала, 

М. Маззолі, С.Майерса, Л. Ллойд, Л. Руе, П. Трейнар, Р.Холта. 

Сучасні інформаційні технології нині досягли такого рівня 

розвитку, що виникла проблема забезпечення захисту поширюваної 

інформації. За таких умов створилися можливості розповсюдження 

даних, порушення їх цілісності та доступності. Суть інформаційної 

безпеки полягає у забезпеченні постійної роботи організації, запобіганні 

та зведенні до мінімуму наслідків від ризиків.  

Встановлення загрози, що має на увазі виявлення джерел 

актуалізації, називають уразливістю. Саме за наявності вразливості 

відбувається активізація загроз [2, с.133-135]. Для переконання у 

забезпеченості ефективного захисту використовують інвентаризацію 

ресурсів. Її проводять для всіх найголовніших ресурсів, що пов’язані з 

кожною інформаційною системою. У свою чергу секретна інформація та 

вихідні дані повинні мати відповідні грифи таємності [1, с.376-378].  

Невід’ємною складовою захищеності інформаційної системи у 

фінансових установах є безпека персоналу та його реагування на 

проблеми. Працівники мають бути ознайомлені з правилами поведінки з 

інформаційними ресурсами, процесами їх захисту та процедурою 

повідомлення про інциденти, що можуть загрожувати інформаційній 

системі організації. Користувачі обов’язково повинні мати письмово 

затверджений дозвіл на доступ та використання даних [1, с.378-379].  

Невід’ємною частиною забезпечення безпеки інформаційної 
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системи у фінансових установах є криптографічний захист. Він 

реалізується за допомогою перетворення (шифрування) інформації з 

метою приховування або відновлення її змісту. Найпростішим у 

використанні є симетричне шифрування, адже шифрування та 

розшифровування інформації відбувається одним ключем [2, с.142-153].  

Також підприємства мають забезпечувати фізичний захист 

обладнання від небезпек навколишнього середовища. Для цього 

необхідно встановити робочі санкції у місці, де вони постійно будуть під 

контролем, а деякі області, що потребують спеціального захисту, 

ізолювати. Необхідно проводити ревізію системи електричних мереж, 

створити захищені зони. Не слід забувати також про можливість 

впровадження шкідливого програмного забезпечення. Організація 

повинна визначити формальну політику і заборонити використання 

незатверджених програм. Адміністратори інформаційних систем мають 

впроваджувати заходи для виявлення та запобігання проникнення 

вірусів, проводити аудит систем та процедури інформування 

користувачів. Необхідно визначити повсякденні технологічні процеси 

для знаття резервних копій з даних для забезпечення можливості 

відновлення всієї важливої виробничої інформації, контролювати 

комп’ютерні носії даних і забезпечувати їх захист [1, с.379-392].  

Ефективний захист даних є одним з найголовніших аспектів при 

побудові надійної інформаційної системи будь-якої установи. При 

запровадженні та дотриманні певних не складних правил роботи 

можливо уникнути популяризації або пошкодження інформації, що є 

дуже важливим для фінансових установ, що зберігають конфіденційні та 

комерційні дані.  
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Тема середньовічної історії завжди є популярною у масовій 

культурі, але більшість історичних джерел досить далекі від реального 

уявлення про середньовічну історію. Причиною цього явища є велика 

кількість історичних міфів, які є в наявності в Інтернеті, та використання 

неактуальної історичної літератури. Одним з найцікавіших моментів 

середньовічної історії є війни та воєнні походи [1-4]. Проте 

середньовічні літописи та деякі автори художніх творів мають 

схильність до гіперболізації військових подій далекого минулого, і 

спеціалістам часто складно відокремити реальні факти від фантазій та 

гіперболізації. 

Однією з проблем при вивченні воєнних дій досить далекого 

минулого є встановлення кількості супротивників з обох сторін 

конфлікту. На допомогу розв'язання цієї проблеми можуть прийти 

математичне моделювання та інформаційні технології. Треба створити 

модель (а надалі – інформаційну систему підтримки прийняття рішень), 

яка дозволила б спеціалістам дізнатися приблизну кількість воїнів у 

середньовічній армії у кожен момент її бойового шляху [1]. 

Сформулюємо три загальні задачі. Перша (головна) задача: 

потрібно спрогнозувати чисельність війська, базуючись на деяких 

наявних факторах: 

 ,,...,,
21 n

aaay 
   (1) 

де: 

y – загальна чисельність війська, що потрібно визначити; 

ai , i=1..n – фактори, які можуть впливати на чисельність війська; 

n – кількість цих факторів. 

Загальну чисельність війська, що визначається, можна, своєю 

чергою, розподілити на складові: 

,...,21 myyyy 
   (2) 

де: 

y – загальна чисельність війська, що потрібно визначити; 
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yi , i=1..m – чисельність окремої категорії війська (кіннота, піхота 

тощо); 

m – кількість цих категорій. 

У якості методів розв'язання задачі можуть бути використані 

методи багатофакторної лінійної регресії, метод штучних нейронних 

мереж, метод k-найближчих сусідів тощо. 

Друга задача полягає – це необхідність перевірки реальності 

існування війська визначеної кількості: 
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де: 

x – чисельність війська, введена користувачем; 

ai , i=1..n – фактори, які впливають на чисельність війська (пора 

року, місцевість, наявність епідемій тощо); 

n – кількість цих факторів. 

fn(x,ai) – функція, яка нараховує штрафні бали, перевіряючи x за 

наявними критеріями {a}; 

Y – сумарна кількість штрафних балів, яка свідчить про коректність 

введених даних. 

Таким чином, генеруючи чисельність певного війська та 

підраховуючи кількість штрафних балів, можна знайти найбільш 

ймовірне значення.  

Третя задача – розрахунок чисельності армії через певний час 

походу. Це можна зробити за допомогою наступної функції: 

  ,,, adxpohodx
k


    (5) 

де: 

x – чисельність війська, введена користувачем; 

d – кількість діб перебування в поході; 

{a} – сукупність інших факторів (пора року, місцевість, наявність 

епідемій тощо). 

xk – кількість воїнів, які дійшли до цілі походу.  

Чисельність війська можна ще визначити, знаючи чисельність 

війська супротивника у битві та її результат, але реалізувати такий 

розрахунок можливо здійснити тільки за допомогою штучного 

інтелекту, і тільки у деяких випадках.  
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До факторів, які впливають на чисельність війська, можна віднести: 

– потреби різних армій у продовольчих ресурсах (в залежності від 

породи коней та їх кількості); 

– біологічну продуктивність різних кліматичних зон Європи у різні 

пори року (для прокорму коней); 

– довжину обозу (довжина обозу повинна бути адекватною, тобто 

такою, якою можна керувати без засобів зв’язку); 

– сезонні хвороби, випадкові травми; 

– бойові задачі, які ставилися перед підрозділом (цей параметр є 

досить суб’єктивним, але якусь оцінку його можна зробити). 

Потрібно створити додаток, який би дозволяв користувачеві обрати 

одну з наявних армій, або «створити» свою. Також у додатку повинен 

бути передбачений розрахунок втрат у боях, хоча б за найпростішим 

алгоритмом. 
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Відповідно до чинного законодавства соціальний захист в Україні 

включає в себе: схеми соціального страхування для осіб, що втратили 

роботу чи тимчасово втратили працездатність; фінансову та матеріальну 
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допомогу різним категоріям відповідно до законодавства, а саме: 

субсидії, пільги, соціальні виплати тощо; соціальні послуги [1]. 

Інформаційне забезпечення (далі – ІЗ) надання соціальних послуг є 

складною системою, що здійснює взаємозв’язок державних і 

недержавних суб’єктів, які надають соціальні послуги, відповідні органи 

державної влади та місцевого самоврядування. ІЗ є видом забезпечення 

системи надання соціальних послуг, діяльністю спрямованою на збір, 

обробку, своєчасне та якісне надання інформації, необхідної для її 

ефективного функціонування [2, с. 113]. 

Система ІЗ управління соціальними послугами є взаємозалежною та 

відповідним чином сформованою сукупністю організаційних, 

організаційно-правових, інформаційних, методичних, програмно-

технологічних елементів, що забезпечує необхідну якість прийнятих 

управлінських рішень у вказаній сфері за рахунок належних збору, 

підготовки та раціонального використання інформаційних потоків, 

доведення їх до керівників, суб'єктів, що надають та отримують 

соціальні послуги, зацікавлених сторін, громадськості. 

ІЗ надання соціальних послуг є складною системою, оскільки вона 

здійснює взаємозв’язок державних і недержавних суб'єктів, що надають 

соціальні послуги, відповідні органи державної влади та місцевого 

самоврядування, громадськість. 

Скерована діяльність на задоволення певних потреб фізичних осіб, 

здійснення послуги за зверненням фізичних осіб, соціальна значимість 

послуги – ознаки, за якими соціальні послуги відносяться до категорії 

публічних послуг і становлять важливу групу у переліку публічних 

послуг. 

Цифрова трансформація інформаційного суспільства в Україні 

визначає ключові напрями інформатизації публічних послуг в Україні, 

які також входять до системи ІЗ органів соціального захисту населення, а 

саме: створення професійних онлайн-спільнот; створення онлайн-

інструментів стратегічного планування на державному, регіональному та 

місцевому рівнях; створення інструментів проєктів з реалізації 

стратегічних пріоритетів на державному, регіональному та місцевому 

рівнях; створення онлайн-платформ навчання громадян, жителів 

найкращим практикам у вирішенні питань державного, регіонального та 

місцевого значення; створення онлайн-інструментів контролю та 

моніторингу діяльності суб’єктів публічного управління; створення 

онлайн-інструментів якісних цифрових публічних послуг; упровадження 

цифрових та інформаційно-комунікаційних технологій в діяльність 

суб’єктів публічного управління на державному, регіональному та 
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місцевому рівнях [3]. 

Цифрова (електронна) публічна послуга - послуга, що надається 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх 

управлінні, у тому числі адміністративна послуга (у тому числі в 

автоматичному режимі), яка надається з використанням інформаційно-

телекомунікаційних систем на підставі заяви (звернення, запиту), 

поданої в електронній формі з використанням інформаційно-

телекомунікаційних систем (у т. ч. з використанням Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг), або без подання такої заяви (звернення, 

запиту) [4]. 

В якості важливого критерія діяльності надавача соціальних послуг 

законодавство визначає інформування населення про наявні соціальні 

послуги та електронні сервіси через: електронні засоби комунікації та 

соціальні мережі, смс-інформування, друковану продукцію у формі, 

доступній для сприйняття особами з будь-якими порушеннями 

здоров’я [4]. 

Портал електронних послуг Міністерства соціальної політики на 

сьогодні дає можливість отримати наступні безкоштовні послуги: 

призначення допомоги при народженні дитини; призначення житлової 

субсидії; скористатися системою розрахунку пенсійного забезпечення; 

отримати відкриті дані з єдиного державного веб-порталу відкритих 

даних України. 

Завдяки розширенню пілотного проєкту із запровадження Єдиної 

інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), громадяни зможуть 

отримати більше десяти соціальних послуг в електронній формі, у тому 

числі – житлових субсидій. Для призначення допомоги люди можуть 

скористатися електронним сервісом через портал «Дія» або особисто 

звернутися з паспортом до соціального фронт-офісу у територіальній 

громаді чи до районного управління соціального захисту населення 

(УСЗН). Адже вся необхідна інформація про людину, яка хоча б раз 

отримувала будь-який вид державної соціальної підтримки, буде 

зосереджена в одному місці – Єдиному соціальному реєстрі (ЄСР). 

ЄІССС забезпечить прозорість роботи соціальних органів. Працівник 

фронт-офісу або УСЗН формує заяву в електронній формі, яка відразу 

фіксується в ЄІССС і опрацьовується працівником центрального бек-

офісу. Весь процес розгляду звернення триває кілька хвилин, а розмір 

допомоги розраховується автоматично [5]. 

Також Міністерством соціальної політики України розроблено 

електронний кабінет особи з інвалідністю як один із інструментів для 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

V Ювілейна учнівсько-студентська конференція 
2 грудня 2021 р.  

219 

подання документів і заяв про взяття на облік для забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації. 

Зараз в Україні надають понад 100 видів соціальних послуг, на які з 

бюджету виділяється 800 млрд гривень щороку. Установи приймають до 

7 млн. заяв у паперовому вигляді. Із впровадженням ЄІССС українцям не 

потрібно буде звертатися у декілька держустанов, щоб зібрати всі 

необхідні довідки для отримання соціальних послуг. ЄІССС вже успішно 

протестували в чотирьох територіальних управліннях соціального 

захисту населення та п’яти територіальних громадах Київської та 

Житомирської областей. Зараз вже доступні сім послуг: дистанційне 

отримання довідок про розмір пенсій та сплачені страхові внески, а 

також соціальні послуги для дітей і сімей з дітьми, людей з інвалідністю 

та інші. А до кінця 2023 року в системі будуть автоматизовані всі 

соціальні послуги [5]. 

Отже, в Україні розпочато впровадження ЄІССС, завершено 

розробку перших елементів системи, серед яких – ЄСР. Система 

автоматизує більшість процесів, пришвидшить розгляд заяв та усуне 

корупційні ризики в соціальній сфері. Все це є свідченням цифровізації 

сфери соціальних послуг, розвитку електронної демократії в Україні. 
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НУ «Запорізька Політехніка» 

Сучасна практика ведення будь-якої економічної діяльності 

свідчить, що підприємства з метою зміцнення своїх конкурентних 

позицій на ринку та формування ефективного плану розвитку достатньо 

часто мають вдаватися до певних інноваційних змін.  

Інновації в туризмі слід розглядати як системні заходи, що мають 

якісну новизну, що й приводять до позитивних зрушень, що 

забезпечують стійке функціонування й розвиток галузі в регіоні. 

Необхідно відмітити, що потенційні туристичні можливості 

регіонів України безмежні, проте туристична галузь в цілому вже 

протягом тривалого часу відчуває на собі вплив таких негативних 

чинників, як: 1) відсутність державної політики у сфері туризму, 

стратегії і програми розвитку туризму та курортів; 2) багаторазова 

трансформація центрального органу виконавчої влади у сфері туризму; 

3) бездіяльність Координаційної ради з питань туристичної діяльності, 

створеної при Кабінеті Міністрів України; 4) невиконання глави 16 

«Туризм» Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, на 2014–2017 роки [1]; 5) нехтування міжнародним досвідом 

розвитку. 

Нові технології прискорюють процеси, пов’язані з діяльністю у 

готелях – при відповіді гостям , агентам бюро подорожей і 

туроператорам, які роблять запити про наявність номерів , при 

здійсненні бронювання, при зв’язуванні резервування з реєстрацією 

гостей, нарахуваннях на гостей і остаточному розрахунку за рахунками. 

Таким чином, відбувається інтеграція науки, виробництва і 

споживання. 

Однак необхідно відзначити, що на впровадження інновацій в 

туризмі значний вплив мають економічна ситуація в країні, соціальний 

стан населення, національне законодавство, а також міжурядові та 

міжнародні угоди. Тому мотиви і причини появи інновацій в 

туристичній діяльності в кожній країні різні. 

Проте можна виділити кілька характерних рис: 
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– зростання потреби населення в знайомстві із способом життя в 

інших регіонах і придбанні нових знань; 

– перенасичення населення багатьма традиційними напрямками 

поїздок; 

– загострення конкуренції; 

– необхідність стримувати виїзд своїх громадян у зони, аналогічні 

за умовами e регіонах своєї країни (природа, культура, клімат); 

– гармонійне об’єднання привабливих умов відпочинку і подорожей 

для повного задоволення потреб найвибагливіших туристів; 

– технологічна революція і експансія послуг в економіці; 

– перехід від економіки пропозиції до економіки попиту. 

Так, базуючись на положеннях Генеральної угоди про торгівлю 

послугами (ГАТС), в туристичній сфері розвивається інноваційна 

діяльність за трьома напрямками: 

1. Впровадження нововведень, пов’язаних з розвитком 

підприємства і туристичного бізнесу у системі управління, включаючи 

реорганізацію. 

2. Маркетингові інновації, що дозволяють охоплювати потреби 

цільових споживачів або залучати не охоплених на даний період часу 

клієнтів. 

3. Періодичні нововведення (продуктові інновації), спрямовані на 

зміну споживчих властивостей туристичного продукту, його 

позиціонування. 

Поява сучасних засобів інформації та зв’язку справило глибокий 

вплив на суспільне виробництво і побут людей. Сучасну туристичну 

діяльність і роботу туристичних фірм не можна уявити без Internet. 

Сучасна аудіо-відео- техніка суттєво змінила технологію менеджменту. 

Управління переводиться в режим реального часу. Відбувається 

інтеграція інформаційних суспільних інструментів і послуг у всіх видах 

туристичної діяльності, зокрема, здійснювані малими підприємствами. Їх 

використання державними і приватними туроператорами, особливо 

малими та середніми підприємствами посилюються і проявляються у 

підвищенні обізнаності та партнерських ініціативах, а також належному 

використанні різних національних і європейських програм. 

Таким чином, можна виділити наступні основні напрями 

інноваційної діяльності в сфері туризму і гостинності: 

– випуск нових видів туристичного продукту, ресторанного 

продукту, готельних послуг; 

– використання нової техніки і технології у виробництві 

традиційних продуктів; 
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– використання нових туристичних ресурсів, що раніше не 

використовувалися.  

Підсумовуючи можна з впевненістю сказати – кожен день 

приносить нові та ще більш оптимістичні прогнози щодо ролі 

інноваційних технологій в туризмі. Ефективне автоматизоване 

інформаційне і технологічне управління – це ключова ланка в 

підвищенні економічної ефективності і поліпшенні якості послуг.  
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ТЕХНОЛОГІЯ BLOCKCHAIN У СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОЇ 

ЛОГІСТИКИ 

Семеніхін Данило 
студент 2 курсу магістратури, спеціальності 051 «Економіка» 

Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова 

Науковий керівник: Могілей Сергій Олександрович 

викладач кафедри економіки, обліку і оподаткування СУРА 

Останнім часом Поняття «цифрові технології» набуло 

популярності, особливо, в контексті поняття «цифрова економіка» (анг. 

Digital Economy) та «цифрова трансформація» (анг. Digital 

Transformation). Цифрова технологія включає в себе всі види 

електронного обладнання та програм, які використовують інформацію у 

вигляді числового коду, зазвичай двійкового (0 та 1) [1]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/how/1106-2017-%D0%BF#t


МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

V Ювілейна учнівсько-студентська конференція 
2 грудня 2021 р.  

223 

Цифрові технології кардинально, змінять логістичні процеси в 

недалекому майбутньому, проте більшість не мають наразі готової 

стратегії розвитку підприємств з врахуванням сучасних цифрових 

технологій.  

Однією із задач логістики в цифровій економіці можна вважати 

гармонійне поєднання цифрового та фізичного світів, що передбачає 

ефективне використання виликого спектру цифрових технологій у 

логістиці ї управлінні ланцюгами постачання [2]. 

Вирішенням окремих питань в системі транспортної логістики 

можуть стати можливості технології Blockchain. Термін Blockchain 

дослівно означає «ланцюжок блоків», де кожен блок пов’язаний із 

попереднім. Блоком називають такий інформаційний пакет, що містить у 

собі всі попередні відомості і частину нових. А весь ланцюжок є 

розподіленою між безліччю учасників базою даних, що працює без 

централізованого управління, тобто відсутній центральний сервер, на 

якому зберігається вся інформація. Саме відсутність централізації є 

важливим елементом технології, оскільки всі дані зберігаються на 

комп’ютерах користувачів. Усі користувачі ланцюга є рівноправними й 

утворюють собою мережу комп’ютерів, на кожному з яких зберігається 

копія даних Blockchain. Технологія Blockchain базується на складній 

системі шифрування, в якій кожен блок має свій унікальний ключ. 

Використання шифру гарантує, що користувачі можуть змінювати 

тільки ті блоки ланцюга, до яких у них є доступ, знаючи відповідний 

ключ, без якого запис у файл здійснити не можна. Така особливість баз 

даних Blockchain робить атаку хакераів практично неможливо, оскільки 

для цього їм потрібно одночасно отримати доступ до копій бази даних на 

всіх комп’ютерах у мережі. 

Використання Blockchain у різних галузях економіки дозволило 

розглянути перспективу використання цієї технології у сфері логістики. 

Одна з найбільш універсально застосовуваних можливостей технології 

Blockchainа полягає у тому, що вона може бути гарним рішенням для 

фіксації та контролю елементів ланцюгів постачання, забезпечуючи 

безпечне та прозоре відстеження операцій. Навіть найпростіше 

застосування технології Blockchain може мати значні переваги в 

управлінні ланцюгом поставок, серед яких отримання даних для 

моніторингу, скорочення тимчасових затримок, зменшення витрат ї 

усунення людських помилок, забезпечення безпеки тощо [3]. 

Основні можливості використання компонентів системи Blockchain 

у сфері логістики: 

– відкриває доступ до інформації про діяльність у межах ланцюга 
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поставок; 

– надає клієнтам можливість оцінювати продукт, сервіс, 

постачальників, перевізників перш ніж приймати рішення про покупку; 

– надає клієнтам потрібну їм інформацію щодо походження 

товару та вантажного маршруту; 

– знижує ризик щодо шахрайства або підроблених товарів; 

– спрощує обмін товарами та платіжними системами. 

Порівняльна характеристика процесу взаємодії постачальників та 

кінцевих споживачів у логістичному ланцюгу в традиційній 

транзакційній моделі та на базі Blockchain наведено у таблиці 1 [3].  

Таблиця 1 ‒ Порівняльна характеристика процесу взаємодії 

постачальників та кінцевих споживачів у логістичному ланцюгу 

Традиційна транзакційна модель 
Транзакційна модель на базі технології 

Blockchain 

Багаторівнева транзакційна модель 

передбачає централізоване 

управління 

Транзакції проводяться безпосередньо між 

постачальниками та споживачами 

Зберігання даних про транзакції 

здійснюється переважно 

централізовано 

Всі дані по транзакції зберігаються в 

розподіленому ланцюжку блоків даних (Б): 

відповідна інформація в тому самому вигляді 

зберігається на комп’ютерах усіх учасників 

Традиційна процедура укладання та 

реалізації контрактів між 

зацікавленими сторонами 

Усі транзакції здійснюються з урахуванням 

«розумних контрактів» (РК), тобто з 

урахуванням заздалегідь встановлених 

індивідуальних правил щодо якості, ціни, 

кількості тощо. 

Передбачає наявність 

посередницьких організацій, за 

допомогою яких здійснюються 

взаємовідносини виробника та 

споживача товару чи послуги 

Переважно автоматизована, децентралізована 

модель, яка не вимагає участі сторонніх 

посередників 

 

Отже, Blockchain є інструментом для вирішення однієї з 

найскладніших проблем здійснення міжорганізаційної координації, а 

саме забезпечення безпеки проходження інформації та довіри між 

контрагентами ланцюга постачання. Дослідження особливостей 

технології Blockchain та аналіз досвіду використання даного інструменту 

в логістичній сфері дають змогу виявити основні переваги, які можна 

отримати після ії впровадження. 
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СЕКЦІЯ 6 

СУЧАСНІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В 

УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

Локшин Віктор 
доктор педагогічних наук (доктор хабілітований), викладач вищої 

категорії кафедри(науково-методичної комісії) психолого-педагогічних 

дисциплін 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

Формування професійної компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання у контексті діджиталізації суспільства є система 

цінностей в умовах євроінтеграції.  

Управління цінностями на рівні закладів і установ професійної 

освіти розширює можливості мотивації персоналу на основі ціннісних 

стратегій. В процесі проведення аналізу наукових джерел щодо проблем 

формування професійної компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання можна зробити висновок, що не завжди 

приділяється належна увага таким її аспектам, як рівні розвитку 

цінностей, рівнів розвитку ціннісної компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання в контексті модернізації вищої освіти, 

формування ціннісної компетентності з урахуванням вимірів  

Мета проведення науково-педагогічних досліджень полягає в 

розробленні та теоретичному обґрунтуванні моделі формування 

професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання 

з урахуванням діджиталізації. Глобалізація процесу формування 

міжнародних відносин, інтеграційні процеси, що відбуваються в Європі, 

прагнення України стати повноцінним членом європейської та світової 

спільноти визначили зміну цільових орієнтирів неперервної вищої 

освіти. Процеси модернізації вищої освіти стосуються і аспектів 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання як її складової, 

здатної продуктивно використовувати внутрішні і зовнішні ресурси та 

забезпечувати формування професійної компетентності майбутніх 

педагогів професійного навчання в умовах євроінтеграції. Керівники 

закладів та установ професійної освіти не завжди мають достатній 

вичерпний рівень уявлення про цінності, значущі для працівників, тому 

стратегія розвитку сучасних навчальних закладів іноді виявляється 

недостатньо вдалою. Неважливо, наскільки блискуче проведений аналіз, 

на якому заснована стратегія, адже саме люди - від директорів до 
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персоналу педагогів професійного навчання середньої ланки - повинні 

розуміти цю стратегія відповідає їхній системі цінностей. Мова ідеться 

про цінності корпоративні, загальнолюдські, сімейно-традиційні і 

ключові. Ми говоримо про людські фактори, а не про матеріальну 

сторону справи. І цей чинник нині знаходить широке визнання у всьому 

світі. Цінності мають значення. Вони слугують основою для прийняття 

рішень і виконання дій. Цінності у відповідності до рівнів розвитку 

впливають на підходи до управління сучасними навчальними закладами 

в контексті вимірів зорієнтованими на практико-орієнтовані технології. у 

різних країнах світу відрізняється навіть оформлення логотипу компанії 

при вході, що визначає цінності команди саме в даній країні. Сила цих 

цінностей схожа з маховим колесом, яке важко зупинити і складно 

повернути. верстви - глибинні цінності, що, вибудовують стосунки 

лідера або його послідовників між собою. формування професійної 

компетентності майбутніх педагогів професійного навчання не можливе 

без урахування системи цінностей. доречно розглядати ціннісні стратегії 

як складову професійної компетентності в контексті діджиталізації 

суспільства. 
 

 

 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Федорович Дарина 
Студентка 2 курсу, спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

Національного університету «Львівська політехніка» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. каф. ММП В. В. Лакіза 

Численні нововведення і зусилля в різних аспектах життя соціуму 

переконують, що протягом більше ніж двадцяти років процес 

європейської інтеграції посідає чільне місце у системі міжнародних 

відносин і є імперативом зовнішньої та внутрішньої політики України.  

Євроінтеграція – це входження до єдиної сім’ї європейських 

народів, звернення до європейських політичних і культурних традицій. 

Слід зазначити, що саме Україна стала першою країною СНД, яка у 

1994 р. уклала Угоду про партнерство і співробітництво з Європейським 

Союзом (ЄС). 

Сьогодні Україна є надійним партнером Європейського Союзу. 

Завдяки угоді про безвізовий режим між Україною та ЄС, наші 

громадяни від 17 травня 2017 року мають можливість подорожувати 

Європою без візових контролів. Крім того, наша держава, а також члени 

Європейського товариства з атомної енергії уклали договір про 
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асоціацію у 2014 році. З 01.01 2016 року набула чинності угода про зону 

вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом [1]. 

Визначними досягненнями у європейському політичному 

середовищі є членство України у таких регіональних організаціях як 

ОБСЄ (Організації з безпеки і співробітництва у Європі) та Рада Європи. 

Відповідно так наша країна бере участь у формуванні європейського 

простору. Перевага інтеграції полягає в тому, що Україна може вийти на 

той самий рівень, що й провідні європейські країни і приєднатись до 

коаліції вільних, економічно та політично розвинених держав. 

Прийняття до співдружності відкриває нові перспективи розвитку. 

Зокрема [2]: 

1. Європейський Союз – це економічний розвиток. Перед 

Україною відкриваються нові можливості одного з найбільших 

відкритих світових ринків. Ця платформа є навіть більшою, ніж ринки 

США та Японії. Рівноправне членство в ЄС дозволить нашим 

вітчизняним виробникам вільно торгувати на європейському ринку та 

змусить покращувати якість своїх товарів та послуг для підвищенння 

конкурентоспроможності.  

2. ЄС є головним торговельним партнером України. Наразі наша 

держава залишається в трійці найпотужніших експортерів 

сільськогосподарської продукції. Тільки за 2019 рік Україна отримала 

понад 20 мільярдів євро доходу від торгівлі з Європейським Союзом. 

Тобто це є значним поштовхом до створення нових робочих місць і 

підвищення заробітної плати за рахунок експорту нашої продукції в 

країни з високою купівельною спроможністю. 

3. Європейський Союз – це високі соціальні стандарти життя. 

Рівень якості життя європейців значною мірою перевищує українські 

показники. Вступ України до ЄС дасть змогу доєднатись до його 

соціальних та економічних програм, також отримати доступ до освітньої 

системи та європейської системи охорони здоров'я. 

4. Європейський Союз – це гарантія прав і свобод громадянина. 

Вона забезпечує ефективний судовий захист, обіймає найважливіші 

сторони життя людини та спрямовується на громадянські, політичні, 

економічні та соціальні аспекти життя суспільства. 

5. Європейський союз – це демократична політика. Високий рівень 

розвитку демократичних інститутів у державі є одним із найважливіших 

принципів приєднання до спільноти провідних європейських країн. 

6. Європейський союз – це гарантія енергетичної підтримки. 

Приєднавшись до ЄС, Україна матиме змогу отримувати підтримку в 

енергетичних питаннях зі сторони європейських країн.  
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7. Європейський союз – це унікальна можливість вільно 

подорожувати Європою. Тобто, зважаючи на велику кількість кордонів, 

туристи можуть долати їх без візового контролю. 

Євроінтеграція слідує діям, які ведуть до покращення життя 

українців. Безвізовий режим із ЄС, модерні центри надання 

адміністративних послуг, нові дороги, які будуються згідно із 

європейськими стандартами якості, державні послуги, якими можна 

скористатись завдяки онлайн застосунку ДІЯ - перші результати 

інтеграції з ЄС. Наступні реформи та інновації будуть здійснені задля 

впровадження європейської моделі суспільного розвитку.  

Отже, Україна рухається згідно євроінтеграційної стратегії. 

Перспективою є її приєднання до таких структур як ЄС та НАТО. 

Інтеграція - можливість модернізувати економіку, залучити рентабельні 

інвестиції, вийти на європейські і світові ринки. Щодо політичної арени, 

то приєднання є запорукою стабільності демократичної системи, 

налаштування законодавства України згідно з стандартами ЄС, а також 

зміцнення національної безпеки [3]. 
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Розвиток сучасних світогосподарських відносин формує нові 

принципи економічного зростання і досягнення добробуту в країнах – 

учасницях глобалізаційних та інтеграційних процесів. Науково-

технічний прогрес прискорює соціальну-економічну конвергенцію між 
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країнами та формує спільну стратегію глобального розвитку сучасного 

світу. Інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин та 

інтеграція національних і міжнародних ринків товарів, послуг, капіталів 

та робочої сили, що спостерігається у Європі, сконцентрували увагу 

вчених та державних діячів різних рівнів на проблематиці ефективності 

інтеграції країн до Європейського Союзу. У цьому процесі особливе 

місце посідає суспільний добробут, дослідження його суті та 

особливостей досягнення шляхом лібералізації зовнішньої торгівлі та 

реалізації спільної соціально-економічної політики Європейського 

Союзу. 

Попередній досвід розвитку та розширення Європейського Союзу 

дає підстави стверджувати, що вплив євроінтеграції на суспільний 

добробут в країнах ЄС є однозначно позитивним. Проте лібералізація 

торгівлі, інституційна адаптація та прийняття спільної європейської 

соціально-економічної політики новими країнами-членами спонукає до 

ґрунтовних наукових досліджень, оскільки перехід країни у новий стан 

загальної економічної рівноваги не завжди відповідає викликам та 

реаліям національного розвитку держави[1]. 

Міжнародні економічні інтеграції – це високий рівень розвитку 

міжнародних економічних відносин, за яких процес господарсько-

політичного об'єднання країн відбувається на основі міжнародного 

поділу праці та здійсненні узгодженої міждержавної торгівельно-

економічної політики. 

Інтеграційні процеси в останні роки охопили практично всі 

континенти і субконтиненти та призвели до утворення багаточисельних 

регіональних і субрегіональних торгово-економічних блоків. 

Міжнародна економічна інтеграція має декілька форм: зона вільної 

торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, економічний і 

валютний союз. Найпростішою формою економічної інтеграції є зона 

вільної торгівлі, а найскладнішою – економічний і валютний союз. 

Після того, як інтеграція набуває сили, виникають динамічні 

ефекти, які можуть бути як сприятливими так і несприятливими для 

національної економіки. Але найчастіше у країнах, що створили 

інтеграційні об'єднання, спостерігаються такі сприятливі зрушення в 

економіці: зменшуються трансакційні витрати і прискорюються темпи 

взаємної торгівлі; зростаюча конкуренція між виробниками із різних 

країн стримує зростання цін, стимулює поліпшення якості товарів і 

створення нових технологій, зумовлює скорочення відносно 

неефективних виробництв, приводить до припливу іноземних 

інвестицій. 
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Європейський Союз - унікальне об’єднання країн Європи, які через 

створення спільного ринку, економічного та валютного союзу, а також 

шляхом реалізації спільної політики й діяльності мають на меті 

забезпечити безперервне економічне зростання, соціальний розвиток і 

згуртованість країн-учасниць. 

Утворився Європейський Союз в 1967 р. на базі злиття органів 

трьох раніше самостійних регіональних організацій, створених шісткою 

провідних європейських країн – ФРН, Францією, Італією, Нідерландами, 

Бельгією і Люксембургом. Сучасний ЄС є найбільшим у світі 

інтеграційним угрупованням. Це угрупування пройшло всі існуючі на 

цей час стадії зближення господарських і політичних систем: від зони 

вільної торгівлі до економічного та валютного союзу. Нині 

Європейський Союз складається з 27 держав. 

Стратегічним завданням ЄС після його розширення до формату 

27 членів є створення єдиної конфедеративної (федеративної) держави, з 

замкненим виробничим циклом, всіма необхідними ресурсами, що 

забезпечують її економічну безпеку. Сукупний фінансово-економічний 

потенціалу Євросоюзу вже зараз за основними показниками 

випереджається американський й за збереження стану відносної 

геополітичної стабільності в найближчі 20 років не матиме жодних 

стимулів для свого розширення. 

Розширення ЄС ставить перед Україною завдання максимально 

ефективно використати всі наявні позитивні наслідки й водночас 

трансформувати негативні наслідки розширення в чинники розвитку. 

У даний час прагнення приєднання України до Європейського 

Союзу проявляється у тісній співпраці Євросоюзу та нашої держави. Як 

відомо, Україна традиційно підтримує та розвиває економічні, 

торгівельні, культурні й інші зв'язки з країнами, що входять до цього 

інтеграційного об'єднання, вживає заходів щодо активізації відносин у 

рамках Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами. 

Ефективна участь у світових економічних процесах вимагає 

посилення відкритості національної економіки. До цього спонукають 

вступ України до СОТ, розширення ЄС, інтеграційні процеси на 

пострадянському просторі і формування ЄЕП. зміна кон'юнктури 

світових ринків та посилення конкурентного тиску на традиційних 

ринках українського експорту. За таких умов підвищення добробуту 

нації потребує постійного зростання конкурентоспроможності 

української економіки. Це можливо за умов формування ефективної 

економічної системи, чутливої до викликів світових ринків, спроможної 
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відстоювати національні економічні інтереси, здатної реалізувати 

інноваційну соціально-орієнтовану модель економічного розвитку. 

Процес європейської інтеграції, поява та діяльність функціональних 

співтовариств неминуче сприяло появі теорій і концепцій, які стали 

теоретичною базою для поглиблення співпраці. Політичні й економічні 

теорії, що пов’язані з процесом європейського будівництва, були 

покликані аргументувати поглиблення і поширення інтеграційних 

процесів у Західній Європі. Ці концепції містять визначення сутності, 

рушійних сил, інституційної архітектури об’єднаної Європи, а також 

впливу, який євробудівництво здійснює на національні держави. 

Незважаючи на проблемність і гостроту, які викликав процес 

ратифікації Європейської Конституції, можна констатувати, що процес 

інтеграції об’єктивний – він передбачає добробут, безпеку й 

передбачуваність для Європи, економічні переваги й захист прав 

особистості. Аргументи проти конституції актуалізували усвідомлення 

труднощів реалізації інтеграційного проекту, особливо для невеликих 

країн, які вбачають в інтеграційних формулах загрозу національного 

існування. 

Очевидно, що пошук ефективного компромісу є найважливішим 

завданням європейської спільноти. Метою тривалих переговорів країн-

учасниць є альтернативні шляхи європейської інтеграції, а також 

особливі стратегії для окремих держав, регіонів, культурних і 

національнихспільнот. Труднощі подальшого розвитку могли б здатися 

непереборними, якби не успіхи, уже досягнуті в цьому проекті 

європейської інтеграції. 
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http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/339328.html
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соціально-політичного розвитку між країнами світу. Не є винятком і 

процеси євроінтеграції, що зумовлюють суттєвий вплив на розвиток 

домогосподарств в країнах-членах європейської спільноти. Втім, не 

зважаючи на в цілому позитивний вплив євроінтеграційних процесів на 

розвиток домогосподарств, спостерігається певна асиметричність 

соціально-економічного розвитку домогосподарств в країнах, що є 

членами ЄС. 

Сучасні чинники впливу на розвиток домогосподарств вивчали такі 

вітчизняні науковці, як Іванов Р.В., Крамченко І.А., Тарасюк М.В. [1-3]. 

Втім, робіт, присвячених розвитку домогосподарств в контексті 

євроінтеграційних процесів все ще бракує. 

На розвиток домогосподарств впливають численні чинники, 

зокрема рівень та структура доходів населення, інфляційний вплив, 

рівень безробіття, доступність соціальних сервісів, рівень розвитку 

суспільних благ, структура споживання/накопичення, загальний 

розвиток продуктивних сил, частка сфери послуг у галузевій структурі 

економіки, рівень інноваційного розвитку, рівень гуманітарного 

розвитку та ін.  

Доцільно очікувати, що розвиток євроінтеграції в економічній, 

соціальній, культурній та політичній сферах мав би забезпечити 

вирівнювання розвитку домогосподарств в країнах-членах європейської 

спільноти, оскільки її механізми полегшують трансфер інноваційних 

технологій та провідних соціально-економічних практик. Втім, на 

даному етапі розвитку стан економічної рівності домогосподарств в 

різних країнах ЄС ще не є досягнутим. 

Зокрема, це підтверджує посилення трудової міграції з країн нетто-

експортерів робочої сили (Польща, Латвія, Литва, Естонія та ін.), до 

країн с вищим рівнем соціально-економічного розвитку, зокрема: 

Германії, Нідерландів, Норвегії. 

В перспективі євроінтеграційні процеси можуть забезпечити 

гомогенність рівня розвитку домогосподарств в усіх країнах-членах ЄС. 

Втім, на даному етапі країни, що внаслідок недостатнього високого (в 

порівнянні з іншими європейськими країнами) соціально-економічного 

розвитку, втрачають населення внаслідок трудової міграції, з іншого 

боку, активно імпортують робочу силу з бідніших країн, що не є 

членами Європейського Союзу. Це значною мірою уповільнює темпи 

зростання рівня оплати праці та інших чинників впливу на соціально-

економічний розвиток, що значною мірою уповільнює розвиток 

домогосподарств в таких країнах. 

При цьому, варто відзначити, що за рівнем бідності Польща та 
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країни Прибалтики далеко не є європейськими „аутсайдерами”: частка 

бідного населення у таких країнах, як Греція (36%), Іспанія (29%), 

Португалія (27%) є значно більшою [4]. 

Суттєві відмінності у рівні доходів, що є одним із головних 

чинників впливу на розвиток домогосподарств, спостерігаються між 

країнами, що стали членами Європейської спільноти до 2004 р., та 

країнами, що увійшли до неї після зазначеної дати. Крім того, велике 

значення має соціальне розшарування в самих країнах-членах ЄС: 

„лідерами” за параметром соціально-економічної нерівності виступають 

Іспанія, Греція, Італія, Португалія, Болгарія [5]. 

Частка видатків домогосподарств в структурі ВВП також суттєво 

різниться в залежності від країни: так, в Хорватії вона становить 72,7%, 

в Португалії – 68,8%, в Нідерландах – 43,4%, в Люксембурзі – 33,3% [5]. 

Варто зазначити, що євроінтеграційні процеси характеризуються 

певним випередженням темпів інтеграції в сфері видатків 

домогосподарств у порівнянні з інтеграцією у сфері доходів: у той час, 

як середній рівень доходів в окремих країнах суттєво різниться (як і 

рівень індексу Джині, що характеризує соціально-економічну нерівність 

в кожній з країн), „вирівнювання” цін за основними статтями видатків 

домогосподарств відбувається досить швидко. Це зумовлено 

формуванням єдиного ринку енергоресурсів, а також продовольчих та 

непродовольчих товарів. 

Таким чином, в комплексі євроінтеграційних процесів, що 

впливають на розвиток домогосподарств, можна відзначити дві 

тенденції: з одного боку, це досить повільні інтеграційні процеси в сфері 

вирівнювання рівня доходів населення між країнами (посилення яких 

могло б зумовити позитивний вплив євроінтеграції на розвиток 

домогосподарств), з іншого – це швидкі темпи вирівнювання цін на 

товари та послуги, що зумовлюють рівень видатків домогосподарств, а, 

отже, негативно впливають на розвиток останніх. 
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Розширення міжнародного співробітництва та європейської 

інтеграції, формування спільного європейського освітнього і наукового 

простору супроводжується розробкою єдиних критеріїв і стандартів у 

галузі освіти, зростанням уваги саме до проблеми забезпечення якості та 

стандартів в системі освіти. Інтеграція України в освітній простір 

європейських країн є предметом наукових досліджень та професійних 

дискусій. Аспекти нормативно-правового забезпечення освітніх реформ, 

якості вищої освіти, модернізації педагогічної освіти, сутності кредитно-

модульної системи, національної ідентифікації у контексті Болонського 

процесу аналізують В. Андрущенко, Я. Болюбаш, В. Бондар, 

О. Дем’янчук, М. Згуровський, К. Корсак, Н. Побірченко, М. Степко, 

П. Сікорський , О. Спірін, П. Щербань та ін.  

Для забезпечення умов якості освіти у 2000 році утворена 

Європейська мережа гарантії якості у вищій освіті (ENQA), основою якої 

стали “Європейський пілотний проект з оцінки якості вищої освіти” 

(1994-1995рр.), Рекомендації Єврокомісії (98/561/EC від 24 вересня 

1998 р.) з європейського співробітництва у питаннях гарантії якості у 

вищій освіті й Болонська декларація 1999 року. У 2003 році ENQA у 

співпраці з Європейською Асоціацією університетів (EUA), 

Європейською Асоціацією вищих навчальних закладів, що не є 
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університетами (EURASHE), та Європейським студентським 

міжнародним бюро (ESIB) за дорученням міністрів країн-учасниць 

Болонського процесу була утворена група для формування системи 

забезпечення якості вищої освіти у Болонському процесі. Відповідно до 

Комюніке Конференції «Загальноєвропейський простір вищої освіти – 

Досягнення цілей» Україна приєдналась до Болонського процесу з 

2005 року і взяла на себе зобов’язання проводити роботу з приведення 

якості національної освіти у відповідність до європейських стандартів 

[1]. У цьому напрямі вже проведена велика робота. Кабінетом Міністрів 

України прийнято Постанову від 31.12.2005 р. № 1312 «Про невідкладні 

заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти», якою затверджено Положення про 

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Починаючи із 

2008 року всі вступники зараховуються до ВНЗ за результатами 

зовнішнього тестування. З метою подальшого розвитку національної 

системи освіти, забезпечення якості вищої освіти та її інтеграції в 

європейське і світове освітнє співтовариство наказом Міністра освіти і 

науки України № 612 від 13.07.2007 р. затверджено «План дій щодо 

забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і 

світове освітнє співтовариство на період до 2010 року». З березня 

2008 року Україна стала повноправним урядовим членом Європейського 

реєстру забезпечення якості (EQAR). Це стало важливим кроком 

України у напрямі забезпечення європейського рівня якості вищої 

освіти. Стандарти і рекомендації, що розроблені ESG (European quality 

assurance standards and guidelines), відіграють важливу роль у створенні 

спільної основи для діяльності як закладів освіти, так і агенцій із 

забезпечення якості [2, 3]. Призначення ESG – надати допомогу і 

визначити орієнтири для вищих навчальних закладів при розробці своїх 

власних систем забезпечення якості. Стандарти ґрунтуються на 

основоположних принципах, що надають свободу для університетів у 

формуванні учбових планів, приділяють особливу увагу до якості 

підготовки фахівців, наголошують на необхідності постійного 

вдосконалення освітніх програм з метою підвищення їх якості; 

стимулювання інновацій в освітніх стандартах. Впровадження процесу 

забезпечення якості вищої освіти має відбуватися за умови: наявності 

необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, 

інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо); впровадження 

сучасної організації навчального процесу, що відповідає тенденціям 

розвитку національної та світової економіки та освіти; застосування 

контролю освітньої діяльності ВНЗ та якості підготовки фахівців на всіх 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

V Ювілейна учнівсько-студентська конференція 
2 грудня 2021 р.  

237 

етапах і рівнях навчання – ВНЗ, державному та міжнародному 

(європейському). ESG складаються з трьох частин: внутрішнього 

забезпечення якості у вищих навчальних закладах; зовнішнього 

забезпечення якості вищої освіти; забезпечення якості у діяльності 

агенцій із зовнішнього забезпечення якості. Протягом останніх років 

урядом України запроваджені заходи реформування вищої освіти, 

опрацьовані питання створення в Україні системи моніторингу якості 

освіти та участі у міжнародних порівняльних дослідженнях якості 

освіти.  

Для забезпечення виконання положень Болонського процесу та 

Угоди про Асоціацію між України та ЄС, а також для вироблення 

позиції щодо шляхів реформування вищої освіти в Європейському 

просторі вищої освіти в 2016 році створено робочу групу супроводу 

Болонського процесу в Україні (наказ МОН від 12 березня 2019 року 

№ 337 «Про Робочу групу супроводу Болонського процесу в Україні»).  

Для реалізації концептуальних засад Болонського процесу [4] в 

Україні у сфері забезпечення якості вищої освіти важливими є:  

подальше підвищення якості діяльності закладів вищої освіти 

шляхом систематичного впровадження внутрішніх механізмів її 

забезпечення за прямого взаємозв’язку зі зовнішньою системою 

забезпечення якості; 

підготовка фахівців за освітніми програмами короткого циклу, 

оптимізація процесу визнання кваліфікацій вищої освіти, інноваційні 

підходи у викладанні та навчанні; 

приведення національної рамки кваліфікацій у відповідність до 

норм Закону України «Про освіту» та оновлення її дескрипторів на 

основі європейської рамки кваліфікацій у зв’зку з прийняттям Закону 

«Про фахову передвищу освіту»; 

напрацювання плану імплементації ключових зобов’язань 

Болонського процесу за результатами Паризького Комюніке на 

національному рівні; 

визначення ключових тенденцій розвитку як Європейського 

простору вищої освіти, так і ініціатив міжнародного співтовариства; 

досягнення міжнародної узгодженості процесів визнання освітніх 

кваліфікацій та підтримки сталого розвитку суспільства знань. 

Співпраця України з країнами Європейського простору вищої 

освіти планується у двох тематичних групах – щодо імплементації 

Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти та 

розроблення систем забезпечення якості вищої освіти на основі 

європейських стандартів і рекомендацій [2]. 
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Отже, для підвищення рівня якості освіти в Україні важливо 

впроваджувати національні Стандарти та Рекомендації для забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти; вводити в дію правові 

механізми участі роботодавців у процедурі контролю та суспільної 

відповідальності за якість вищої професійної освіти; організувати 

постійно діючий моніторинг якості вищої освіти з урахуванням 

світового, європейського та національного досвіду. 

Література 

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_576/sp:max25 

2. https://mon.gov.ua/ 

3. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 

Higher Education Area. URL: www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-

Main_doc/050221_ENQA_report.pdf 

4. Bologna Process Stocktaking London 2007ю URL: 

www.dfes.gov.uk/londonbologna/ 

 

 

 

ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА МІЖНАРОДНІ 

ВІДНОСИНИ 

Ткач Христина 
студентка 2 курсу, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Стрийського фахового коледжу 

Науковий керівник: Борис Василь Михайлович,викладач вищої категорії, 

методист СФК ЛНАУ 

Міжнародні відносини як сфера дії і взаємодії численних і 

різноманітних державних і недержавних акторів у політичній, 

дипломатичній, економічній, культурно-гуманітарній, науково-технічній 

тощо площинах завжди були і залишаються предметом підвищеної уваги 

політиків, науковців, аналітиків.  

Це знаходить своє вираження у широкому спектрі 

фундаментальних монографічних досліджень, фахових статей, 

аналітичних матеріалів, присвячених як аналізу міжнародних відносин 

загалом і міжнародно-правових механізмів функціонування сучасної 

міжнародної системи, так і зовнішньої політики і національної безпеки 

конкретних держав, у тому числі й України. Тобто, системний аналіз 

міжнародного комплексу відносин у сучасному світі органічно 

поєднується із виокремленням і детальною характеристикою його 

окремих структурно-функціональних складових. 
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Поняття міжнародних відносин як особливого роду суспільних 

відносин на світовій арені, які регулюються нормами і принципами 

міжнародного права, дуже тісно пов’язане з визначеннями міжнародної і 

зовнішньої політики. У теоретичному ключі ці проблеми добре вивчені 

представниками різних країн і наукових шкіл, у тому числі й 

професорами кафедри зовнішньої політики і дипломатії ДАУ при МЗС 

України С. В. Віднянським і С. С. Трояном, а також доцентом тієї ж 

кафедри О. І. Шаповаловою [4]. 

Я хочу розкрити виклики та перспективи України в умовах кризи 

транзитивного світопорядку в східноєвропейському контексті. 

Актуалізувати питання зміцнення національної безпеки та захисту 

територіального суверенітету пострадянських країн та країн Східної 

Європи у зв’язку з агресією Росії та окупацією частини українських 

територій. З моменту анексії Криму з боку Російської Федерації в 2014 р. 

та воєнною агресією на Донбасі, стан відносин між Україною та Росією 

почав погіршуватись і призвів до виникнення серйозних політичних та 

геополітичних протиріч не тільки відносно нашої держави, але і щодо 

Європи в цілому[1]. 

Протистояння між Росією та пострадянськими країнами є 

конфліктом двох цивілізаційних систем, боротьбою двох протилежних 

світоглядів і парадигм нового світового порядку. Доведено, що 

євразійські інтеграційні проекти Росії були спрямовані на залучення 

України та утримання її у сфері російського геоекономічного та 

геополітичного впливу. Створення інтеграційних об’єднань на 

пострадянському просторі покликано стати одним із інструментів 

відродження євразійської імперії, зокрема й за рахунок руйнування 

національної економіки та суверенітету України. Ключовим результатом 

Революції Гідності стало підписання Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС, що зруйнувало російську стратегію щодо втягнення України в 

площину євразійської інтеграції. Підтверджено, що після невдалих дій 

Російської Федерації із залучення України до євразійських інтеграційних 

структур через використання керованої прокремлівської влади, Москва 

відмовилася від цього варіанту та перейшла до сценарію, відповідно до 

якого було реалізовано стратегію розпалювання та підтримки 

сепаратизму в південно-східних областях України. Стратегія щодо 

створення на теренах України псевдодержав так чи інакше включає 

питання інфраструктури та транзиту російських енергоресурсів до 

Євросоюзу. Формування Новоросії за рахунок українського суверенітету 

передбачало також підтримку з боку окремих країн ЄС прискорення 

побудови енергетичної інфраструктури в обхід України як failed state. 
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Анексія Криму стала нестандартним геостратегічним кроком Росії, що 

призвів до порушення кодону суверенної держави вперше з часів 

завершення Другої світової війни. Загалом Крим для РФ є важливим 

сакральним явищем та геостратегічним активом. За умов відкриття 

нових військових баз у Білорусі, збереження російського військового 

контингенту у Придністров’ї та на Донбасі, а також повзучого 

геополітичного витіснення України з Чорного т Азовського моря 

остання автоматично опиняється у своєрідному геополітичному 

«зашморгу», позбавляючись при цьому виходу до моря. Зрештою, 

російська агресія, спрямована на дестабілізацію України мала для РФ 

також і внутрішньополітичне значення, адже європеїзація України та її 

політико-економічний успіх став би новим геополітичним трендом та 

поставив би під сумнів ефективність авторитарного режиму Росії та 

решти пострадянських країн. Все б це стало для російського суспільства 

наочним прикладом позитивних наслідків демократичних 

трансформацій великої православної держави. Однак, хоча РФ і досягла 

певних тактичних переваг в Україні, уповільнивши тим самим її 

зближення з ЄС та НАТО, все ж проектування нестабільності 

стратегічно унеможливлює будь-яку участь Києва у євразійських 

інтеграційних проектах, дедалі віддаляє його від Росії, робить Україну 

більш прозахідною та антиросійською. 

З приходом до влади в Україні команди Президента України 

В. Зеленського відбуваються певні зміни у зовнішній політиці. Між 

Україною і Європою почала формуватися нова модель відносин. Вони 

намагаються використати ситуацію в своїх цілях і проводять політику 

пом’якшення стосунків з Росією[2]. 

Ми маємо чітко усвідомлювати, що до кінця російської агресії в 

Україні та відновлення територіальної цілісності України у відносинах із 

іншими шістьма країнами-сусідами буде відчуватися фактор Росії [3]. 

Підсумовуючи розгляд становлення, особливостей і тенденцій 

еволюції сучасної системи міжнародних відносин і зовнішньої політики 

України, узасаднюємо таке заключне положення: міжнародні 

трансформації ще не завершені й урахування всіх потенційно можливих 

змін у Європі та поза її межами вкрай важливе для України. В цих 

умовах засобами підвищення безпеки для нас слугуватимуть 

нарощування довіри, розширення політичного діалогу і співробітництва 

як з європейськими державами на двох- і багатосторонній основі в 

рамках загальноєвропейського процесу, так і з державними та 

недержавними міжнародними акторами на глобальному полі. 

Безперечно, становлення нового світопорядку на демократичних засадах 
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буде довгим і складним процесом еволюції сучасної системи 

міжнародних відносин. При цьому його всеохоплююча природа має 

відображати три фундаментальні основи миру – безпеку, соціальний та 

економічний добробут і розвиток, демократію і повагу людських прав і 

свобод. Внесок у їх створення мають зробити всі міжнародні актори, і 

насамперед держави, в тому числі Україна як впливова регіональна 

європейська константа, керуючись при цьому виваженою, добре 

збалансованою і прогнозованою для партнерів політикою, спрямованою 

на забезпечення сприятливих для поступального розвитку української 

держави і суспільства міжнародних умов. 
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