
SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 

IN PUBLIC ADMINISTRATION  

SCIENTIFIC JOURNAL 

 

 

NATURAL SCIENCE READINGS 
 

 

 

 

 

No. 1, 2019, Volume I. 



 

 

 

 

 

NATURAL SCIENCE READINGS 

 
SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 

IN PUBLIC ADMINISTRATION 

 
SCIENTIFIC JOURNAL 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

No. 1, 2019, Volume I. 
 



Editorial Office 

School of Economics and Management in Public Administration  
Furdekova 16  
851 04 Bratislava  
Tel.: +421905864457  
E-mail: vsemvs.science@gmail.com  

 
Editorial board 

Viera Cibáková School of Economics and Management in Public Administration 
in Bratislava, Slovakia 

Nadiya Dubrovina School of Economics and Management in Public Administration 
in Bratislava, Slovakia 

Ivica Gulášová Trnava University, Slovakia 
Oleksander Gurov Kharkiv Medical Academy of Post Diploma Education, Ukraine 
Marian Kováč School of Economics and Management in Public Administration 

in Bratislava, Slovakia 
Elena Kucheryavaya Warsaw University, Poland 
Tamara Makarenko Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine 
Tetyana Nestorenko Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine 
Aleksander Ostenda University of Technology, Katowice, Poland 
Iryna Ostopolets Donbas State Pedagogical University, Ukraine 
Tadeusz Pokusa The Academy of Administration and Management in Opole, Poland 
Dmitry Proniayev Bukovian State Medical University, Ukraine 
Slawomir Sliwa The Academy of Administration and Management in Opole, Poland 
Yana Suchikova Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine 
Yurii Tovkach Bukovian State Medical University, Ukraine 
Petro Zamiatin Kharkiv National Medical University, Ukraine 
 

 
Chief Editor  
Stanislav Filip 
 
Executive Editor 

Michal Fabuš 
 
Editor 
Lucia Balajová  
 
Publishing House 

School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava  
Furdekova 16  
851 04 Bratislava  
Tel.: +421905864457  
IČO: 35 847 018 
 
Online 
 
Number: 1, 2019, volume I.  
 
ISBN:  978 – 80 – 89654 – 53 – 6  
EAN:  9788089654536 



Content   
  
Public Administration and Economic  
  
Tools for mobilizing innovation-investment and economic potential of agrarian 
business entities………………………………………………………………………… 
Інструменти мобілізації інноваційно-інвестиційного та економічного 
потенціалу суб'єктів агробізнесу 
Yurii VITKOVSKYI 

 
7 

  
Organizational and economic fundamentals of strategic management  
of the control function implementation of agricultural enterprises management….. 
Організаційно-економічні засади стратегічного управління реалізації 
контрольної функції менеджменту аграрних підприємств 
Iryna HAVRYLKO 

 
13 

  
Problems and prospects of waste management development...……………………. 
Проблеми та перспективи розвитку менеджменту відходів 
Oksana DZIUBYNSKA – Andrii DZIUBYNSKYI 

18 

  
Comparative analysis of the competitive positions of leading pharmaceutical 
companies in Ukraine and Slovakia…………………………………...……………….. 
Сравнительный анализ конкурентных позиций ведущих 
фармацевтических предприятий Украины и Словакии 
Nadiya DUBROVINA – Michal FABUS – Vira DUBROVINA – Vladyslav VARNYK 

 
24 

  
Diagnosis of ensuring the economic security of the national economy  
taking into account the regional features of the territories ……………………...…… 
Діагностика забезпечення економічної безпеки національної економіки  
з врахуванням регіональних особливостей територій 
Viktoriya KAYUMOVA 
 

 
33 

Factors of formation of transit potential of transport infrastructure………………….. 
Фактори формування транзитного потенціалу  
транспортної інфраструктури 
Tetyana LUCHNIKOVA 

39 

  
Development directions of resource potential of agricultural enterprise                     
Напрями розвитку ресурсного потенціалу аграрного підприємства 
Pavlo MATVEEV 

46 

  
Information support of management decisions in the field  
of floating assets functioning……………………………………………………………. 
Інформаційне забезпечення управлінських рішень  
у сфері функціонування оборотних активів 

 
51 

Halyna NAHAIEVA  
  
Scientific and theoretical principles of formation and development  
of competitive advantages………………………………………………………………. 
Науково-теоретичні засади формування та розвитку  
конкурентних переваг 
Anna OREL 

 
56 



Economic essence and components of the commodity exchange market  
as a influence factor on the exchange activity development in Ukraine……………. 
Економічна сутність та складові товарного біржового ринку  
як фактору впливу на розвиток біржової діяльності в Україні 
Anna PODSOKHA 

 
63 

  
General principles of product and service quality management…………………….. 
Загальні принципи управління якістю продукції та послуг 
Yana SUCHIKOVA – Tetyana NESTORENKO – Aleksander OSTENDA 

69 

  
Health Basics. Physical Culture and Sports  
  
Microcirculatory dynamics of chewing muscles in experimental trauma…………… 
Мікроциркуляторна динаміка жувальних м’язів  
при експериментальній травмі 
Yurii TOVKACH – Yaroslav KARAVAN – Мykola SOROKHAN 

75 

  
Pedagogy and Psychology  
  
Teacher’s professional simulation in the context of modern educational space….. 
Nataliia BAKHMAT 

80 

  
Major aspects of implementation of applied kinesiology in the formation  
of health care competencies of future primary school teachers…………………….. 
Mykola BALUKH –Galyna BUCHKIVSKA 

 
88 

  
The structure of preparedness of future teachers of physical culture  
to use means of folk choreographic art………………………………………………… 
Vita KHIMICH – Elena HOMONYUK 

 
94 

  
Components of social health formation of future managers in the process  
of professional training…………………………………………………………………… 
Tеtyana LITVINOVA 

 
100 

  
Creation of interactive exercises for a distance course in higher mathematics  
by means of learningapps.org online resource………………………………………... 
Lyudmila SIDORUK 

 
106 

  
Axiological approach to musical education of preschool children…………………… 
Halyna TARASENKO – Bogdan NESTEROVYCH 

112 

  
Criteria and indicators for the diagnosis of the professional military orientation  
of military lyceum students………………………………………………………………. 
Vasyl YAHUPOV – Kseniia YERHIDZEI 

 
118 

  
Methods of professional competence development  
of further informational-analytical assistance officers………………………………… 
Методика розвитку фахової компетентності майбутніх фахівців 
інформаційно-аналітичного забезпечення 
Roman BAKUMENKO 

 
124 

 
 

 



Psychological features of ecological culture development  
amoung young schoolchildren………………………………………………………… 
Психологічні особливості розвитку екологічної культури 
молодших школярів 
Ruslana BILOUS – Oksana DAVYDOVA – Alina MENSHCHIKOVA 

 
132 

  
Formation of lingua-socio-cultural competence of future economists during  
the study of foreign language…………………………………………………………… 
Формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх 
економістів в процесі вивчення іноземної мови 
Kateryna KOVALOVA 

 
138 

  
Pedagogical conditions of formation of noble attitude towards women  
in teenagers in out-of-class educational work…………………………………………. 
Педагогічні умови формування шляхетного ставлення до жінки  
у підлітків у позакласній виховній роботі 
Diana KOKHAN 

 
144 

  
Optimization of the process of forming the readiness of future teachers  
of preschool institutions to use interactive pedagogical technologies  
in professional activities………………………………………………………………….. 
Оптимізація процесу формування готовності майбутніх педагогів 
закладів дошкільної освіти до застосування інтерактивних  
педагогічних технологій у професійній діяльності 
Alla KUCHAI 

 
 

149 

  
Adolescents' attitude towards suicide………………………………………………….. 
Ставлення підлітків до проблеми суїциду 
Natalу MOSKVINA – Vladislava BUTENKO 

156 

  
Research of specifics depressive disorders in adolescence………………………… 
Дослідження особливостей підліткової депресії 
Natalу MOSKVINA – Ekaterina VERBICKAYA 

163 

  
Improving the effectiveness of naval specialists’ training  
in leadership and education in Ukraine, Bulgaria, Romania…………………………. 
Підвищення ефективності підготовки військово-морських фахівців  
щодо лідерства й освіти в Україні, Болгарії, Румунії 
Nataliia TERENTIEVA – Igor POPROTSKYI 

 
169 

  
The organozational and pedagogical conditions of forming professional culture  
of future military doctors in the system of military medical educations……………... 
Організаційно-педагогічні умови формування професійної культури 
майбутніх військових лікарів у системі військово-медичної освіти 
Volodymyr SHPORTKO 

 
176 

  
The essence and specifics of legal culture formation in university education  
of future doctors…………………………………………………………………………... 
Сутність та специфіка формування правової культури майбутніх лікарів 
під час навчання в університеті 
Nataliia SHULHA 

 
183 

  



Information Technology  
  
Methods for implementing IT systems…………………………………………………. 
Metodyki wdrażania systemów informatycznych 
Wladyslaw WORNALKIEWICZ 

190 

  
Philology and Journalism  

  
Powers of state legislative and executive authorities on the activities  
of the media sphere in Ukraine and abroad…………………………………………… 
Повноваження державних органів законодавчої та виконавчої влади  
з питань діяльності медійної сфери в Україні та за її межами 
Ihor BEREZINSKYI 

 
213 

  
Research of journalism and scientific tourist vocabulary  
of German and English languages in the translation aspect………………………… 
Дослідження публіцистичної та наукової туристичної лексики  
німецької та англійської мов у перекладацькому аспекті 
Kostiantyn SAPUN 

 
220 

  
About the authors 226 
 



Scientific Journal Natural Science Readings No.1, 2019, Vol. I. 

˅↓˅ 

˄↑˄                                                                 7 

 

PUBLIC ADMINISTRATION AND ECONOMIC 
 
 

TOOLS FOR MOBILIZING INNOVATION-INVESTMENT AND ECONOMIC POTENTIAL 
OF AGRARIAN BUSINESS ENTITIES 

 
Yurii VITKOVSKYI* 1 

 
Abstract 

The study analysed the world experience in the development of innovative activities in the 
agricultural sector through the strategy introduction of diversification as a means of 
ensuring the level of competitiveness and financial stability of the enterprise in the 
economic crisis. It is established that the question of strategy introduction of diversification 
as innovative process is insufficiently disclosed in the scientific literature in practice of the 
agrarian enterprise. The essence of innovative activity of agrarian enterprises in domestic 
and world practice is characterized. The role of diversification in the process of innovation 
is substantiated. The main obstacles that hinder the process of innovative development of 
agrarian business entities have been identified. The most common innovation strategies of 
agricultural enterprises are characterized, their advantages and disadvantages are noted. 
The key features of different types of diversification are given. 
Keywords: innovation and investment potential, economic potential, agribusiness entity, 

tool, diversification strategy. 
 
 

ІНСТРУМЕНТИ МОБІЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ТА 
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ 

 
Юрій ВІТКОВСЬКИЙ  

 
Анотація 
У дослідженні було проведено аналіз світового досвіду стосовно розвитку 
інноваційної діяльності підприємства аграрного сектору через запровадження 
стратегії диверсифікації як засобу забезпечення рівня конкурентоспроможності та 
фінансової стійкості підприємства умовах економічної кризи. Встановлено, що в 
науковій літературі недостатньо розкрите питання впровадження стратегії 
диверсифікації в якості інноваційного процесу в практиці аграрного підприємства. 
Охарактеризовано сутність інноваційної діяльності аграрних підприємств у 
вітчизняній та світовій практиці. Обґрунтовано роль диверсифікації у процесі 
здійснення інноваційної діяльності. Визначено основні перешкоди, які гальмують 
процес інноваційного розвитку суб'єктів агробізнесу. Охарактеризовано найбільш 
поширені інноваційної стратегії аграрних підприємств, відзначено їх переваги та 
недоліки. Наведено ключові особливості різних видів диверсифікації.  
Ключові слова: інноваційно-інвестиційний потенціал, економічний потенціал, суб'єкт 

агробізнесу, інструмент, стратегія диверсифікації. 
 

Вступ. Аналіз світового досвіду свідчить, що лише розвиток інноваційної 
діяльності підприємств, які займаються аграрної діяльністю, сприяє пристосуванню їх 
до змін у навколишньому середовищі, а конкурентоспроможність забезпечується за 
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рахунок впровадження диверсифікації діяльності. Це сприяє підвищенню стійкості 
фінансового стану в умовах ринкових змін. Вибір стратегії диверсифікації залежить 
від орієнтації підприємства на досягнення успіху. 

Даному питанню присвячено велику кількість наукових праць у практиці 
аграрних підприємств. Аспект диверсифікації як засіб виходу з кризового становища 
активно розглядається в економічній літературі, зокрема у роботах науковців: 
Гаєвська Л. М. (Гаєвська, 2017), Гурочкіна В. В. (Гурочкіна, 2015), Демчук Н. І., 
Кисельова М. С. (Демчук та ін., 2016), Михайловська Н. М. (Михайловська, 2014), 
Мясников В. О. (Мясников, 2018), Олійничук В. М. (Олійничук, 2014), Пантелєєв М. С., 
Шматько Н. М. (Пантелєєв та ін., 2013), Туманова А. Ю., Задорожнюк Н. О. 
(Туманова та ін., 2014) та інших. Проте існуючий теоретичний доробок стосовно 
даної тематики свідчить про те, що більшість науковців зосереджують свою увагу на 
розвитку інноваційної та диверсифікаційної діяльності підприємства, не враховуючи 
можливість використання стратегії диверсифікації в діяльності аграрного 
підприємства у якості інноваційного процесу. 

Метою даного дослідження є аналіз теоретичних аспектів використання 
стратегії диверсифікації в діяльності аграрних підприємств як інноваційного процесу 
та обґрунтування специфіки диверсифікаційної діяльності суб’єктів господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Наукова, інноваційна та технологічна діяльність 

суб'єктів господарювання є найбільш вагомими чинниками, які впливають на їхню 
трансформацію на макроекономічному рівні та входження до світового економічного 
простору. Адаптація до технологічних зрушень є важливим аспектом розвитку 
потенціалу економічно зростання підприємства. Міжнародний досвід свідчить, що 
суб'єкти господарювання, впроваджуючи стратегії диверсифікації діяльності та 
інноваційної стратегії розвитку, збільшували обсяги виробництва та реалізації 
товарів та продукції, підвищували рівень продуктивності праці, внаслідок чого 
отримували більше прибутку. 

Особливістю діяльності вітчизняних аграрних підприємств є прояв інноваційної 
діяльності з позиції розширення політики асортименту продукції. Разом з цим аграрні 
холдинги, які мають стабільний фінансовий стан, здійснюють інноваційну діяльність 
через форми диверсифікації. Диверсифікація основної діяльності суб'єкта 
господарювання – це виробничо-господарської процеси, які здійснюються на основі 
освоєння нових товарних ринків, розширення номенклатури товарів, перерозподілу 
інвестиційних коштів між сферами функціонування підприємства та сприяють 
звільненню від залежності від одного виду діяльності або товару. Це забезпечує 
зменшення обсягів підприємницького ризику та сприяє активної адаптації 
підприємства до виникаючих змін у зовнішньому середовищі, що в перспективі 
підвищуватиме їх конкурентоспроможність та рівень фінансової стабільності. 

Разом з тим інноваційна діяльність суб'єктів аграрного бізнесу являє собою 
складну динамічну систему взаємодії методів, чинників, формування інноваційних 
видів товарів, здійснення інноваційних досліджень, зміни існуючих технологічних 
практик, використання відповідних організаційних форм виробництва з 
імплементацією надбань науково-технічного прогресу. 

Здійснення інноваційних процесів характерне для будь-якої структурованої 
виробничо-господарської системи. Це являє собою сукупність якісних нових зрушень, 
впроваджень прогресивних технологій, які забезпечують зміни у просторі та часі. 
Стратегія диверсифікації діяльності суб'єктів аграрного бізнесу передбачає, що 
інноваційний процес характеризується впровадженням інновацій в технологіях, 
використання нового обладнання, інструментів, устаткування, технологічних процесів 
у виробництві продукції та інше. 

Диверсифікація інноваційної діяльності підприємств, які займаються аграрною 
діяльністю, сприяє виробництву інноваційної продукції, яка дозволяє підвищити 
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рівень конкурентоспроможності та рентабельності підприємства. В той же час 
виникає необхідність планомірного та постійного оновлення асортименту товарів та 
технологій їх виробництва. Це викликає потребу у проведенні різних наукових та 
проектних розробок у сфері основної діяльності підприємства аграрного сектору. Це 
є орієнтиром для них на активне впровадження інноваційних процесів у діяльності. У 
зв'язку з цим, а також враховуючи співвідношення інвестиційного забезпечення та 
рівня фінансових витрат, малі аграрні підприємства мають змогу здійснювати 
диверсифікацію номенклатурної політики та асортименту інноваційних товарів, а 
об'єднання підприємств - усю систему виробництва. 

Більшість аграрних підприємств, які функціонують в умовах вітчизняного ринку, 
не мають можливості здійснювати інноваційну та диверсифікаційну діяльність 
одночасно. Це пов'язано з тим, що необхідно залучення додаткових коштів для 
здійснення наукових досліджень. В той же час державна фінансова підтримка 
фундаментальних досліджень інновацій доволі обмежена. 

Зрозумілим є те, що формування стратегії диверсифікації у процесі здійснення 
інноваційної діяльності підприємств, які займаються аграрною діяльністю, викликана 
змінами в економічному середовищі, впливом внутрішніх та зовнішніх факторів. В 
умовах економічних криз вплив таких факторів суттєво змінюється, що впливає на 
існуючі форми і методи впровадження диверсифікаційних заходів у діяльності 
аграрних підприємств. В таких ситуаціях в окремих сферах спостерігається зниження 
рівня попиту на вироблену продукцію, збільшення вартості фінансових кредитних 
коштів, інфляційні процеси. Все це негативно впливає на здійснення виробничо-
комерційної діяльності аграрних підприємств. Зниження обсягів виробництва 
продукції, згортання інвестиційної діяльності, дефіцит коштів для погашення 
короткострокових фінансових зобов'язань, наприклад із заробітної плати, податків, 
розрахунків з контрагентами. В таких умовах здійснення перетворень, які потребують 
залучення капіталу, відбувається доволі складно. Основна причина такої ситуації 
пов'язана з відсутністю власних коштів для інвестування, а також зростанню вартості 
коштів, які залучаються ззовні. 

Проведений аналіз наукової літератури свідчить, що в умовах економічної кризи 
впровадження інновацій в технічний процес підприємств, які займаються аграрної 
діяльністю, є найдоцільнішим кроком, що викликано зниженням попиту на їх 
продукцію. У практиці розвинених країн управлінський персонал аграрних 
підприємств здійснює акумуляцію коштів на результативні проекти у будь-який 
період, в тому числі під час економічної кризи. Проте досвід аграрних підприємств, 
які функціонують на пострадянському просторі, свідчить про відсутність відповідного 
переоснащення в належній мірі. Це пов'язано з тим, що більшість підприємств, які 
займаються аграрною діяльністю, та їх власники не спроможні до накопичення 
необхідної суми інвестиційних коштів для відповідного забезпечення інноваційних 
проектів. У зв'язку з цим необхідно сформувати систему заходів, які сприятимуть 
підвищенню конкурентоспроможності діяльності аграрних підприємств. 

Продуктові інноваційні стратегії направлені на вибір та планомірне освоєння 
нових видів основної діяльності підприємства. Реалізація цих стратегій 
підприємством здійснюється за рахунок того, що попередньо розробляються нові 
товари та технології для їх виробництва. Дані інновації підприємства аграрного 
сектору мають можливість реалізувати самостійно або за допомогою відповідних 
консалтингових організацій чи інших представників. Алокаційні інноваційні стратегії 
мають на меті реорганізацію різних систем підприємства, проведення 
реструктуризації матеріального, нематеріального, фінансового забезпечення 
аграрних підприємств, здійснення перерозподілу трудових ресурсів у системах 
відповідальності. Даний вид інновацій має найбільшу вартість, тому їх повна 
реалізація доволі складна у зв'язку з їх тривалим строком окупності. Диверсифікація 
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діяльності підприємства аграрного сектору полягає у змінах номенклатури 
виробленої продукції, що обумовлено впливом зовнішніх факторів. Враховуючи, що 
кризи виникають під дію зовнішніх факторів, зазвичай їх подолання можливе за 
допомогою використання зовнішніх систем реалізації стратегії диверсифікації у 
діяльності підприємства аграрного сектора. Існує велика кількість таких систем 
найпоширенішою практикою є спільне підприємство, консорціуми, холдинги тощо. У 
вітчизняній практиці існують прості системи – оформлене партнерство, кооперації, 
інтеграції тощо. Перевага таких систем полягає у забезпеченні умов для виходу 
підприємства на нові ринки збуту розроблено інноваційної продукції. При цьому на 
таких підприємствах не відбуваються змін у технологічних процесах виробництва, що 
дозволяє зберегти трудові ресурси підприємства, в той же час необхідність 
переоснащення та змін технічного забезпечення стає менш критичним, внаслідок 
чого витрачаються мінімальні кошти. Таким чином залучення інвестиційних коштів 
для впровадження диверсифікації є мінімальним, експлуатуються старі технічні 
системи, у зв'язку чим необхідно розробляти відповідні напрями інноваційної 
діяльності підприємства. 

З метою формування моделі такої диверсифікації, перш за все, необхідно 
визначити, яка стадія розвитку інвестиційного циклу характерна для підприємства. 
Аналіз наукових досліджень свідчить, що питання визначення реального значення 
часового фактору, через розрахунок реального амортизаційного періоду 
використання основних засобів, оптимальної експлуатації підприємств, реального 
періоду визначення обороту банківського капіталу недостатньо розкриті. В 
економічній літературі фактор часу асоціюється з дисконтування, зміною вартості 
грошової маси за певний період. Це явище не в повній мірі охоплює різноманіття 
фінансових та економічних процесів. 

Для вирішення даного питання доцільно використовувати певні підходи, 
зокрема розраховувати рівень зношеності використовуваних основних засобів, 
визначати фінансовий результат від їх розрахункового періоду оптимально 
експлуатації. В теоретичній площині розрахунок амортизації здійснюється за 
допомогою відповідних науково-практичних методів, в результаті чого отримується 
однаковий результат. Проте існуюча система ведення бухгалтерського обліку 
свідчить, що на практиці це неможливо. У зв'язку з цим досліджено більш простий 
випадок, який полягає у розрахунку періоду оптимальної експлуатації основних 
засобів. Пропонуються варіанти відтворювати матеріальних економічних процесів у 
діяльності підприємства аграрного сектору, за яких відбувається залучення 
інвестиційних фінансових коштів на процеси диверсифікації виробництва у 
мінімальних розмірах для існуючого обладнання. Зрозуміло, що такі умови не 
сприяють спонтанному виникненню результатів, їх досягнення можливо за рахунок 
активної роботи управлінської системи через пошук потенційних партнерів, нових 
ринків збуту та розроблення видів інноваційних товарів. Все це обумовлює 
необхідність державної підтримки і результативного використання внутрішнього 
потенціалу аграрного підприємства, формування інноваційного потенціалу та 
інвестиційного розвитку стратегії диверсифікації. 

Таким чином, успішна діяльність будь-якого підприємства буде залежати від 
його спроможності прогнозувати та замінювати структуру виробництва, 
впроваджувати інноваційні види продукції, обґрунтовано визначати планові обсяги 
виробництва різних видів продукції, мати можливість здійснення нововведень та 
інновацій, своєчасно адаптуватися до виникаючих технологічних змін. Впровадження 
стратегії диверсифікації в процесі інноваційної діяльності підприємства аграрного 
сектору, у якості основною складовою інноваційного процесу, повинна стати і 
фактором забезпечення результативної господарської діяльності та стратегічного 
розвитку як на мікро-, так і на макрорівні. 
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Здійснення активізації інноваційної діяльності за допомогою впровадження 
диверсифікаційних стратегій в практиці аграрних підприємств вітчизняної економіки 
залишається актуальним у зв'язку з тим, що існує необхідність у пристосуванні до 
виникаючих економічних умов, що спонукає їх визначати найбільш вигідні сфери 
використання існуючого потенціалу виробництва таких підприємств. Отже, 
впровадження диверсифікаційних стратегії є інструментом для здійснення 
міжгалузевого переливу капіталу та методом оптимізаційних структурних зрушень у 
секторі аграрного виробництва у вітчизняній економіці. 

Ґрунтовне дослідження теоретичних аспектів диверсифікації та інноваційної 
діяльності у сфері аграрного виробництва свідчить про відсутність реальної змоги 
оцінити взаємозв'язок цих процесів. Це обумовлює необхідність подальшого 
дослідження, теоретичного обґрунтування, розроблення рекомендацій стосовно змін 
в існуючих механізмах інноваційної диверсифікаційної діяльності підприємств 
аграрного сектору. 

Вибір стратегії диверсифікації є одним із напрямів стратегічного планування, 
причому орієнтація відбувається, в основному, на вторинних інноваціях, що полягає у 
розширенні асортименту продукції через вихід у нові сфери бізнесу для 
підприємства. 

Сутність горизонтальної диверсифікації полягає у тому, що підприємство 
здійснює випуск нових виробів на освоєних нішах ринку. В даному разі вступає в дію 
принцип синергії, який базується на тому, що у процесі використання знайомих 
технологій у освоєній галузі зменшується рівень ризику, тому має місце економія 
загальних ресурсів підприємства. Це реалізується через використання єдиних 
виробничих технологій, комунікаційної політики, каналів збуту та цільового ринку.  

Вертикальна диверсифікація направлена на вихід в суміжні області діяльності в 
рамках різних етапів циклу виробництва підприємства. Приклад такої диверсифікації 
– це інтегровані нафтові компанії. Для таких суб'єктів господарювання найбільш 
оптимальною стратегію зниження рівня ризиків та витрат є вихід в усі етапи циклу 
виробництва.  

Сутність інтеграційної диверсифікації полягає у виході в абсолютно нові галузі 
для зменшення рівня ризику роботи в одній галузі. 

Висновки. В даному дослідженні здійснено обґрунтування доцільності 
впровадження раціональних змін у сфері спеціалізації виробництва в діяльності 
підприємства аграрного сектору, зокрема їх збутової орієнтації на збільшення рівня 
пропозиції продукції, переробки аграрної сировини власного виробництва, виходу на 
нові товарні ринки та зростання рівня економічної ефективності основної діяльності 
на основі впровадження інтеграційних та комерційних інструментів реалізації 
стратегічного розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу таких підприємств. 
Встановлено, що основними напрямами диверсифікації виробництва, як основи 
інноваційного потенціалу аграрних підприємств, є: здійснення власної переробки 
продукції сільського господарства для збільшення величини додаткової вартості в 
рамках підприємства та можливість виходу на цільові вітчизняні ринки, які мають 
маєш складні бар'єри входу; управління номенклатурою виробництва продукції через 
освоєння її нових видів для зменшення ризиків реалізації та цінових ризиків; 
можливість виходу на ринки послуг агротехнічного характеру при можливості 
використання залишків сільськогосподарського обладнання, техніки стабілізації рівня 
фінансового забезпечення, стабільного рівня фінансового стану та як наслідок 
самоінвестування. 
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Abstract 
The role of the planning function in the process of agricultural enterprise management is 
substantiated. The essence of network planning and use of network technologies is 
described. The need to improve automated management systems of an agricultural 
enterprise is determined. The expediency of using the network model in the management 
of the agricultural sector is substantiated. The interrelation of network graphs with different 
degree of detail is characterized. It is established that the use of network schedule allows 
management to adjust the process of carrying out the planned work. It is proved that the 
formation of the necessary information for management decisions in the process of 
agricultural enterprises does not meet the established requirements. The use of the 
network model in the process of planning and implementation of the control function of 
agricultural enterprises is characterized. 
Keywords: control, management, agricultural enterprise, network planning, network 
model. 
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Анотація 

Обґрунтовано роль функції планування у процесі управління аграрним 
підприємством. Охарактеризовано сутність мережного планування та використання 
мережних технологій. Визначено необхідність удосконалення автоматизованих 
систем управління аграрним підприємством. Обґрунтовано доцільність використання 
мережної моделі в менеджменті підприємства аграрного сектору. Охарактеризовано 
взаємозв'язок мережних графіків з різним ступенем деталізації. Встановлено, що 
використання мережного графіку дозволяє керівництву коригувати процес здійснення 
запланованих робіт. Доведено, що формування необхідної інформації для прийняття 
управлінських рішень у процесі діяльності аграрних підприємств не відповідає 
встановленим вимогам. Охарактеризовано використання мережної моделі у процесі 
планування та реалізації контрольної функції діяльності аграрних підприємств. 
Ключові слова: контроль, менеджмент, аграрне підприємство, мережне 

планування, мережна модель. 
 

Вступ. Структура системи управління відображається через організаційну 
систему управління. Виконання функцій управління відбувається згідно встановленої 
технології, яка обумовлює активність управління та виробництва. Так, планування 
управлінням аграрним підприємством є необхідним процесом, направленим на 
визначені цілі діяльності, з певним комплексом засобів та способів досягнення. 
Планування сприяє об'єднанню структурних підрозділів підприємства аграрного 
сектору, що забезпечує єдину спрямованість та координацію процесів та сприяє 
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ефективному використання наявних ресурсів, а також вирішенню різноманітних 
завдань менеджменту.  

Контроль як функція управління в діяльності сільськогосподарських підприємств 
розглянуто у працях таких дослідників як: Андросова Т. В., Круглова О. А., 
Козуб В. О. (Андросова та ін., 2014), Данкевич В. Є., Данкевич Є. М. (Данкевич 
та ін., 2014), Дерій В. А. (Дерій, 2013), Котикова О. І., Дідур К. Г. (Котикова та ін., 
2017), Крюкова О. І., Гнатьєва Т. М. (Крюкова та ін., 2014), Муляр Т. С. (Муляр, 2017), 
Погріщук Б. В., Пилявець В. М. (Погріщук та ін., 2017), Сидоренко-Мельник Г. М. 
(Сидоренко-Мельник, 2013) та інших. Проте стратегічний аспект реалізації контролю 
в менеджменті аграрних підприємств  потребує додаткового дослідження. У зв’язку з 
цим мета статті полягає у розроблені організаційно-економічних аспектів 
стратегічного управління в процесі здійснення контролю в діяльності аграрних 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі проведення аналізу 
соціально-економічного змісту та принципів управління підприємством було 
виявлено, що вони визначають стратегію та філософію управління підприємством 
аграрного сектору. Принципи є основою, відповідно до яких здійснюється 
коригування цілей діяльності сільськогосподарських підприємств, формується 
політика організації, уточнюються пріоритети, розробляються методи. Для реалізації 
цілей, принципів, пріоритетів підприємства аграрного сектору використовуються 
певні інструкції, методика, положення, нормативи. Доволі перспективним у процесі 
управління сільськогосподарським підприємствам є використання мережного підходу 
у процесі вирішення управлінських завдань на основі економіко-математичних 
методів та моделей. Мережне планування здійснюється відповідно до розміру 
реалізації циклу управлінських процесів на аграрному підприємстві. Пріоритетним 
завданням цієї моделі є ідентифікація цілей розвитку підприємства. Таким чином 
забезпечується здійснення поточного та перспективного планування діяльності.  

Основною метою мережного планування є формалізовані ідеї, побудовані на 
основі мережної моделі. Структуру мережного планування формує стратегія, яка 
визначає стан та основні напрями практичної діяльності відповідно до встановленої 
мети в майбутньому. Воно дає змогу зрозуміти процес, хронологію 
сільськогосподарського виробництва, ідентифікувати його етапи, виявити можливості 
для вдосконалення системи управління. Значна кількість вітчизняних аграрних 
підприємств характеризується наявністю негативних тенденцій становлення на 
ринку. Це пов'язано з тим, що на даний час використовуються неактуальні методи 
управління. В той же час використання інноваційних технологій сприяє зростанню 
конкурентоспроможності організації у разі їх впровадження як у ході виробництва, так 
і в процесі управління підприємством аграрного сектору. 

Впровадження інноваційних технологій доцільно здійснювати з використанням 
автоматизованих систем та комп'ютерної техніки. Вони визначаються як сучасна 
технологія планування, яку доцільно використовувати в практиці аграрних 
підприємств. В якості об'єктів такого планування можуть виступати зовнішні та 
внутрішні процеси. Згідно з технологію мережного планування, необхідно 
розподіляти між всіма рівнями управління фінансову, організаційну та матеріальну 
відповідальність у процесі використання планової та облікової інформації, що сприяє 
забезпеченню контролю процесу управління та дає можливість формувати необхідну 
управлінську звітність. Таким чином це забезпечує можливість переходу до 
системної схеми багаторівневого менеджменту.  

Варто зазначити, що в практиці більшості аграрних підприємств керівництвом не 
використовуються автоматизовані системи управління, що визначає необхідність у їх 
подальшому удосконаленні. Питання зростання якості діяльності підприємства 
аграрного сектору, зокрема пов'язані з плануванням, моделюванням показників, 
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прогнозуванням результатів діяльності та прийняття управлінських рішень потребує 
такого дослідження. У зв'язку з цим розроблено мережну модель в менеджменті 
аграрних підприємств сприятиме розвитку таких суб'єктів господарювання, 
враховуючи що постійно змінюється умови господарювання і з'являються нові вимоги 
до практики управління. У зв'язку з цим пропонується підхід до управління 
підприємством аграрного сектору, який базується на мережному плануванні, що 
сприяє забезпеченню ідентифікації, розуміння та використання варіантів розвитку 
організації та її підрозділів, розкриває залежність взаємозв'язок кожної ланки системи 
від провадження змін. Через використання системи мережного моделювання 
відбувається ідентифікація взаємозв'язків між встановленими завданнями та 
отриманими фактично результатами, в результаті чого можна більш точно визначити 
поточний стан підприємства та здійснити відповідні коригування для отримання 
бажаного ефекту у процесі подальшої діяльності. Таким чином це сприятиме 
підвищенню ефективності діяльності аграрного підприємства.  

Мережна модель менеджменту підприємства аграрного сектору передбачає 
використання єдиного бачення сутності виробничих процесів, яке використовується 
керівниками вищого рівня, а також конкретних характеристик даних процесів на рівні 
функціональних підрозділів системи управління для формування завдань та 
розпоряджень для виконавців усіх рівнів, внаслідок чого забезпечується 
взаємозв'язок між роботами в усіх видах графіків. Дані зв'язки дають можливість 
автоматизовано визначати послідовність робіт, а також зв'язок між фрагментами, що 
забезпечує обґрунтованість розрахунків техніко-економічного планування.  

В менеджменті позиція керівництва підприємства реалізується через зміни в 
термінах реалізації визначених подій, а також раціональне використання ресурсів. 
Графік на кожному підприємстві складається для відображення номенклатури 
періодів та термінів виконання основних технологічних робіт. Терміни визначаються 
на основі генерального плану, який сприяє виконання встановлених завдань у 
процесі управління підприємством. Планові задачі спрямовані на конкретизацію та 
деталізацію окремих видів діяльності протягом запланована періоду. Для кожного 
виконавця визначено послідовність та склад робіт, які закріплені за ним. Мережні 
графіки складаються відповідальними особами, після чого відбувається їх 
коригування та з'єднання в єдиний мережний графік. Реалізація всіх завдань, 
відображеного в даному графіку, повинна сприяти досягненню встановленої мети 
підприємства. Зокрема у процесі виконання плану значна увага приділяється 
усуненню недоліків, які можуть виникати на стиках деталізованих мережних графіків.  

Деталізація або укрупнення мережних графіків відбувається відповідно до вимог 
керівників певного рівня управління. Важливим елементом таких графіків є 
зазначення кінцевих термінів виконання робіт. У разі виникнення розбіжностей між 
запланованими та фактично виконаними роботами, відбувається внесення 
відповідних коректив у вигляді організаційно-технічних заходів.  

Враховуючи, що наявні ресурси підприємства мають обмежений характер, 
відбувається їх перерозподіл відповідно до встановлених завдань. Даний процес є 
трудомістким, тому у практиці вітчизняних підприємств основна увага 
зосереджується на тому, щоб урівноважити недостачі та перевитрати за різними 
видами робіт, в результаті чого отримати криву раціонального розподілу ресурсів 
залежно від повноти отриманої інформації. Формування математичних моделей 
здійснюється відповідно до запитів керівництва з використанням відповідних 
інструментів, вхідних даних та критеріїв вихідної інформації. Так, наприклад, 
дворівнева математична модель управління дозволяє здійснювати прогнозування 
трудових витрат, розраховувати строки виконання робіт, визначати рівень 
ресурсоємності, здійснювати контроль за виконанням плану. У зв'язку з цим 
пропонується для забезпечення раціонального управління підприємством 
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використовувати типові альтернативні фрагменти управління підприємством, на 
основі яких формувати модель, що з'єднує різні рівні управління. Основою даної 
моделі є генеральний графік робіт, які представлені в деталізованих моделях. За 
необхідності генеральна модель може бути деталізована, в такому разі вона 
представляється у вигляді мережного графіку. Її формування відбувається на основі 
визначених дат виконання робіт. Кожна робота характеризується певними 
характеристиками, такими як: вартість, необхідні ресурси тощо. Дана модель 
використовується для планування робіт, пов'язаних із замовленнями. Звичайною 
практикою діяльності підприємства є паралельне закінчення одних робіт та початок 
нових робіт.  

Певне коло робіт може виконуватися одночасно, проте інколи технологічний 
процес передбачає низку робіт, які здійснюється у певній послідовності. Координація 
всіх робіт сприяє оптимізації термінів конання та витрат ресурсів. Обов'язковому 
контролю підлягають дати виконання певних завдань, які порушувати не можна.  

Методи планування у менеджменті аграрного підприємства дозволяють 
оптимізувати процес здійснення робіт на основі мережного графіку. Використання 
графіків, схем, таблиць дозволяють візуалізувати процеси робіт та прослідкувати їх 
логічну послідовність. Несистемний підхід у процесі опрацювання стратегічних планів 
у практиці аграрних підприємств призводить до фрагментарного бачення загальної 
ситуації. У зв'язку з цим існуюча система оцінок, індикаторів та показників не повідає 
управлінським рішенням стратегічного планування. Дане питання потребує 
додаткового дослідження, оскільки контроль та моніторинг є ключовими 
підфункціями контрольної функції управління, тому необхідною є формалізація 
системи управлінських комунікацій у внутрішній структурі підприємства. Накопичення 
інформації про реальний стан речей відбувається на систематизовано, в результаті 
чого втрачається загальне бачення ситуації.  

Дуже часто відбувається ситуація коли формування інформації відбувається у 
підрозділах, функціональне навантаження яких не призначена для цього. У зв'язку з 
цим основний принцип інтеграції контролю та моніторингу системі управління 
підприємства аграрного сектору полягає у централізації функцій накопичення, 
формування, використання інформації відповідно до її призначення. Даний принцип 
реалізується через формування певних підрозділів або додаткового навантаження 
окремих спеціалістів певними функціями які полягають у вирішенні стратегічних 
завдань у розвитку підприємства. Тактичні та оперативний рівень управління не 
потребують таке глибоких зміни У процесі формування інформації для прийняття 
управлінських рішень. При цьому необхідно є формалізація процедуру створення 
інформаційної бази та забезпечення обміну інформацію у процесі прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень системі управління підприємством рано 
сектору. Наведена інтегрована сукупність процедур контролю та моніторингу в 
системі менеджменту підприємства спрямована на забезпечення контрольованих та 
моніторингових дій у процесі реалізації обраної стратегії розвитку підприємства 
зокрема для підвищення фінансової стабільності та ефективності діяльності 
підприємства. Це вимагає адаптувати методичний апарат моніторингу, пов'язаний з 
формуванням надійних прогнозів розвитку діяльності, та імплементацію в 
інструментарій контролю засобів виявлення кризових станів підприємства.  

Аналіз існуючих систем управління та підходів до здійснення управління в 
процесі діяльності підприємства аграрного сектору дозволив формалізувати 
спрямованості моніторингових та контрольних інструментів відповідно до 
особливостей встановлених цілей та завдань у процесі управління, врахування 
специфіки об'єктів впливу, що вимагає класифікувати управлінську інформацію  на 
аналітичну, контрольну, прогностичну то відповідно до визначених об'єктів 
управління. Серед них варто виділити витрати, доходи, ціни, технології та техніку, 
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збутові процеси, товару спеціалізацію, кадри підприємства. При цьому для 
формування адекватних завдань стратегічного управління підсистемами контролю та 
моніторингу необхідне здійснення експрес аналізу існуючих стратегічних 
альтернатив, визначення джерел покращення результатів та ідентифікація факторів 
успіху на ринку. Таким чином система критеріїв, індикатор, показників повинна 
будуватися на існуючий доступно інформацію, яка формується в системі 
управлінського обліку підприємства, що займається гральної діяльністю. Це спрощує 
процес контролю та планування здійснення управлінських впливів на певні системи 
підприємства, перш за все в стратегічному управлінні. Процес обґрунтування та 
формування стратегії повинен здійснюватися на основі збалансованої та повну 
інформацію про поточний стан внутрішнього підприємства середовища а також 
впливу зовнішніх факторів разом з показниками, які характеризують складові 
економічного потенціалу. 

Висновки. За результатами проведеного дослідження було обґрунтовано 
організаційні засади реалізації контрольної функції в менеджменті підприємств 
аграрного сектору. Практика господарювання вітчизняних аграрних підприємств 
здебільшого зосереджена на опрацюванні стратегічних планів, проте така робота 
здійснюється не системно та фрагментарно, у результаті чого розроблені критерії 
оцінювання не відповідають цілям прийняття рішень в контексті стратегічного 
планування діяльності і вимагають певної корекції. Використання запропонованого 
підходу дозволяє визначити найбільш оптимальну стратегії розвитку серед існуючих 
альтернатив. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF WASTE MANAGEMENT DEVELOPMENT 

 
Oksana DZIUBYNSKA – Andrii DZIUBYNSKYI* 3 

 
Abstract 
In the article are considered current trends in the field of solid waste management. The 
state of accumulation and utilization of waste and prospects of their processing are 
determined. Economic tools in ensuring the functioning of the waste management system 
are researched. The comparative analysis of trends in the use of waste associated with 
their processing and disposal is conducted. The personal vision the decision of the 
acceleration process transformation the sphere of solid waste management due to the 
active development of waste management is offered. The last should be oriented on the 
collection, transportation, treatment, monitoring and control of such operations, as well as 
care for waste disposal facilities after their closure. The main essence of management 
should be reduced to rationally manage of waste, preventing its generation, and in the 
case of generation – to promote their reuse by recycling. 
Keywords: circular economy, waste, processing, management, resources. 
 
 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІДХОДІВ 

 
Оксана ДЗЮБИНСЬКА – Андрій ДЗЮБИНСЬКИЙ 

 
Анотація 

В статті розглянуто сучасні тенденції в сфері поводження з твердими побутовими 
відходами. Визначено стан накопичення та утилізації відходів, та перспективи їх 
переробки. Досліджено економічні інструменти в забезпеченні функціонування 
системи управління відходами. Здійснено порівняльний аналіз тенденцій у 
використанні відходів, пов’язаних з їх переробкою та утилізацією. Запропоновано 
особисті бачення рішення щодо акселерації процесу трансформації сфери 
поводження з твердими побутовими відходами за рахунок активного розвитку 
менеджменту відходів. Останній має бути орієнтований на збір, перевезення, 
обробку, моніторинг таких операцій та їх контроль, а також догляд за об'єктами 
видалення відходів після їх закриття. Основна суть менеджменту має зводитися до 
того, щоб раціонально управляти відходами, запобігаючи їх утворенню, а в разі 
утворення – сприяти їх повторному використанню, здійснюючи рециклінг. 
Ключові слова: кругова економіка, відходи, переробка, менеджмент, ресурси. 
 

Лінійна модель економічної діяльності залежить від величини видобутку 
ресурсів, обсягів торгівлі ними та переробки в готову продукцію. З 1970 р. по 2017 р. 
середньорічні обсяги видобутку матеріальних ресурсів зросли в 3,4 рази – з 27 млрд. 
т до 92 млрд. т. Споживання природних ресурсів зросло в розрізі їх усіх категорій: 
металів, неметалічних мінеральних ресурсів, паливних ресурсів, біомаси, водних 
ресурсів, земельних ресурсів (Оберле та ін., 2019). 

Приріст населення планети стимулюватиме попит на економічні ресурси. Відтак, 
до 2050 р., коли чисельність жителів нашої планети сягне позначки 9,7 млрд. осіб та 
зросте частка середнього класу, сукупний попит на ресурси становитиме 130 млрд. т, 
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що на 80 млрд. т більше, ніж у 2014 р. Навіть за умови вдосконалення технологічних 
рішень та підвищення рівня ефективності використання ресурсів навантаження на 
природні ресурси планети зросте в 4 рази (CEO Guide…, 2017, с. 10).  

У 2006 р. загальний обсяг відходів у країнах Євросоюзу становив біля 3 млрд. т, 
з яких половина була спрямована на полігони, а інші – направлені на утилізацію й 
вторинну переробку, повторне використання чи спалювання. В розрахунку на душу 
населення обсяг відходів склав 6 т. Різноманітна соціально-економічна структура та 
склад промислового виробництва країн Єврозони такий, що різниця в обсягах 
утворення відходів між найбільшим та найменшим значенням різниться в 39 разів, а 
в розрахунку на одну особу – в 2,6 рази. В розрахунку на душу населення в 2008 р. 
середній обсяг побутових відходів склав 524 кг. Основними чинниками, що 
обумовили збільшення цих відходів стало зростання рівня споживання 
домогосподарств та зростання їх чисельності (The European…, 2010, с. 71-73). 
Станом на 2012 р. понад 60% відходів перероблялося в Німеччині, понад 50% – в 
Австрії та Бельгії. Близько 50% відходів переробляється в Швейцарії, Нідерландах, 
Швеції, В. Британії, Данії (The European…, 2015, с. 92). 

В цілому по регіону Європейського Союзу в 2016 р. обсяг переробки утворених 
відходів становив 55%, що на 2% більше, ніж у 2010 р. Однак, у розрізі окремих груп 
відходів показник переробки значно кращий. Так, рівень утилізації будівельних 
відходів становив 89% в 2016 р. проти 64% в 2010 р., пластикового упакування – 42% 
у співставленні з 24%, а відходів електричного й електронного устаткування – 41% 
у порівнянні з 28%. Рівень утилізації комунальних відходів у 2017 р. склав 46%, що 
на 11% більше, ніж у 2007 р. Незважаючи на високий рівень переробки відходів, 
станом на 2016 р. лише 12% матеріальних ресурсів, які були задіяні для потреб 
економіки, представляли собою перероблені продукти та відновлені матеріали, що 
частково забезпечило економію первинної сировини (Record recycling…, 2019). 

За даними Євростату циклічний показник використання матеріалів (частка 
матеріальних ресурсів, які вилучаються та повертаються назад в економіку) в 2017 р. 
у країнах ЄС становив 11,7%. Найвищий рівень мав місце в Нідерландах – 
приблизно 30%, Франції – 18,6%, Бельгії та В. Британії – 17,8%, Італії – 17,7%. 
Приблизно на рівні середньоєвропейського значення цей показник становить 
в Австрії – 11,6%. В Польщі циклічний показник становить 9,5%, а в Данії, Чехії, 
Словенії, Естонії та Люксембурзі він має значення в межах 8-9% (Circular 
material…, 2019). Вважається, що повноцінний перехід до кругової економіки до 
2030 р. дозволить забезпечити ріст світового ВВП на 4,5 трлн дол. США та, таким 
чином, підвищити стійкість світової економіки (CEO Guide…, 2017, c. 12).  

У сфері кругової економіки Європи працює 2 % від числа всіх зайнятих. За 
період 2008-2014 рр. приріст працівників у цій сфері становив 10,3%, тоді як 
загальний приріст зайнятості склав 5%. У секторі кругової економіки переважна 
більшість зайнятих (понад 90%) працює в локальних сферах, що мають регіональну 
прив’язку – переважно ремонт та обслуговування транспортних засобів та споживчих 
товарів. Інші – в сфері екологічних послуг, транспорті та логістиці, які орієнтовані на 
обслуговування потоків відсортованих матеріалів. Регіони європейських країн 
практично рівномірно мають представництво в сферах кругової економіки, однак 
найбільша концентрація суб’єктів підприємництва, які спеціалізовані на круговій 
економіці, має місце в Франції, Італії та Польщі. Окремі дослідники зазначають, що 
сектор кругової економіки багато в чому визначається впливом на нього 
загальнонаціональних факторів, як от умови ведення бізнесу та безробіття. Тому в 
окремих країнах спостерігається або рівномірний ріст сфери кругової економіки 
(Франція, В. Британія, Швеція), або рівномірне зниження (Іспанія, Португалія), або 
відсутність будь-яких змін (Німеччина, Польща) (Ketels et al., 2017). 
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Проблема утворення відходів та їх певного накопичення обумовила появу 
цілого напряму в менеджменті – менеджменту відходів. Останній орієнтований на 
збирання, перевезення, обробку (відновлення та видалення), моніторинг таких 
операцій та їх контроль, а також догляд за об'єктами видалення відходів після їх 
закриття. Основна суть зводиться до того, щоб раціонально управляти відходами, 
запобігаючи їх утворенню, а в разі утворення відходів сприяти їх повторному 
використанню, здійснювати рециклінг (переробку на продукцію, матеріали або 
речовини), а також передбачати отримання вторинної енергії. Як виключення можуть 
розглядатися операції видалення відходів, якщо попередні операції не виконуються, 
яке передбачає їх захоронення у спеціально обладнаних місцях. Апріорі модель 
кругової економіки зорієнтована на те, щоб сфера менеджменту відходів реально 
виконувала функцію управління ресурсами. У регіональному вимірі питання 
управління муніципальними відходами (побутовими відходами населення та 
відходами інфраструктури населених пунктів) має оперативний вимір й не може 
допускати фрагментарного підходу. 

З австралійського досвіду, менеджмент відходів орієнтований на мінімізацію 
чисельності сміттєзвалищ та переорієнтування відходів на повторне використання 
або рециркуляцію замість видалення. При цьому значна частка побутових відходів, 
вуличного сміття та відходів із парків і скверів збираються за рахунок послуг, які 
надаються безпосередньо місцевими органами самоврядування або підрядниками, 
які ними залучаються. Комерційні та промислові відходи й незначна частка побутових 
відходів збираються структурами приватного сектору (Waste management…, 2004). 

Важливе значення в системі менеджменту відходів відіграє питання їх 
класифікації. Наявність такої класифікації дозволяє вибудувати інформаційну 
систему для правильного поводження з відходами, вибудовування ланцюга руху 
відходів. Тому перш за все слід виходити з ознаки безпечності відходів. За цією 
ознакою відходи поділяються на безпечні та небезпечні. До останніх відносяться такі 
відходи, які мають небезпечні фізичні, хімічні, біологічні чи інші властивості, що 
можуть створювати значну небезпеку для навколишнього природного середовища і 
здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними. 
Небезпечні відходи можуть походити від багатьох джерел, починаючи від 
промислових технологічних відходів і закінчуючи домогосподарствами, які 
експлуатують продукти, що містять потенційно небезпечні складові й відповідно це 
може становити небезпеку для регіональної системи менеджменту відходів.  

Позиціонування відходів як небезпечних можливе на урядовому чи 
регіональному рівні, шляхом регламентування офіційного переліку таких відходів. 
Наприклад, у штаті Міннесота (США) відходи можуть вважатися небезпечними, якщо 
вони містять характеристики небезпечності, включені до відповідного списку 
небезпечних відходів (K, F, P або U) чи містять поліхлоровані дифеніли. Наприклад, 
список U небезпечних відходів регламентує комерційні хімічні продукти, проміжні 
продукти, які містять певні інгредієнти, а також відноситься до ґрунтів чи інших видів 
відходів забруднених цими елементами (U List…, 2011). У більшості випадків 
небезпечні характеристики відходів пов’язані з їх вогненебезпечністю, корозійністю, 
реактивністю, токсичністю. Знаючи характеристики ресурсів з яких вироблений 
продукт, виробник може декларувати небезпечність таких відходів.  

В Україні немає затвердженого списку відходів, який би визначав ступінь їх 
небезпеки (шкідливості). Єдиним прийнятим критерієм, за яким відходи відносять до 
небезпечних є рівень токсичності, що не є цілком достатньо для повноцінного 
бачення ситуації зі станом накопичення небезпечних відходів. Так, за ступенем 
токсичності відходи поділяються на чотири класи небезпеки: І клас – надзвичайно 
небезпечні (відпрацьовані люмінесцентні лампи), ІІ клас – високо небезпечні 
(акумуляторні батареї), ІІІ клас – помірно небезпечні (масла, мастильні матеріали, 
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пісок забруднений нафтопродуктами, промащене ганчір’я, фільтрувальні матеріали, 
лакофарбувальні відходи), IV клас – мало небезпечні (шини, відпрацьовані накладки 
гальмових колодок автомобілів, брухт чорних і кольорових металів, амбразивного 
матеріалу, використані електроди, макулатура, одяг, гумові, пластмасові вироби та 
матеріали, списане обладнання, деталі (у тому числі комп’ютерне обладнання, крім 
акумуляторних батарей), деревні та будівельні відходи). Для інформаційної 
підтримки сфери управління відходами та використання ресурсів, в Україні 
затверджено класифікатор відходів, який складається з двох частин – класифікація 
відходів, утворюваних у сировинних, видобувних та обробних галузях економіки 
(Класифікатор відходів…, 2008), а також специфічних відходів, утворюваних у сфері 
надання послуг (відходи виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та 
гарячої води; відходи, одержані від добування, очищення та розподілу води; відходи 
будівельних робіт, знесення будівель та споруд та відходи, утворювані внаслідок 
техногенних катастроф (аварій), природних катастроф та явищ; відходи роздрібної 
торгівлі; відходи, пов'язані з послугами транспорту; відходи діяльності установ 
громадського харчування, технічного обслуговування та ремонту устаткування, 
приладів та виробів інших, комунальні відходи; відходи від надання послуг з охорони 
здоров'я людей та ветеринарних та (чи) пов'язаних з цим дослідних робіт; відходи 
вторинні від надання послуг зі збирання, видалення та оброблення відходів). 

Європейська класифікація відходів передбачає виділення групи відходів за 
джерелами їх генерування (група А – 16 позицій), типами відходів (група В – масло-
мастильні відходи, органічні розчинники та холодоагентий пропеленти, непотрібна 
упаковка, абсорбенти, фільтрувальні матеріали, захисний одяг) та виділення 
відходів, які не вказані в загальному переліку (група С) (Commission notice…, 2018). 

Методичні рекомендації з розроблення регіональних планів управління 
відходами, які підготовлені з урахуванням вимог Національної стратегії управління 
відходами в Україні для уніфікації розробки регіональних планів, визначають 
муніципальні відходи як такі, що складаються з побутових відходів та відходів 
інфраструктури населеного пункту. Побутові відходи включають у себе відходи 
домогосподарств (папір, картон, скло, метали, пластик, біологічні відходи, деревину, 
текстиль, упаковку, відходи електричного та електронного обладнання, відпрацьовані 
батарейки, батареї та акумулятори) та відходи з інших джерел, якщо вони подібні за 
своїм складом до відходів домогосподарств. Відходи інфраструктури населеного 
пункту включають відходи від облаштування благоустрою об’єктів інфраструктури 
населеного пункту та відходи від прибирання вулиць (Методичні 
рекомендації…, 2019). 

Загалом питання ресурсного забезпечення регіону за рахунок імплементації 
моделі кругової економіки в українських умовах вимагає першочергової уваги до 
обсягів накопичення відходів, порядку поводження з ними. Саме регіон насамперед 
стикається з проблемою відходів. Тут є по меншій мірі три постійних джерела, які 
генерують відходи. По-перше, це є суб’єкти економіки, які територіально розміщені в 
регіоні та провадять тут господарську діяльність. По-друге, це економічні суб’єкти зі 
своїми продуктами, які заходять у регіональну господарську систему з інших регіонів 
(міжрегіональні обміни), а також продукти, що надходять у вигляді 
зовнішньоекономічного імпорту. Частково обсяги накопичених ними відходів можна 
мінімізувати через імплементацію інструменту розширеної відповідальності 
виробника. По-третє, генераторами відходів виступають мешканці територіальних 
громад регіону. 

Перехід міст на принципи кругової економіки дозволить побудувати 
регенеративну ресурсну систему, яка дозволить відмовитися від відходів, постійно 
підтримувати ресурсний попит та стійкість життя населення. Міські агломерації 
мають унікальні можливості для глобальних зрушень у питанні переходу до кругової 
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економіки. По-перше, відносно невелика територія міста дозволяє зорганізувати 
зворотні логістичні цикли та цикли збору матеріалів задля подальшого повторного 
використання. По-друге, модель кругової економіки може бути успішною в місті через 
те, що тут формується велика та різноманітна пропозиція матеріалів та існує високий 
потенційний попит  на отримані товари й послуги від переробки матеріалів. По-третє, 
вважається, що міські органи управління мають більший вплив на систему 
містопланування та проектування систем мобільності, розвитку інфраструктури, 
місцевого підприємництва тощо. Це дозволяє управлінській вертикалі більш краще 
впливати на інтеграцію принципів кругової економіки в політику містобудування та 
виконувати функціональні цілі. По-четверте, цифрові технології (маркування активів, 
геопросторова інформація, управління великими базами даних, формування 
інформаційної сітки тощо) сприяють економічній діяльності на засадах кругової 
економіки в містах. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPETITIVE POSITIONS OF LEADING 

PHARMACEUTICAL COMPANIES IN UKRAINE AND SLOVAKIA 
 

Nadiya DUBROVINA – Michal FABUS – Vira DUBROVINA – Vladyslav VARNYK* 4 
 
Abstract 

The study of different sources of information, including the analysis of annual general and 
sectoral rankings of enterprises of Ukraine and Slovakia, which contained information on 
the main pharmaceutical companies of both countries, allowed to compare the results of 
activity of pharmaceutical enterprises for the period 2015-2016 such as net income and 
net profit for Ukrainian and Slovak pharmaceutical companies and grouped these 
companies into clusters. The conducted studies revealed the closest in terms of different 
indicators Ukrainian and Slovakian pharmaceutical enterprises that can be used by the 
enterprise to find a priority range of partner companies with which to negotiate cooperation 
in the markets of both countries, Eastern Europe and some CIS countries. 
Keywords: pharmaceutical enterprise, competitive position, net income, net profit, cluster 

analysis. 
 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ ВЕДУЩИХ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ И СЛОВАКИИ 
 

Надежда ДУБРОВИНА – Михал ФАБУШ – Вера ДУБРОВИНА – Владислав 
ВАРНИК 

 
Аннотация 

Изучение различных источников информации, в том числе анализ годовых 
общеотраслевых и отраслевых рейтингов предприятий Украины и Словакии, в 
которых содержалась информация об основных фармацевтических компаниях обеих 
стран, позволило сравнить результаты деятельности фармацевтических 
предприятий за период 2015-2016 г., такие как чистый доход и чистая прибыль для 
украинских и словацких фармацевтических компаний и сгруппировать эти компании 
в кластеры. Проведенные исследования выявили наиболее близкие по показателям 
украинские и словацкие фармацевтические предприятия, которые могут быть 
использованы предприятием для поиска приоритетного круга компаний-партнеров, с 
которыми можно договориться о сотрудничестве на рынках обеих стран, Восточной 
Европы и некоторых стран СНГ. 
Ключевые слова: фармацевтическое предприятие, конкурентная позиция, чистый 

доход, чистая прибыль, кластерный анализ. 
 

Введение. В условиях глобализации мирового хозяйства и международных 
экономических отношений повышается роль и значение внешнеэкономической 
деятельности как для экономики страны в целом, так и для субъектов 
хозяйствования. Успех внешнеэкономической деятельности предприятий 
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обусловлен, прежде всего, тем, насколько выход предприятий на международные 
рынки не только хорошо продуман, всесторонне обоснован, но и вытекает из 
долгосрочных целей. При этом конкурентные позиции влияют на 
внешнеэкономическую деятельность и тесно связанные со стратегическим 
управлением предприятием. 

В современных условиях жестокой конкуренции на мировом фармацевтическом 
рынке лидерами выступают крупные международные фармацевтические холдинги и 
корпорации из США, Швейцарии, Германии и Франции. Постоянный рост 
конкурентоспособности является важнейшим условием функционирования 
предприятий на современных рынках. Одним из составляющих комплексного 
показателя конкурентоспособности предприятий является достаточно устойчивое 
финансовое состояние, которое позволяет осуществлять необходимые инвестиции 
за счет собственного и заемного капитала, а также поддерживать баланс между 
основными финансовыми показателями. Проблемы взаимосвязи 
конкурентоспособности предприятий и их финансового состояния исследовались в 
научных трудах известных зарубежных и украинских ученых, таких, как М. Портер 
(Porter, 1998), Х. Майдухова (Majduchova, 2018), В. М. Гринева, А. Н. Ястремская, 
В. А. Пономаренко, В. В. Посылкина (Посылкина, 2015), О. П. Васюта (Васюта, 2014) 
и др. 

Цель и методы исследования. Целью исследования является проведение 
позиционирования украинских и словацких фармацевтических предприятий по 
данным основных финансово-экономических показателей и сравнительный анализ 
их конкурентных позиций. 

В работе был использован кластерный анализ (метод к-средних) для 
позиционирования украинских и словацких фармацевтических предприятий по 
финансово-экономическим показателям. 

Основные результаты. В связи с поставленной целью было 

проанализировано основные показатели финансового состояния фармацевтических 
предприятий Украины и Словакии, а также проведеноих сегментирование по данным 
основных показателей финансового состояния. 

Проведем анализ уровня рентабельности и прибыльности предприятий 
Украины (Таблица 1). 

Как видно из данных приведенной таблицы для многих фармацевтических 
предприятий Украины за период 2015-2016 гг. происходили значительные изменения 
показателей финансового состояния. Результаты кластерного анализа по 
показателям «чистый доход» и «чистая прибыль» для украинских фармацевтических 
предприятий приведены в Таблице 2. Как видно из данных таблицы, кластер 5 
является самым крупным, в состав которого вошло наибольшее количество 
исследуемых фармацевтических предприятий Украины. 

В первый кластер вошли наиболее крупные по объему чистой прибыли и 
чистого дохода фармацевтические предприятия. Такие как: компания «Фармак» 
в 2015 г. и 2016 г. и компания «Артериум» в 2016 г. 

Ко второму кластеру, представляющему группу предприятий с меньшими, но 
так же достаточно высокими показателями чистого дохода и чистой прибыли вошли: 
«Артериум» в 2015 г., «Дарница» в 2015 г. и 2016 г., «Юрия-Фарм» в 2016 г. 
Остальные компании вошли соответственно в третий, четвертый и пятый кластер. 
В частности, предприятие ОАО «ХФЗ «Красная звезда» вошло в пятый кластера 
с наиболее низкими показателями среднего чистого дохода и чистой прибыли 
(Варнік, 2018). 

Анализ данных словацких фармацевтических предприятий представлен 
в Таблице 3. 
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Таблица 1: Основные показатели финансового состояния предприятий 
фармацевтической отрасли Украины за 2015-2016 гг. 
 

№ Компания 

Чистый 
доход 

млн. грн. 

Абс. 
изм.,  

млн. грн. 

Чистая 
прибыль, 
млн. грн. 

Абс. 
изм., 

млн. грн. 

Рентабель-
ность, % 

Коэф. 
измен-я 

2016 2015 2015-2016 2016 2015 2015-2016 2016 2015 2015-2016 

1 Фармак 4613 3578 1035 131 127 4 2,84 3,55 0,8 

2 Артериум 3043 2255 788 314 384 -70 10,32 17,03 0,61 

3 
Фармацевтическая 
фирма «Дарница» 

2130 1711 419 251 132 119 11,78 7,71 1,53 

4 Юрия-Фарм 1826 1394 432 52 67 -15 2,85 4,81 0,59 

5 
Фармацевтическая 
компания «Здоровье» 

1493 1302 191 144 173 -29 9,65 13,29 0,73 

6 
Киевский витаминный 
завод 

1430 1061 369 119 57 62 8,32 5,37 1,55 

7 Лекхим 1152 555 597 152 27 125 13,19 4,86 2,71 

8 
Борщаговский химико-
фармацевтич. завод 

1088 969 119 96 110 -14 8,82 11,35 0,78 

9 Фарма-Старт 953 650 303 64 36 28 6,72 5,54 1,21 

10 Фармекс Груп 418 401 17 -2 62 -64 -0,48 15,46 -0,03 

11 
Исследов. завод 
ГНЦЛС 

413 321 92 -51 -181 130 -12,35 -56,3 0,22 

12 
Фармацевтич. 
фабрика «ДКП» 

402 292 110 -105 -185 80 -26,12 -63,3 0,41 

13 Кусум Фарм 391 300 91 54 -88 142 13,81 -29,3 -0,47 

14 
Харьковское фарм. 
предриятие 
«Здоровье народу» 

370 334 36 42 -52 94 11.35 -15,5 -0,73 

15 Сперко Украина 334 212 122 12 12 0 3.59 5,66 0,63 

16 Фитофарм 294 249 45 -2 8 -10 -0,68 3,21 -0,21 

17 Валртин Фарма 293 235 58 1 -2 3 0,34 -0,85 -0,4 

18 
Фарм. фабрика 
«Виола» 

265 232 33 3 -16 19 1,13 -6,9 -0,16 

19 
Хим. фарм. завод 
«Красная Звезда» 

232 176 56 10 -1 11 4,31 -0,57 -7,56 

20 Лубны фарм 215 175 40 6 18 -12 2,79 10,29 0,27 

21 Юнифарм 206 217 -11 9 -34 43 4,37 -15,6 -0,28 

22 
Фармстандарт 
«Биолик» 

174 141 33 17 19 -2 9,77 13,48 0,72 

23 НПФ «Микрохим» 168 192 -24 6 6 0 3,57 3,13 1,14 

24 Лектравы 158 131 27 10 7 3 6,33 5,34 1,19 

25 Монфарм 142 122 20 -56 2 -58 -39.44 1,64 -24,05 

26 Витамины 131 163 -32 23 35 -12 17,56 21,47 0,82 

27 Биофарма 110 442 -332 14 14 0 12,73 3,17 4,02 

28 Інтерхим 90 152 -62 24 20 4 26,67 13,16 2,03 

Источник: составлено по Офіційний сайт Державної служби статистики України, 2019 

 
Среди предприятий Словакии наблюдается значительный разброс значений 

рентабельности. Так высокий уровень рентабельности в 2015 г. и 2016 г. 
соответственно 61,6% и 68,9% был у компании «Reckitt Benckiser» (г. Братислава). 



Scientific Journal Natural Science Readings No.1, 2019, Vol. I. 

˅↓˅ 

˄↑˄                                                                 27 

Самый низкий уровень рентабельности, но положительное значение имеют 
такие компании, как: «Sanofi-aventis» (г. Братислава), «AbbVie» (г. Братислава), 
«Teva Pharmaceuticals» (г. Братислава), «Lundbeck Slovensko» (г. Братислава) и 
«Johnson & Johnson» и другие. Среди предприятий, которые получили 
отрицательное значение рентабельности продаж: «BGP Products» (г. Братислава), 
"Saneca Pharmaceuticals» (г. Хлоховец), «Imuna Pharm» (г. Сариское Михаляны) и 
«Medicproduct» (г. Липаны). 
 
Таблица 2: Характеристики кластеров, построенных для украинских 
фармацевтических предприятий 
 

№ Кластеры Показатели Среднее 
Средне 

квадратич. 
отклонение 

Номера предприятий, которые 
вошли в кластер 

1 
 

Кластер 1 
Чистый доход 3745 798 

1(2015,2016); 2(2016) 
Чистая прибыль 191 107 

2 Кластер 2 
Чистый доход 1981 254 

2(2015); 3(2015, 2016); 4(2016) 
Чистая прибыль 205 145 

3 Кластер 3 
Чистый доход 1205 205 4(2015); 5(2015, 2016); 

6(2015, 2016); 7(2016); 
8(2015, 2016); 9(2016) Чистая прибыль 109 42 

4 Кластер 4 

Чистый доход 388 99 7(2015); 9(2015);  
10(2015 2016); 11(2015, 2016); 
12(2015, 2016); 13(2015, 2016); 

14(2015, 2016); 15(2016); 
16(2016); 17(2016); 27(2015) 

Чистая прибыль -26 78 

5 Кластер 5 

Чистый доход 179 47 15(2015); 16(2015); 17(2015); 
18(2015, 2016); 19(2015, 2016); 
20(2015, 2016); 21(2015, 2016); 
22(2015, 2016); 23(2015, 2016); 
24(2015, 2016); 25(2015, 2016); 

26(2015, 2016); 27(2016); 
28(2015, 2016) 

Чистая прибыль 6 19 

Источник: собственные расчеты в пакете Statistica по Офіційний сайт Державної служби статистики 
України, 2019 

 
Для проведения сравнительного анализа фармацевтических предприятий 

Украины и Словакии были конвертированы показатели чистого дохода и чистой 
прибыли в тысячи евро по соответствующему официальному курсу. Далее были 
рассчитаны соответствующие доли чистого дохода фармацевтических предприятий 
на национальных рынках. 

Для сравнения масштаба украинских и словацких фармацевтических 
предприятий в координатах «чистый доход» – «чистая прибыль» было построено 
диаграмму, представленную на Рисунке 1. Как видно из приведенного на Рисунке 1 
графика, можно сравнивать по объемам чистого дохода и чистой прибыли 
фармацевтические предприятия Украины и Словакии. На графике представлены как 
крупные, так и небольшие фармацевтические предприятия исследуемых стран. 
Однако, для отдельной группы словацких предприятий при относительно небольших 
объемах чистой прибыли наблюдались более высокие показатели чистого дохода. 
Для украинских и словацких предприятий был проведен кластерный анализ по 
данным показателям, результаты которого приведены в Табл. 4. 
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Таблица 3: Основные показатели финансового состояния предприятий 
фармацевтической отрасли Словакии за 2015-2016 гг. 
 

№ Компании 

Чистый доход, 
тыс. евро. 

Абс. 
изм., 
тыс. 
евро 

Чистая 
прибыль, 
тыс. евро 

Абс. 
изм., 
тыс. 
евро 

Рентабель-
ность, % 

Коэф
. 

изме
н-я 

2016 2015 
2015-
2016 

2016 2015 
2015-
2016 

2016 2015 
2015-
2016 

1 NovartisSlovakia, s.r.o. Bratislava 126973 117498 9475 1488 3449 -1961 1,2 2,9 0,41 

2 Sanofi-aventis Slovakia, s.r.o Bratislava 124474 117265 7209 700 707 -7 0,6 0,6 1 

3 Johnson&Johnson 105149 106685 -1536 1336 683 653 1,3 0,6 2,17 

4 Roche Slovensko, s.r.o. Bratislava 88780 89902 -1122 1097 1434 -337 1,2 1,6 0,75 

5 Zentiva, a.s. Bratislava 83323 113242 -29919 16910 17535 -625 20,3 15,5 1,31 

6 AbbVie, s.r.o. Bratislava 70394 61739 8655 830 1012 -182 1,2 1,6 0,75 

7 Bayer, s.r.o Bratislava 69806 63708 6098 1610 1275 335 2,3 2,0 1.15 

8 
Teva Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o. 

Bratislava 
60103 51135 8968 743 298 445 1,2 0,6 2 

9 
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o. 

Bratislava 
54667 82245 -27578 894 2381 -1487 1,6 2,9 0,55 

10 Merck, s.r.o. Bratislava 31187 32834 -1647 329 766 -437 1,1 2,3 0,48 

11 Actavis, s.r.o. Bratislava 30181 25880 4301 1831 991 840 6,1 3,8 1,61 

12 BGP Products, s.r.o. Bratislava 28062 27858 204 -25 -198 173 -0,1 -0,7 0,14 

13 Reckitt Benckiser (SR), s.r.o. Bratislava 24817 22818 1999 17089 14050 3039 68,9 61,6 1,12 

14 Merck Sharp&Dohme, s.r.o. Bratislava 11850 11994 -144 572 656 -84 4,8 5,5 0,87 

15 Krka Slovensko, s.r.o. Bratislava 7177 6848 329 106 124 -18 1,5 1,8 0,83 

16 Amgen Slovakia, s.r.o. Bratislava 6056 5879 177 871 1174 -303 14,4 20 0,72 

17 Lundbeck Slovensko, s.r.o. Bratislava 5663 10321 -4658 81 164 -83 1,4 1,6 0,88 

18 Eli Lilly Slovakia, s.r.o. Bratislava 3891 4132 -241 261 77 184 6,7 1,9 3,53 

19 
Saneca Pharmaceuticals, a.s. 

Hlohovec 
46676 57102 -10426 57102 -1171 58273 0,06 -2,05 -0,03 

20 Imuna Pharm, a.s. Sarisske Michalany 25845 19331 6514 19331 -2145 21476 0,16 -11,1 -0,01 

21 HBM Pharma, s.r.o., Martin 25572 23436 2136 23436 1422 22014 7,93 6,07 1,31 

22 Biotika, a.s. Slovenska Lupca 24315 38389 -14074 38389 426 37963 3,76 1,11 3,39 

23 United Pharma, s.r.o. Bratislava 14023 12119 1904 12119 2989 9130 11,86 24,66 0,48 

24 Innopharma, s.r.o., Dunajska Streda 12238 12875 -637 12875 135 12740 3,6 1,05 3,43 

25 Generica, s.r.o. Piestany 5424 5508 -84 5508 95 5413 9,31 1,72 5,41 

26 Panacea, s.r.o, Zilina 4148 4411 -263 4411 512 3899 6,58 11,61 0,57 

27 Galvex, s.r.o., Banska Bystrica 3691 3756 -65 3756 787 2969 22,32 20,95 1,07 

28 Pharmgal, s.r.o. Nitra 3198 2910 288 2910 138 2772 7,35 4,74 1,55 

29 Medicproduct,  a.s Lipany 2826 2715 111 2715 -91 2806 10,08 -3,35 -3,01 

Источник: составлено по Trend Top v zdravotnictve a farmacii, 2017 
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Рисунок 1 – Позиционирование украинских и словацких фармацевтических 

предприятий  
по показателям чистого дохода и чистой прибыли за 2015-2016 гг. 

Источник: построено авторами по Офіційний сайт Державної служби статистики України, 2019;  
Health at Glance, 2017; Trend Top v zdravotnictve a farmacii. 2017 

 
Таблица 4: Характеристики кластеров, построенных для украинских и словацких 
фармацевтических предприятий по показателям «чистый доход» и «чистая 
прибыль» 
 

№ Кластеры Показатели  Среднее 
Средне 

квадратич. 
отклонение  

Количество 
наблюдений для 
предприятий в 

кластере 

1 Кластер 1 
Чистый доход, тыс. евро 66449,3 13599,08 

20 
Чистая прибыль, тыс. евро 3802,85 4750,36 

2 Кластер 2 
Чистый доход, тыс. евро 12171,0 17397,42 

10 
Чистая прибыль, тыс. евро 4639,8 5540,81 

3 Кластер 3 
Чистый доход, тыс. евро 35495,5 15811,61 

2 
Чистая прибыль, тыс. евро 47745,5 13232,09 

4 Кластер 4 
Чистый доход, тыс. евро 30136,11 6316,45 

19 
Чистая прибыль, тыс. евро 5220,95 7348,81 

5 Кластер 5 
Чистый доход, тыс. евро 8304,57 4025,46  

63 Чистая прибыль, тыс. евро 599,29 2953,21 

Источник: построено авторами в пакете Statistica по Офіційний сайт Державної служби статистики 
України, 2019; Health at Glance, 2017; Trend Top v zdravotnictve a farmacii. 2017 

 
Проведем анализ позиционирования фармацевтических предприятий Украины 

и Словакии в системе координат «доля чистого дохода» – «рентабельность» 
(Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Позиционирование фармацевтических предприятий Украины и 
Словакии  

по показателям «доля чистого дохода» и «рентабельность» за 2015-2016 гг. 
Источник: построено авторами по Офіційний сайт Державної служби статистики України, 2019;  

Health at Glance, 2017; Trend Top v zdravotnictve a farmacii, 2017 

 
На Рисунке 2 видно, что наблюдается некоторое рассеивание 

фармацевтических предприятий по показателям доли чистого дохода и 
рентабельности. Отдельная группа украинских фармацевтических предприятий 
оказалась более убыточной по сравнению с аналогичными словацкими 
предприятиями. 

Для сравнительного анализа и сегментирования украинских и словацких 
предприятий был применен метод кластерного анализа метод k-средних. Согласно 
анализу дендограмы были выбраны для построения 5 различных кластеров. 

Результаты кластерного анализа по показателям «доля чистого дохода» и 
«рентабельность» для украинских фармацевтических предприятий представлены в 
Таблице 5. 

Так, к первому кластеру средних, но достаточно высокорентабельных 
предприятий относятся такие украинские предприятия, как: «Артериум» (2015 г.), 
«Лубны фарм» (2015 г.), «Биолек» (2015 г. и 2016 г.), «Лекхим» (2016 г.) и др. Во 
второй кластер относительно крупных, но менее рентабельных предприятий (по 
сравнению с первым кластером) вошли такие предприятия, как: «Фармак» (2015 г. и 
2016 г.), «Артериум» (2016 г.), «Дарница» (2015 г.), «Юрия-Фарм» (2015 г.). 

К третьему кластера относительно небольших предприятий с низкой 
рентабельностью и возможными убытками относятся значительная группа 
украинских фармацевтических предприятий, в частности: «Фарм-стандарт» (2015 г. и 
2016 г.), «Фармекс Групп» (2015 г. и 2016 г.), ОАО «ХФЗ «Красная звезда» (2015 г. и 
2016 г.) и другие. К небольшим, но с высоким уровнем убыточности предприятий из 
четвертого кластера, относятся: «ГНЦЛС» (2015 г.), «Фармацевтическая фабрика 
«ГКП» (2015 г. и 2016 г.), «Кусум Фарм» (2015 г.), «Монфарм» (2016 г.). В пятый, 
наиболее рентабельный кластер, не вошло ни одно украинское предприятие. 
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Таблица 5: Характеристики кластеров, построенных для украинских и словацких 
фармацевтических предприятий по показателям «доля чистого дохода» и 
«рентабельность» 
 

№ Кластеры Показатели  Среднее 
Средне 

квадратич. 
отклонение  

Количество 
наблюдений  для 

предприятий в 
кластере 

1 Кластер 1 
Частка чистого доходу, % 2,94 3,52  

29 Рентабельність, % 14,89 4,91 

2 Кластер 2 
Частка чистого доходу,% 10 4,12  

19 Рентабельність,% 3,27 2,83 

3 Кластер 3 
Частка чистого доходу, % 1,91 1,47  

59 Рентабельність, % 1,44 4,99 

4 Кластер 4 
Частка чистого доходу, % 1,5 0,49  

5 Рентабельність, % -42,93 16,42 

5 Кластер 5 
Частка чистого доходу, % 2,13 0,18  

2 Рентабельність, % 65,25 5,16 

Источник: построено авторами по Офіційний сайт Державної служби статистики України, 2019; Health 
at Glance, 2017; Trend Top v zdravotnictve a farmacii, 2017 

 
Следует отметить, что в третий кластер вошли также 18 словацких предприятий 

в 2015 г. и 16 словацких предприятий в 2016 г., среди которых: «AbbVie» 
(s.r.o. Bratislava), «Bayer» (s.r.o. Bratislava), «Teva Pharmaceuticals Slovakia» 
(s.r.o. Bratislava), «Merck» (s.r.o. Bratislava), «Actavis» (s.r.o. Bratislava), 
«BGP Products» (s.r.o. Bratislava), «Merck Sharp & Dohme» (s.r.o. Bratislava), 
«Krka Slovensko» (s.r.o. Bratislava), «Lundbeck Slovensko» (s.r.o. Bratislava), «Eli Lilly 
Slovakia» (s.r.o. Bratislava), «Saneca Pharmaceuticals» (a.s. Hlohovec), «Imuna Pharm» 
(a.s. Sarisske Michalany), «HBM Pharma» (s.r.o. Martin), «Biotika» (a.s. Slovenska 
Lupca), «Innopharma» (s.r.o. Dunajska Streda), «Generica» (s.r.o. Piestany), «Pharmgal» 
(s.r.o. Nitra) и «Medicproduct» (a.s. Lipany). 

Выводы. Изучение различных источников информации, в том числе анализ 

годового общего и отраслевых ранкингов предприятий Украины и Словакии, 
содержащих информацию об основных фармацевтических предприятиях обеих 
стран, позволил провести сравнение их результатов деятельности за период 2015-
2016 гг. На основе использования кластерного анализа авторы сформировали по 
показателям чистого дохода и чистой прибыли кластеры для украинских и словацких 
фармацевтических предприятий. 

Следует отметить, что конкурентоспособность фармацевтических предприятий 
Украины и Словакии на внешних рынках зависит в значительной степени от их 
финансового потенциала и финансового состояния. Эти факторы являются важными 
при использовании как внутренних резервов предприятия, таких как стабильно 
высокая чистая прибыль, так  и заимствованных резервов от инвесторов. Для 
которых инвестиционная привлекательность предприятия, его рентабельность и 
надежность являются ключевыми показателями инвестирования. Как видно из 
проведенного в статье анализа многим украинским фармацевтическим 
предприятиям следует повысить рентабельность за счет более эффективного 
использования ресурсов, более взвешенной сбытовой стратегии и внедрения 
инноваций. Именно при таком подходе возможно повышение уровня 
конкурентоспособности фармацевтических предприятий Украины на 
фармацевтических рынках стран Восточной и Центральной Европы (Гладких, 2015; 
Зовнішня торгівля…, 2016). 

Проведенные исследования позволили выявить наиболее близкие по разным 
показателям украинские и словацкие предприятия, которые могут быть 
использованы предприятием для поиска приоритетного круга предприятий-
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партнеров, с которыми следует проводить переговоры о сотрудничестве на рынках 
обеих стран, стран Восточной Европы и некоторых стран СНГ. 
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Abstract 
In the article the state of economic security of the national economy is investigated, the 
methods of diagnostics of its maintenance are analyzed, the multicriteria economic-
mathematical model of economic security taking into account regional properties of 
territories is offered. 
Keywords: economic security of the national economy, threats to economic security, 

economic security of the region. 
 

 
ДІАГНОСТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ З ВРАХУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕРИТОРІЙ 
 

Вікторія КАЮМОВА  
 
Анотація 
В статті досліджено стан економічної безпеки національної економіки, 
проаналізовано методики діагностики її забезпечення, запропоновано 
багатокритеріальну економіко-математичну модель економічної безпеки з 
урахуванням регіональних властивостей територій. 
Ключові слова: економічна безпека національної економіки, загрози економічній 

безпеці, економічна безпека регіону. 
 

Сучасний стан розвитку економічних процесів в Україні характеризується 
нестабільною політичною ситуацією, низьким рівнем конкурентоспроможності 
вітчизняного виробництва, сумнівним інвестиційним кліматом, недосконалістю 
законодавства в фінансово-економічній сфері та відсутністю зваженої цілісної 
стратегії для економічного зростання і відтворення національної економіки. Для 
попередження і усунення загроз економічній безпеці необхідно своєчасно проводити 
її діагностику на всіх рівнях ієрархії. 

На сьогодні існує велика кількість методик і моделей діагностики забезпечення 
економічної безпеки. Однак проблема розробки універсального алгоритму від цього 
не стає менш актуальнішою. 

Питанням економічної безпеки приділили увагу в своїх працях велика кількість 
вітчизняних та зарубіжних науковців: Геєць В. М., Власюк О. С., Мішина І. Г., 
Пастернак-Таранушенко Г. А., Пендюра М. М. Губський Б. В., Жаліло Я. А., 
Сухоруков А. І., Шлемко В. Т., Якименко О. Г. та інші.  

Різноманіття підходів до визначення даних при аналізі параметрів та показників 
економічної безпеки та врахування того, що об’єктивна оцінка складається з 
сукупності суб’єктивних розумінь та методик, виникає необхідність в розробці 
системного підходу до вирішення проблеми забезпечення ефективності оцінки 
економічної безпеки. 

Своєчасна діагностика, моніторинг та прогнозування стану економічної безпеки 
національної економіки за всіма складовими, виявлення ризиків та застосування 
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впливових заходів щодо попередження та ліквідації існуючих та потенційних загроз 
надасть можливість посилити рівень економічної безпеки держави. Тому питання 
діагностики економічної безпеки національної економіки має важливе науково-
практичне та методологічне значення.  

З метою визначення рівня економічної безпеки України, як головної складової 
національної безпеки (Закон України № 2469-VIII, 2018) в 2007 році була 
затверджена Методика розрахунку рівня економічної безпеки України (Наказ 
Міністерства … № 60, 2007), в якій докладно розглянуто основні індикатори стану 
економічної безпеки України, їхні оптимальні, порогові та граничні значення, а також 
методи обчислення інтегрального індексу економічної безпеки. Методика базується 
на комплексному аналізі індикаторів економічної безпеки з виявленням потенційно 
можливих загроз економічній безпеці в Україні і до 2013 року застосовувалась 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для інтегральної оцінки рівня 
економічної безпеки України в цілому по економіці та за окремими сферами 
діяльності. Рівень економічної безпеки був визначений за допомогою інтегрального 
показника рівня економічної безпеки України, який є узагальнюючим коефіцієнтом, 
що враховує рівень безпеки за всіма складовими підсистемами.  

Згідно з Методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної 
безпеки України, затверджених Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України від 29. 10. 2013 № 1277 (Наказ Міністерства … № 1277, 2013), модель 
економічної безпеки була переглянута, скориговані назви та кількість складових 
економічної безпеки, а також розширено склад показників з 117 до 126. Крім того, 
додатково наведені джерела вхідної статистичної інформації для оцінки стану 
економічної безпеки та запропоновані нові вагові коефіцієнти. Порівняльні дані 
наведено в Таблиці 1. 

 
Таблиця 1: Складові економічної безпеки держави та їх вагові коефіцієнти за 
різними методиками 
 
№ Складова економічної безпеки 

національної економіки 
За методикою 2007 (Наказ 
Міністерства…№ 60, 2007) 

За методичними вказівками 2017 
(Наказ Міністерства…№1277, 2013) 

1 виробнича безпека 0,0769 0,1218 

2 демографічна безпека 0,0836 0,0913 

3 енергетична безпека 0,1324 0,1148 

4 зовнішньоекономічна безпека 0,0901 0,1095 
5 інвестиційно-інноваційна безпека - 0,1089 

6 макроекономічна безпека 0,1005 0,1224 

7 продовольча безпека 0,1108 0,1007 

8 соціальна безпека 0,0808 0,1013 

9 фінансова безпека 0,1127 0,1294 

10 інвестиційна 0,0939 - 

11 науково-технологічна 0,1183 - 

 
Згідно з даними Таблиці 1, можна зробити висновки, що на державному рівні 

зміст складових економічної безпеки не змінився, відбулося лише поєднання 
інвестиційної та науково-технологічної безпеки в єдиний субіндекс – інвестиційно-
інноваційну безпеку. Однак суттєво змінилися вагові коефіцієнти, отримані шляхом 
експертного оцінювання. Вплив виробничої, демографічної, зовнішньоекономічної, 
макроекономічної, соціальної та фінансової складових на інтегральний показник 
економічної безпеки збільшився, а енергетичної, продовольчої та інвестиційно-
інноваційної – зменшився. Однак в умовах енергетичної кризи, непривабливого 
інвестиційного клімату, недостатнього фінансування наукових та науково-технічних 
робіт за рахунок держбюджету може статися ситуація приховування стану небезпеки 
та штучного завищення інтегрального показника економічної безпеки.  
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В Таблиці 2 наведені дані інтегрального показника рівня економічної безпеки 
національної економіки в динаміці за 2010-2018 рр., розраховані спеціалістами 
Міністерства економічного розвитку та торгівлі, відповідно до затверджених 
методичних рекомендацій. 

 
Таблиця 2: Рівень економічної безпеки України за 2010-2018 рр., % (Міністерство 
економічного … 3032-06/17571-09, 2019) 
 

Складова 
економічної 

безпеки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
І пів. 
2018 

Зміни в І пів. 
2018р. у 

порівнянні з 

2017 2010 

виробнича 
безпека,% 

50 55 49 49 51 47 57 58 60 2 5 

демографічна 
безпека,% 

47 56 45 46 45 43 46 40 41 1 -6 

енергетична 
безпека,% 

35 32 34 39 47 45 58 54 54 0 19 

зовнішньоеконом
ічна безпека,% 

41 36 29 35 35 37 40 40 40 0 -1 

інвестиційно-
інноваційна 
безпека,% 

35 36 37 35 30 35 30 33 30 -3 -5 

макроекономічна 
безпека,% 

38 48 38 39 33 31 36 34 41 7 -3 

продовольча 
безпека,% 

90 92 93 86 94 92 92 91 90 -1 0 

соціальна 
безпека,% 

57 59 64 62 57 55 56 59 56 -3 -1 

фінансова 
безпека,% 

44 47 46 50 36 35 38 40 43 3 -1 

Інтегральний 
показник рівня 
економічної 
безпеки, Іеб,% 

47 50 47 48 45 44 48 48 49 1 2 

 
Для оцінки стану безпеки рекомендовано враховувати наступні критерії 

оцінювання. Якщо Іеб < 50%, то система економічної безпеки знаходиться в зоні 
критичного стану безпеки; якщо 50% < Іеб < 80% – в зоні небезпечного стану 
безпеки; якщо 80% < Ісб < 100% – в зоні задовільного стану безпеки. 

За даними Таблиці 2 виявлено, що за підсумками І півріччя 2018 року за всіма 
структурними складовими економічної безпеки, крім продовольчої безпеки, держава 
знаходиться або в критичній, або в небезпечній зоні безпеки. Інтегральний показник 
економічної безпеки за період 2010-2018 рр. лише в 2011 році перетнув поріг 
критичної зони. Спостерігається незначне покращання інтегрального показника 
економічної безпеки, однак за більшістю складових є визначилась негативна 
тенденція. 

Критичний стан національної економіки, на думку автора, є наслідком суто 
вітчизняних проблем, посилених озброєним конфліктом на сході України, окупацією 
Криму, та світовими кризовими явищами. Урядом країни тривалий час фактично 
ігнорувалися проблеми економічної безпеки. Крім того офіційна методика, 
затверджена на законодавчому рівні, має суб’єктивні недоліки, що знижує 
достовірність результатів розрахунків. 

До суперечностей можна віднести, велику кількість індикаторів для визначення 
показника економічної безпеки, що з одного боку має на меті охопити всі сторони 
економічного стану, однак призводить до неможливості практичного застосування 
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методики і розробку прогнозних значень через складність отримання інформаційної 
бази для проведення розрахунків. Крім того, формування системи показників 
здійснювалось за принципом репрезентативності, тобто лише найбільш суттєві 
індикатори приймались до розгляду. Це призвело до того, що оцінювання рівня 
економічної безпеки є неповним. При цьому більшість індикаторів оцінюється в 
абсолютних одиницях виміру, не враховуючи темпів приросту, що суттєво знижує їх 
вплив на інтегральний індекс. Рейтинг вагових коефіцієнтів за складовими безпеки 
розраховано за оцінками експертів і носить суб’єктивний характер. 

Порогові значення індикаторів безпеки, закріплені в офіційній державній 
методиці, не завжди співпадають з критеріями міжнародних організацій та досвіду 
організацій високорозвинених країн світу, що може поставити під сумнів віднесення 
індикатору до тієї чи іншої зони ризику. 

Однак, беручи до уваги вітчизняний характер методики розрахунку рівня 
економічної безпеки держави, при оцінюванні стану економічної безпеки 
національної економіки, чомусь не враховано особливості її регіонів. Регіональний 
рівень безпеки потребує значного скорочення складових економічної безпеки, 
наведених в Методичних рекомендаціях (Наказ Міністерства … № 1277, 2013), через 
відсутність або недоцільність розрахунків макроекономічних показників на мезорівні, 
недосяжність статистичної інформації в офіційних джерелах, іншу розстановку 
пріоритетності регіональних індикаторів безпеки та значні розбіжності в економіці 
регіонів, пов’язані з географічними, етнічними, промисловими та екологічними 
особливостями. 

Економічна безпека національної економіки і економічна безпека регіонів є 
взаємопов’язаними поняттями, які не можуть існувати окремо один від одного. 
Необхідною умовою забезпечення стану економічної безпеки національної економіки 
є можливість стабільного і стійкого розвитку регіонів України, коли вжито всіх заходів 
щодо мінімізації ризиків та загроз нормальній життєдіяльності населення, 
удосконалюється виробництво, розвивається регіональна інфраструктура, 
регулюється техногенне навантаження території, створюється сприятливий 
інвестиційний клімат, підвищується науково-технічний потенціал, підтримується 
малий та середній бізнес, знижуються тінізація та криміналізація економіки, 
створюються всі умови для саморозвитку і прогресу регіонів (Каюмова, 2013).  

Підтримуючи позицію врахування особливостей територій при складанні 
системи показників оцінки економічної безпеки національної економіки і розуміючи 
економічну безпеку національної економіки як такий стан економіки держави, який 
віддзеркалює та акумулює захищеність, стійкість, індиферентність до ризиків та 
здатність до економічного розвитку її регіонів, при якому випадкова або 
передбачувана активізація внутрішніх та зовнішніх загроз структурним складовим 
безпеки є недостатньою для спричинення суттєвих негативних змін загального стану 
економіки (Каюмова, 2013), виникає об’єктивна потреба у розробці механізмів 
діагностики економічної безпеки національної економіки з урахуванням особливостей 
регіонального розвитку шляхом введення додаткових змінних в модель економічної 
безпеки, які допоможуть нівелювати ці відмінності. 

На Рисунку 1 наведено основні загрози стану економічної безпеки на 
регіональному рівні (Рисунок 1). 

Однією з найбільших проблем України є незадовільний стан навколишнього 
середовища, висока ресурсозалежність економіки країни та підпорядкованість 
екологічних пріоритетів економічній доцільності (Закон України … № 2697-VIII, 2019). 
Незважаючи на це, показники екологічної безпеки не ввійшли до складу системи 
економічної безпеки України.  
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Тому автором пропонується модернізувати методику розрахунку рівня 
економічної безпеки України і адаптувати її для діагностики на регіональному рівні за 
рахунок перегляду існуючих підсистем безпеки та введенням нових.  

 

 
Рисунок 1 – Загрози економічній безпеці України  

з врахуванням регіональних особливостей 
 
Система економічної безпеки національної економіки з урахуванням 

відмінностей регіонального розвитку обов’язково має містити екологічну складову. 
При таких умовах багатокритеріальна екологічно орієнтована оптимізаційна 

модель економічної безпеки буде матиме вигляд: 
 

Fj = (max(min)( kis *dij), max(min) (kis *pij), max(min) (kis *cij),  
max(min) (kis *zij), max(min) (kis *invij), max(min)( kis *enij),  

max(min)( kis *vij), max(min) (kis *ekij))              max           (1) 
 

де змінні: dij  – значення i-го індикатору демографічної складової економічної 
безпеки в j-му періоді, 

pij – значення i-го індикатору продовольчої складової економічної безпеки в j-му 
періоді, 

cij – значення i-го індикатору соціальної складової економічної безпеки в j-му 
періоді, 

zij – значення i-го індикатору зовнішньоекономічної складової економічної 
безпеки в j-му періоді, 

invij – значення i-го індикатору інвестиційно-інноваційної складової економічної 
безпеки в j-му періоді, 

enij – значення i-го індикатору енергетичної складової економічної безпеки в j-му 
періоді, 

vij – значення i-го індикатору виробничої складової економічної безпеки в j-тому 
періоді, 

ekij – значення i-го індикатору екологічної складової економічної безпеки в j-му 
періоді. 

kis- – коефіцієнт, що характеризує рівень загрози за і-тою ознакою s-ої складової 
економічної безпеки та розраховується діленням фактичного значення і-того 
показника на його граничне значення.  
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При складанні економіко-математичної моделі діагностики економічної безпеки 
індикативним методом показники-стимулятори безпеки потрібно максимізувати, 
показники-дестимулятори – відповідно мінімізувати.  

При цьому зоною забезпечення системи економічної безпеки регіону 
(інтегральний показник Іеб економічної безпеки) будемо визначати як перетин 
діапазонів можливих змін економічних індикаторів за умови виконання всіх обмежень 
моделі.  

Результатам апробації моделі комплексної діагностики забезпечення 
економічної безпеки будуть присвячені подальші роботи. 

Таким чином, існуючі моделі оцінки економічної безпеки національної економіки, 
на жаль, мають суттєві недоліки, пов’язані або з неповним чи надлишковим складом 
структурних складових та індикаторів безпеки, або не враховано регіональні 
особливості забезпечення безпеки, або обрані оцінки та критеріальні значення є 
занадто суб’єктивними, або використання готових методик на практиці є 
неможливими через складність отримання необхідної для моделювання 
інформаційної бази та статистичної інформації тощо. 

Для забезпечення економічної безпеки країни та її регіонів необхідно вірно 
інтерпретувати показники загроз, досліджувати їх в динаміці, виявляти основні 
причини порушень, обґрунтувати найбільш проблемні питання та застосувати заходи 
щодо їх усунення. Наслідки порушення економічної безпеки ліквідуються протягом 
тривалого часу і торкаються декількох поколінь. Тому своєчасна діагностика і 
прогнозування економічних криз сучасними економіко-математичними методами 
позитивно вплине на забезпечення економічної безпеки України та її регіонів. 

Введення екологічних чинників в модель комплексної діагностики забезпечення 
економічної безпеки в регіональному вимірі дозволить уточнити інтегральний 
показник економічної безпеки національної економіки.  

Своєчасний моніторинг безпеки та застосування механізмів нейтралізації 
ризиків та попередження економічної небезпеки є запорукою сталого розвитку 
території. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the transit potential of the transport infrastructure. 
Three groups of factors in the formation of transit potential were identified, namely public 
policy, the level of development of logistics systems and the state of transport 
infrastructure. It is shown that the increase of the transit potential of Ukraine is possible 
only with a complex influence on these factors. 
Key words: transit potential, transport infrastructure, factors of formation, railway 

transport. 
 
 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 
Тетяна ЛУЧНИКОВА  

 
Анотація 
Стаття присвячена дослідженню транзитного потенціалу транспортної 
інфраструктури. Виділено три групи факторів формування транзитного потенціалу, а 
саме державну політику, рівень розвитку логістичних систем і стан транспортної 
інфраструктури. Показано, що підвищення транзитного потенціалу України можливе 
лише при комплексному впливі на ці фактори. 
Ключові слова: транзитний потенціал, транспортна інфраструктура, фактори 
формування, залізничний транспорт. 
 

Сьогодні значно підвищується значення міжнародного транзиту і його 
перетворення в один з найважливіших ресурсів розвитку національних економік. За 
умови існування сучасної і розгалуженої транзитної інфраструктури маржа країни-
транзитера з 1-2% зростає до 10% та вище (Глобальные коридоры…, 2019). Це 
обумовлює пріоритетність розвитку транспортного комплексу з урахуванням не 
тільки внутрішнього попиту на перевезення, а й зовнішніх транзитних шляхів.  

У системі міжнародного транзиту Україна займає особливе місце. Це пов’язано 
з її надзвичайно вигідним географічним положенням – як сполучної ланки між 
головними центрами ділової активності Євразійського континенту. Так, через 
територію України проходять 7 міжнародних транспортних коридорів: Критські МТК 
№ 3 (Берлін (Дрезден) – Вроцлав – Львів – Київ), № 5 (Венеція – Трієст – Любляна – 
Будапешт – Братислава – Ужгород – Львів), № 7 Дунайський (водний) (Австрія, 
Угорщина, Югославія, Болгарія, Румунія, Молдова, Україна), № 9 (Гельсінкі – Санкт-
Петербург/Москва – Київ – Кишинів – Бухарест – Александруполіс), МТК «Гданськ – 
Одеса» (Балтійське море – Чорне море), «ТРАСЕКА» (Європа – Кавказ – Азія) та 
МТК Чорноморського економічного співробітництва (Рис. 1). 

За якістю та розвиненістю транспортної інфраструктури у 2019 р. Україна 
займала 59 місце з 141 з 55,5 балами. Для порівняння Чеська республіка займає 
22 місце (70,5 балів), Польща – 25 місце (67,8 балів), Угорщина – 30 місце 
(66,0 балів), Словаччина – 42 місце (59,5 балів), Росія – 49 місце (57,7 балів), 
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Румунія – 61 місце (54,4 балів), Молдова – 67 місце (52,2 балів) (The global…, 2019). 
І хоча позиція України не є поганої і її транспортна інфраструктура має оцінки вищі, 
ніж середні для Євразійського континенту, протягом останніх років вони 
погіршувалися. Порівняно з 2018 р. України змістилася на 2 позиції вниз (57 місце з 
70,1 балів). Це відбулося за рахунок погіршення якості залізничного, авіаційного 
сервісу та послуг морських портів. 

 

 
Рисунок 1 – Схема міжнародних транспортних коридорів, які проходять 

територією України 
Джерело: Міністерство інфраструктури України, 2019 

 
Наслідком політичної та соціально-економічної нестабільності в Україні, 

непослідовності державної політики у сфері міжнародних відносин, 
неврегульованості або конфліктності відносин з основними країнами-транзитерами 
(на країни, що входять до Митного союзу, припадало понад 90% транзиту і зараз для 
них більш економічно вигідним є транзит через територію Білорусії, а також морські 
порти Російської Федерації) стала переорієнтація транзитних вантажопотоків в обхід 
України. Крім того, при формуванні нового «Шовкового шляху» з Азії до Європи 
(проект «Onebelt – oneway») також не враховується Україна як територія, якою 
доцільно здійснювати транзитні перевезення. Це призвело до стрімкого зменшення 
обсягу транзиту вантажів, який проходить через національну транспортну мережу 
(Рис. 2). Так, за період з 2011 р. по 2016 р. транзит зменшився з 151,2 млн. т до 
94,1 млн. т, тобто на 37,8%. Зараз використання транзитного потенціалу України, за 
оцінками фахівців, складає 50-60%, зокрема МТК № 3 – близько 10%, МТК № 5 – 
близько 30%, МТК № 9 – близько 18% (Віхров, 2018). 

У мережі міжнародних транспортних коридорів особливе місце займає 
залізничний комплекс України, який взаємодіє із залізницями Росії, Білорусі, 
Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. Сьогодні довжина національної 
мережі залізничних транзитних коридорів в Україні становить 3162 км. Залізничний 
транспорт займає 2-е місце (після трубопровідного) за обсягами транзитних 
перевезень. Залізничними компаніями перевозиться до 80% всіх транзитних 
вантажів. Транзитний потенціал залізничного транспорту оцінюється в 100 млн. т на 
рік. Однак з 2007 р. відбувається зменшення транзитних перевезень і у 2019 р. вони 
склали лише 14,4 млн. т (Глобальные коридоры…, 2019). 
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Таблиця 1: Показники якості транспортної інфраструктури України у 2018 р. 
 

Показники Оцінка Місце серед 141 країн 

Транспортна інфраструктура (0-100) 55,5 59 

Якість дорожнього сервісу (1-7) 33,7 114 

Якість залізничного сервісу (1-7) 52,9 53 

Якість авіаційного сервісу (1-7) 50,0 101 

Якість послуг морських портів (1-7) 48,8 78 

Джерело: The global competitiveness report, 2019 

 
Проблеми формування і розвитку транзитного потенціалу та питання організації 

транзитних перевезень знаходяться в центрі уваги багатьох вітчизняних і 
закордонних вчених і практиків транспортної галузі. Особливої уваги заслуговують 
дослідження Бакаєва О. О., Брінкхорста Л., Брьокера Й., Ейтутіса Г. Д., Ларіна О. М., 
Новікової А. М., Пейжса К., Пірожкова С. І., Ревенка В. Л., Рієкхоффа М., Сеччі К. 
Внесок цих вчених у вирішення даної проблеми надзвичайно великий. Однак вони 
розглядали транзитний потенціал як чинник, який формується, перш за все, 
географічним положенням країни. У той же час, не отримали належної уваги питання 
впливу самої транспортної системи або окремих видів транспорту на транзитний 
потенціал. Тому мета даного дослідження – вивчення впливу факторів різної природи 
на транзитний потенціал транспортної системи України, зокрема залізничного 
транспорту. 

 

 
Рисунок 2 – Динаміка транзиту територією України за 2011-2016 рр. 

Джерело: Державна служба статистики України, 2019 

 
Транзитний потенціал держави – це можливості транспортно-логістичної 

системи країни з обслуговування міжнародних транзитних транспортних потоків, що 
прямують з одної держави в іншу по території даної країни без застосування до 
об’єкту перевезення заходів національної державної економічної політики 
(Дунаева, 2009). Ивуть Р. Б. та Зиневич А. С. зазначають, що реалізація транзитного 
потенціалу залежить від двох типів факторів: (1) екзогенних, тобто факторів 
зовнішнього середовища, на які суб’єкт управління не може прямо впливати або має 
опосередкований вплив (включаючи геоекономічні та геополітичні чинники); 
(2) ендогенних, то факторів внутрішнього середовища, на які спрямовані заходи 
макроекономічної політики держави (включаючи інфраструктурні, технологічні та 
економіко-правові чинники) (Ивуть та ін., 2015). Оскільки на екзогенні фактори ступінь 
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впливу фактично дорівнює нулю, то основна увага має приділятися дослідженню 
ендогенних факторів. Система екзогенних факторів транзитного потенціалу включає 
чинники різної природи та ступеню впливу, тому доцільно виділяти 3 групи факторів, 
а саме (1) реалізації державної політики; (2) розвиток логістичних систем; (3) стан 

транспортної інфраструктури. Тоді модель розвитку транзитного потенціалу (𝑇𝑃) 
можна представити у вигляді такого функціоналу: 

 

𝑇𝑃(𝑡) = 𝑓(𝑆𝑇, 𝐿𝑆, 𝑇𝐼, 𝑡),     (1) 
 

де 𝑆𝑇 – множина інструментів державної політики, спрямованих на підтримку та 
підвищення транзитного потенціалу країни; 𝐿𝑆 – множина параметрів, що 

характеризують розвиток логістичних систем в країні; 𝑇𝐼 – множина якісних і 
кількісних показників, що відображають стан транспортної інфраструктури, у тому 

числі і за окремими видами транспорту; 𝑡 – параметр часу. 
Державна політика як інструмент формування транзитного потенціалу. 

Держава була, є і буде активним «формувачем» транзитного потенціалу за рахунок 
реалізації геополітичних можливостей залучення транзитних вантажних потоків. У 
цьому контексті особливого значення набуває реалізація концепції «транзитної 
економіки», оскільки у сучасних умовах тільки вигідного географічного положення та 
розвинутої інфраструктури для залучення транзитних вантажопотоків недостатньо. І, 
як показує досвід останнього десятиріччя, основним фактором відтоку транзитних 
потоків з Україні є саме прорахунки у політиці, погіршення відносин з основними 
країнами-транзитерами, що призвело до переорієнтації транзиту. 

Транзитна економіка – це господарська система, при якій надходження від 
пропуску по території країни енергії, енергоносіїв, водних ресурсів, вантажо- і 
пасажиропотоків і надання послуг з транзитних перевезень становлять вагому 
частину доходів державного бюджету, господарюючих суб’єктів і населення на даній 
території. Головними умовами і формами становлення і функціонування транзитної 
економіки є такі: 

(1) стратегія розвитку транзитної діяльності має враховувати процеси 
розширення світової торгівлі, міжнародний поділ праці, географічне роз’єднаність 
місць виробництва і споживання товарів, наявність транспортних засобів, що 
дозволяють переміщати на значні відстані великі обсяги товарів або невеликі партії 
дорогих предметів розкоші і / або людей; 

(2) врахування сприятливих і несприятливих природно-кліматичних факторів; 
(3) врахування взаємовпливу і синергетичного ефекту експортно-імпортних і 

транзитних перевезень. Обслуговування транзиту має бути пов’язано з активною 
участю в світовому товарообміні. Тому необхідно здійснювати будівництво 
інфраструктурних об’єктів для накопичення торгових і транспортних партій вантажів в 
точках зародження вантажопотоків, а також забезпечення вільного доступу до 
маршрутів перевезення вантажів, ключових точок їхнього розподілу, в тому числі і 
шляхом сплати данини і мит в обмін на забезпечення безпеки перевезень; 

(4) здійснення розвитку транспортно-транзитного потенціалу в формі 
синергетичного взаємодії технічних досягнень, навичок і конкурентних переваг різних 
держав і народів. 

Основними перешкодами розвитку транзитного потенціалу в Україні є: політична 
та соціально-економічна нестабільність, митні проблеми, різна ступінь готовності 
окремих сегментів інфраструктури до обслуговування зростаючого вантажопотоку, 
відсутність можливості оперативного реагування на зміни ринку за допомогою 
тарифної складової і єдиної системи державного регулювання транзитних 
перевезень вантажів, а також єдиного правового та інформаційного простору. Тому 
державне регулювання має спрямовуватися на вирішення цих проблем, а також на 
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налагодження взаємовигідних відносин з сусідніми країнами для запобігання 
переорієнтації вантажопотоків в обхід території України. Також дуже важливою є 
виважена державна політика щодо визначення стратегічних напрямів розвитку 
окремих видів транспорту. Так, періодично звучать заяви щодо необхідності 
переходу на європейський стандарт ширини колії. Це, нібито, сприятиме підвищенню 
інтероперабельності національної залізничної мережі із європейською та підвищенню 
швидкості руху вантажу. Однак швидкість руху вантажів по залізничних коридорах 
можна збільшити і без зміни ширини колії шляхом посилення потужності 
прикордонних станцій, перевантажувальних терміналів і пунктів заміни колісних пар 
вагонів. Це обійдеться дешевше, ніж будівництво залізниць європейської колії і 
створення відповідної інфраструктури. До того ж основний обсяг євроазіатського 
транзиту перевозиться в контейнерах, транспортування яких не пов’язана із заміною 
колісних пар, а процес перевантаження не вимагає багато часу і зусиль. 

Висока соціальна і економічна значимість залізничного транспорту 
обумовлюють необхідність впровадження комплексних заходів державного 
протекціонізму щодо його функціонування та розвитку. На всьому пострадянському 
просторі, в тому числі і в Україні простежується експансія іноземних виробників 
транспортних засобів та колійної техніки. У цих умовах українські виробники повинні 
зайняти гідне місце, зберегти технологічне лідерство, особливо в області 
виробництва і модернізації залізничних рухомих складів. Крім суто національних 
економічних інтересів, є і технологічний аспект, а саме: дуже часто технічні 
параметри іноземної техніки повністю або частково не відповідають стандартам, 
прийнятим на залізничному транспорті України, що знижує ефективність її 
використання. 

Розвиток логістичних систем. Переосмислення організації перевізного 
процесу зараз базується на розгляді як всієї транспортно-логістичної системи країни, 
так і окремих його складових частин. Визнається, що він є одним з найбільш 
ефективних напрямів підтримки транзитного потенціалу і реально веде до 
підвищення транзитного потенціалу країни. Згідно з міжнародними стандартами 
логістичні системи отримують до 15% від загального товарообігу. 

Транспортно-логістична система є ефективною, якщо вона націлена на 
задоволення вимог кінцевого споживача. Тому забезпечення взаємодії різних видів 
транспорту стає особливо актуальним: кінцевий користувач, взагалі кажучи, не надає 
особливих переваг певного виду транспорту. Однак для нього важливо, щоб 
доставка здійснювалася з максимальною швидкістю за умови збереження вантажу та 
була зручною організація регулярних поставок. 

Обмеження, які накладаються окремими видами транспорту, засновані на 
технічних особливостях організації перевезень, вимагають організації комбінованих 
перевезень, що використовують кілька видів транспорту. Метою організації 
ефективної взаємодії різних видів транспорту є успішне вирішення таких завдань: 
(1) обґрунтоване визначення оптимальних пропорцій розвитку окремих видів 
транспорту і їхню підтримку протягом всього процесу організації перевізного процесу; 
(2) формування оптимальної мережі перевізних маршрутів; (3) нарощування 
пропускної і провізної можливостей важливих вузлів оптимальної мережі перевізних 
маршрутів; (4) підвищення швидкості окремих видів транспорту на маршрутах; 
(5) вдосконалення парку транспортних засобів і систем управління окремих видів 
транспорту, пов’язаних у роботі один з одним. 

Головною проблемою української транспортної системи є її низька технологічна 
оснащеність і майже повна відсутність інфраструктури мультимодальних перевезень, 
внаслідок чого високі кількісні показники програють якісними параметрами прямих 
конкурентів. На мультимодальні та інтермодальні перевезення вантажів в Україні 
припадає не більше 0,5% транспортного ринку, за цим показником наша країна 
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відстає від держав – членів ЄС та інших розвинених країн світу в 20-30 разів. Тому 
дуже актуальною стає проблема формування мережі транспортно-логістичних 
центрів, місце розташування яких має задовольняти таким критеріям: 
(1) максимальне використання смуги відведення АТ «Українська залізниця»; 
(2) наявність на станції примикання достатнього колійного розвитку і резервів 
пропускної здатності; (3) максимальна близькість до великого транспортного вузла і 
центру масового зародження і (або) погашення вантажопотоків; (4) наявність вільних 
потужностей інженерних мереж і транспортних комунікацій; (5) максимальна 
близькість до основних автомобільних доріг і морських (річкових) портів; 
(6) максимальна близькість до міської агломерації; (7) наявність резервів пропускної 
здатності залізничної інфраструктури; (8) можливість організації на прилеглій 
території зон техніко-економічного розвитку, індустріальних парків, дистрибуційних 
парків. 

Також дуже перспективним напрямом є створення залізничних (сухих) портів, які 
є системоутворюючими мультимодальними технологічними комплексами, що 
представляють собою групу спеціалізованих і універсальних терміналів, які мають 
необхідну інженерну, транспортну і адміністративну інфраструктуру для 
обслуговування потужностей вантажного району (в тому числі в районі моря), 
сухопутних прикордонних переходів, а також корпоративної мережі термінально-
складських комплексів на основі оптимізації транспортних і логістичних процесів 
(Резер, 2014). Реалізація транспортних і логістичних технологій з використанням 
«залізничного (сухого) порту» дозволить (1) збільшити переробну спроможність 
(потужність) морських (річкових) портів; (2) забезпечити підвищення ефективності 
перевізного процесу; (3) знизити транспортні та логістичні витрати; (4) знизити 
інвестиційне навантаження при формуванні портової інфраструктури, забезпечивши 
більш швидке введення об’єктів в експлуатацію; (5) знизити ймовірність виникнення 
умов для «покинутих потягів» за рахунок структурування вантажопотоків; (6) знизити 
екологічне навантаження і завантаження вулично-дорожньої мережі мегаполісів. 

Міністерство інфраструктури України розуміє необхідність створення сучасної 
транспортно-логістичної системи для збереження транзитного потенціалу держави. 
Для цього була запропонована ініціатива «три моря – сто доріг». Ця ініціатива 
передбачає організацію декількох маршрутів мультимодальних перевезень між 
регіонами Балтійського, Чорного та Каспійського морів, що дозволить отримати 
синергетичний ефект від злагодженої роботи різних видів транспорту в процесі 
вантажних перевезень (Міністерство інфраструктури України, 2019). 

Стан транспортної інфраструктури. Рівень фізичного та морального зносу 
транспортних засобів (рухомого складу) та інфраструктури також впливають на 
транзитний потенціал держави. Це має особливе значення для залізничного 
транспорту України. Так, його інфраструктура практично повністю вичерпала свої 
перевізні потужності. Зараз необхідна заміна понад 30% верхньої будови колії 
(рейки, шпали, стрілочні переводи), 40% систем тягового енергозабезпечення та 
понад 11% дефектних мостів і штучних споруд, які потребують модернізації (State 
administration…, 2019). Такий стан інфраструктури стало результатом недостатньої 
інтенсивності введення нових об’єктів інфраструктури замість морально і фізично 
застарілих внаслідок нестачі фінансування. Так, за даними «Укрзалізниці», 
починаючи з 1992 р потреба галузі в інвестиціях задовольнялася лише на 25-30% 
(Железнодорожный транспорт…, 2011). План по капітальним вкладенням був 
виконаний лише на 57,1%, при цьому недофінансування капітальних інвестицій та 
капітальних ремонтів склало 7,8 млрд. грн. За останні 10 років капітальні вкладення в 
залізничну галузь становили 3% від загальної суми капіталовкладень в країні, тоді як 
в розвинених країнах цей показник становить 10-15%. Наслідком цього стало стрімко 
прогресуюче старіння основних виробничих засобів. Такий стан основних виробничих 
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засобів визнається критичним, що відбивається не тільки на швидкості і безпеці 
перевезень та рівні тарифів, а й може призвести до катастрофічних наслідків в 
майбутньому. Таким чином, зараз стан залізничної інфраструктури стає фактором, 
який зменшує сучасний транзитний потенціал України та гальмує його розвиток. У 
той же час капітальні вкладення у модернізацію та інноваційне оновлення основних 
засобів сприятимуть підвищенню якості та швидкості перевезень, зменшенню 
терміну їхнього здійснення, що приведе до підвищення конкурентоспроможності 
української транспортної інфраструктури на міжнародному ринку перевезень. Таким 
чином, діяльність АТ «Українська залізниця», як системоутворюючої компанії, може 
прямо впливати на транзитний потенціал держави.  

Розглянуті групи факторів дають позитивний результат лише при комплексному 
впливі на них. Це обумовлює необхідність формування державної стратегії розвитку 
транзитного потенціалу України на засадах багатовекторності. Ця стратегія має 
враховувати сучасні тенденції генерування транзитних вантажопотоків і бути 
орієнтованою, перш за все, на отримання позитивного економічного ефекту. І 
особливу увагу треба звертати на покращення стану залізничної інфраструктури 
шляхом впровадження інноваційних основних засобів і транспортних технологій. 
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DEVELOPMENT DIRECTIONS OF RESOURCE POTENTIAL  
OF AGRICULTURAL ENTERPRISE 

 
Pavlo MATVEEV* 7 

 
Abstract 
The role of the production potential of an agricultural enterprise is substantiated. The 
necessity of using strategic planning in the process of potential development is established 
due to the influence of crisis phenomena in the economy. Features and the structure of the 
organizational management mechanism of the enterprise strategic potential formation are 
characterized. The organizational mechanism from the standpoint of management 
functions is revealed. The approaches to the process of the organizational mechanism 
formation are determined. The role of information in the managing process the strategic 
potential formation of an enterprise is determined. The conceptual scheme of strategic 
management of enterprise production potential development in the agrarian sector is 
offered. The shortcomings in the classical theory of strategic management are highlighted. 
Strategies for the production potential development in accordance with the level of market 
conditions are described. 
Keywords: production potential, agricultural enterprise, strategic management, 

organizational management mechanism, management functions. 
 
 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Павло МАТВЄЄВ  

 
Анотація 
Обґрунтовано роль виробничого потенціалу аграрного підприємства. Встановлено 
необхідність використання стратегічного планування у процесі розвитку потенціалу 
через вплив кризових явищ в економіці. Охарактеризовано особливості та структуру 
організаційного механізму управління формуванням стратегічного потенціалу 
підприємства. Розкрито організаційний механізм з позицій функцій управління. 
Визначено підходи до процесу формування організаційного механізму. Визначено 
роль інформації у процесі управління формування стратегічного потенціалу 
підприємства. Запропоновано концептуальну схему стратегічного управління 
розвитком виробничого потенціалу підприємства аграрного сектору. Виділено 
недоліки в класичній теорії стратегічного управління. Охарактеризовано стратегії 
розвитку виробничого потенціалу відповідно до рівня розвитку кон'юнктури ринку. 
Ключові слова: виробничий потенціал, аграрне підприємство, стратегічне 
управління, організаційний механізм управління, функції управління. 

 
Вступ. Ефективний розвиток виробничого потенціалу аграрного підприємства 

можливий на основі використання комплексного підходу до управління складовими 
такого підприємства. Це вимагає вдосконалення системи стратегічного планування 
розвитку виробничого потенціалу діяльності аграрних підприємств. Нестабільність 
економічного середовища впливає на розвиток виробництва агропромислової 
продукції, робіт, в результаті чого виникає необхідність формування потужної 
стратегічної основи, яка сприятиме подоланню домінуючих кризових процесів у 
діяльності суб'єкта господарювання, а також стане запорукою прогресивного 
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розвитку та збільшенню рівня його конкурентоспроможності. Дослідженню питання 
ресурсного потенціалу присвячені праці таких науковців: Вініченко І. І., Сорока Ю. О. 
(Вініченко та ін., 2015), Горшков М. А. (Горшков, 2013), Клокар О. О. (Клокар, 2014), 
Лозовський О. М., Горшков М. А. (Лозовський та ін., 2016), Лагодієнко В. В. 
(Лагодієнко, 2015), Мягких І. М. (Мягких, 2013), Сокольська Т. В. (Сокольська, 2014), 
Ходаківська О. В., Шпикуляк О. Г., Супрун О. М. (Ходаківська та ін., 2017) та інші. 
Зміни у практиці господарювання вітчизняних аграрних підприємств потребують 
пошуку нових напрямів розвитку їх ресурсного потенціалу, що визначило 
актуальність та мету теми дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Основним завданням у процесі управління 
формуванням стратегічних цілей підприємства є розроблення організаційного 
механізму для забезпечення даного процесу. Організаційний механізм управління 
формування стратегічного потенціалу підприємства виражається через сукупність 
структур, форм, засобів та методів управління, цілей, функцій, завдань, які 
визначають результативність процесу формування стратегічного потенціалу 
підприємства. Серед елементів даного механізму виділяють принципи, функції, цілі, 
техніку, методи управління, інформацію, технологію, структури управління.  

Організаційний механізм спрямований на регламентацію виконання 
управлінських функцій. Планування визначає напрям розвитку підприємства, склад 
та порядок виконання робіт, обґрунтування та визначення майбутніх параметрів 
стратегічного потенціалу підприємства. Організація направлена на реалізацію 
процесу формування стратегічного потенціалу, створення сприятливих умов для 
його реалізації. Мотивація орієнтована на активізацію процесів самостійного розвитку 
працівників підприємства, розвинення їхнього творчого та інноваційного потенціалу, 
стимулювання зацікавленості для вирішення поставлених завдань у процесі 
формування стратегічного потенціалу. Функція контролю здійснюється за рахунок 
співставлення планових та фактичних характеристик стану стратегічного потенціалу 
та забезпечує аналіз й оцінку процесів його формування.  

На думку автора, помилковим є твердження стосовно того, що стратегічними 
аспектами пошуку потенційних можливостей підприємства є відповідальність лише з 
позиції керівництва. До цього процесу повинні бути залучені всі працівники через 
розвиток інноваційного типу їхньої поведінки, формування ефективних комунікацій з 
партнерами, клієнтами, підвищення рівня соціальної відповідальності, забезпечення 
сприятливого мікроклімату в колективі, підвищення кваліфікації, отримання нових 
компетенції та знань, стимулювання до прогресивних змін. В даному разі повинні 
використовуватися поряд з адміністративними та економічними соціально-
психологічні методи, направлені на досягнення окреслених завдань. 

Доволі складною проблемою у процесі формування організаційного механізму є 
формування структурного підрозділу та визначення відповідальних осіб для 
забезпечення виконання функцій управління стратегічний потенціал підприємства 
аграрного сектору. В даному аспекті виділяють три підходи: 

1. формування відповідного відділу на підприємстві (поширена практика на 
великих підприємствах та холдингах); 

2. розширення кола функції планово-економічного служби, введення штатної 
посади відповідального з питання управління стратегічним потенціалом підприємства 
(використовується діяльності великих та середніх підприємств); 

3. у практиці малих та середніх підприємств дана функція покладена на 
власника або керівника даного підприємства який забезпечує управління процесом 
формування стратегічного потенціалу. 

Деякий перелік функції керівник делегує функціональним підрозділам – 
(фінансовим, маркетинговим, виробничим, кадровим) для формування локальних 
потенціалів в рамках загального. В даному випадку можливо створення тимчасових 
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груп, головним завданням яких є розв'язання проблем, виникаючих у процесі 
формування стратегічного потенціалу даного підприємства. 

Доволі важливу роль відіграє інформація в процесі управління формування 
стратегічного потенціалу підприємства: 

1. управління – це інформаційний процес, який здійснює перетворення вихідної 
інформації про стан внутрішнього та зовнішнього середовища в певні інформації 
сигнали через управлінські рішення з метою досягнення цілей до певного 
інформаційного бачення майбутнього стану підприємства, досягнення якого 
оцінюють за допомогою використання певних інформаційних параметрів через 
фінансово-економічні показники. 

2. враховуючи сутність стратегічного потенціалу, інформація виступає в якості 
важливої складової, яку доцільно розглядати наступним чином: у ролі фактора 
виробництва та ресурсу, який забезпечує здійснення процесу господарської 
діяльності; у якості інформаційної бази для ідентифікації потенційних можливостей 
розвитку підприємства; у якості знаю для формування компетенції персоналу 
підприємства 

3. інформація виступає у ролі результату формування стратегічного потенціалу 
підприємства, її представлення відбувається з використанням прогнозних оцінок, 
якісних та кількісних параметрів бажаного стану підприємства про майбутні тенденції 
розвитку потенціалу, що є основою для визначення напрямів формування та 
розвитку потенціалу.  

Таким чином, у якості основного завдання управління виробничим потенціалом 
пропонується визначати реакції підприємства на зміни у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі, яка базується на обробленні, аналізу та синтезу 
інформаційних даних.  

Зростання ефективності управління розвитком виробничого потенціалу 
підприємства аграрного сектору необхідно розглядати в контексті 3 аспектів: 
завдання та мета управління, об'єкти управління, організаційно-економічних не 
заправлений. У якості об'єктів управління виробничим потенціалом підприємства 
аграрного сектору виступають: вартісна характеристика, комбінація та структура 
ресурсів, джерела формування потенціалу, ефективність використання, що разом 
характеризують його оцінку. Визначення мети та формування завдань, які 
обумовлюють процес планування виробничого потенціалу, виступають головним 
елементом процесів управління. Кінцева мета управління виробничим потенціалом 
полягає у зростанні конкурентоспроможності підприємства, що сприяє збільшенню 
рівня прибутковості та економічного зростання суб'єкта господарювання. Аналіз 
існуючих підходів сприяє формуванню авторського бачення концепції стратегічного 
управління у якості науковообґрунтованого проекту підприємства аграрного сектору, 
яка направлена на забезпечення економічної стійкості та адаптації розвитку через 
використання ефективної комбінації складових виробничого потенціалу. Досягнення 
цього можливо через розширення об'єктів стратегічного управління шляхом 
введення їх до переліку виробничого циклу, що сприяє узгодженню його з 
внутрішніми можливостями підприємства та впливом зовнішнього середовища. 

У зв'язку з цим концептуальну схему стратегічного управління розвитком 
виробничого потенціалу підприємства аграрного сектору пропонується визначати як 
комплекс елементів, реалізація якого сприяє досягненню ефективності розвитку. 
Традиційний підхід до стратегії менеджменту свідчить про необхідність розроблення 
мікроекономічної моделі галузі, яка показує взаємодію внутрішніх та зовнішніх сил, 
що здійснюють вплив на відповідну галузь. В даному випадку необхідно дослідити 
ланцюжок створення споживчих цінностей підприємством, при цьому визначити 
певну ланку такою, яка створює конкурентні переваги. Класична теорія стратегічного 
управління в умовах існуючої економічної ситуації має ряд недоліків:  
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статистичний підхід до структури зовнішнього середовища, на основі якого 
менеджери розробляють прогнози поведінки конкурентів, в результаті чого обирають 
відповідні стратегії;  

в процесі управління необхідно було обирати одну стратегію, не 
використовувати їх комбінації;  

необхідно було визначитися з джерелами додаткові вартості фірми: структурна 
перебудова галузі або ключова ланка в ланцюгу цінностей.  

Варто зазначити, що стратегічне управління потенціалом підприємства повинне 
забезпечувати швидку адаптацію до змін у зовнішньоекономічному середовищі 
шляхом формування потенціалу для досягнення поставлених цілей.  

У процесі ідентифікації стратегії розвитку виробничого потенціалу необхідно 
визначити ринкові перспективи процесу виробництва продукції. Реакція підприємства 
виробника на зміни в кон'юнктурі ринку в процесі управління виробничо-комерційною 
діяльністю виражається через управлінське рішення, від яких залежить дотримання 
стратегії розвитку потенціалу. Проте реалізація певного варіанту реакції зміни 
кон'юнктури ринку обмежена комерційними, виробничими, організаціями, 
фінансовими можливостями підприємства. Варто зазначити, що основна мета 
виробничо-комерційної діяльності підприємства аграрного сектору полягає не в 
зростанні обсягів виробництва, а в отриманні та збільшенні рівня прибутків, які 
виступають основним джерелом для нормалізації відтворення та забезпечення 
визначених темпів економічного розвитку підприємства. Таким чином підприємство 
не завжди намагатиметься розширювати виробництво, оскільки стабілізація 
виробництва сприятиме збільшенню рівня прибутку протягом визначеного періоду 
часу, ніж розширення виробництва. При цьому для вітчизняних товаровиробників зі 
значними обсягами продукції залишаються відкритими ринкові ніші.  Таким чином у 
разі, коли обсяги реалізації продукції вітчизняних товаровиробників стають 
комерційно значимими, що забезпечує ринковий успіх останніх, виникає необхідність 
поступового збільшення обсягів виробництва. У даному разі виникає декілька 
протиріч. Існуючі кон'юнктурні умови спонукають підприємства аграрного сектору не 
збільшувати обсяги реалізації на виробництво продукції, проте потенційні можливості 
зростання величини збуту якісної продукції вітчизняного виробництва на 
внутрішньому ринку сприяють розширенню їх виробництва в умовах, коли процес 
управління результативністю є невизначеним та суттєво ускладненим. 

Таким чином, науково-методичне підґрунтя для формалізації стратегій виникає 
внаслідок конкретизації реакції виробників сільськогосподарської продукції на зміни у 
ринковій кон'юнктурі. Реалізація таких стратегії направлена на узгодження виділених 
протиріч, оскільки стратегія діяльності суб'єкта господарювання виникає на мікрорівні 
і враховує прогнозні параметри комунікаційних і виробничих можливостей 
підприємства, обмеження внутрішнього виробництва, реакцію на зміни цін, попиту та 
пропозиції. Аграрне підприємство в нинішніх умовах повинно самостійно визначати 
свою стратегію розвитку. Проте серед різноманіття стратегій, які представлені в 
теоретичних доробках, на нашу думку, за критерієм результативності основної 
діяльності підприємства найбільш вигідними є стратегія зростання виробничого 
потенціалу аграрного підприємства, стратегія інноваційного розвитку можливостей та 
стратегія стабілізації можливостей. Для вибору стратегії необхідно використовувати 
результати адекватної оцінки виробничо-комерційних параметрів підприємства. 
Варто відзначити, що використання однієї і тієї ж стратегії в різних умовах повинне 
буті економічно доцільним та обґрунтованим. Наразі, коли на кон'юнктурному ринку 
відбувається збільшення пропозиції та зниження цін, то при стратегії розширення 
доцільно збільшувати обсяги виробництва продукції шляхом інтенсифікації 
технологій. У разі, коли для ринку характерна тенденція зниження цін та збільшення 
рівня попиту, то нарощування обсягів виробництва необхідно здійснювати за рахунок 
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екстенсивного шляху. Можливий третій варіант розвитку кон'юнктури ринку, за якого 
відбувається підвищення цін та зменшення обсягів пропозиції. У даному разі 
необхідно розширювати масштаби виробництва та використовувати шлях 
технологічної інтенсифікації. Четвертий варіант розвитку кон'юнктури ринку 
характеризується зниженням обсягу попиту та зростанням цін, у зв'язку з цим перед 
підприємством стоїть головне завдання – стабілізація обсягів виробництва продукції. 
На нашу думку, у разі виникнення першого варіанту доцільно збільшувати обсяги 
виробництва за рахунок масштабу. Другий варіант розвитку структури ринку 
потребує зростання обсягів виробництва через інтенсифікацію технологій. Третій 
варіант передбачає розширення номенклатури та масштабів виробництва, а також 
збільшення обсягів реалізації через диференціацію збуту та інтенсифікацію продажів. 
У разі виникнення четвертого стану необхідним є стабілізація обсягів виробництва, а 
також збільшення обсягів реалізованої продукції через інтенсифікацію продажу. 
Оскільки потенціал являє собою сукупність можливостей, які відкривають нові 
перспективи перед вітчизняними товаровиробниками, враховуючи економічне 
становище, необхідно підтримувати досягнутий рівень економічної ефективності 
через мобілізацію виробничого потенціалу.  

Висновки. Отже виробничий потенціал – це сукупність можливостей виробничої 
діяльності підприємства. Він сприяє визначенню перспектив розвитку аграрних 
підприємств через оцінку параметрів функціонування. Зосередження уваги на 
можливостях розвитку виробничого потенціалу підприємства аграрного сектору 
пов'язані з тим, що саме таким чином досягаються визначені цілі підприємства. 
Завдяки цьому в менеджменті підприємства аграрного сектору існує можливість 
формувати адекватні тактичні і стратегічні заходи, направлені на реалізацію 
визначених цілей діяльності підприємства. 
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INFORMATION SUPPORT OF MANAGEMENT DECISIONS IN THE FIELD  

OF FLOATING ASSETS FUNCTIONING 
 

Halyna NAHAIEVA* 8 

 
Abstract 

Management of floating assets is an important task in the agricultural enterprises activities. 
Outdated approaches to the process of managing such assets lead to a decrease in the 
efficiency of their use. To optimize the management of floating assets, it is important to 
form the appropriate information support for making informed decisions in the field of 
floating assets. This should be done on the basis of certain principles that take into 
account the nature of floating assets in the context of their use in the production process. 
The importance of a systematic approach in the floating assets management and the 
information support formation about their condition, structure and movement is 
substantiated. Models for determining the required amount of floating assets are 
described, possible risks from the standpoint of assets and liabilities of the enterprise are 
indicated. 
Keywords: floating assets, profitability, liquidity, model, principles, classification of current 

assets, agricultural enterprise. 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  
У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 
Галина НАГАЄВА 

 
Анотація 
Управління оборотними активами є важливим завданням у діяльності аграрного 
підприємства. Застарілі підходи до процесу управління такими активами призводять 
до зниження ефективності їх використання. Для оптимізації управління оборотними 
активами важливо формувати відповідне інформаційне забезпечення для прийняття 
обґрунтованих рішень у сфері функціонування оборотних активів. Це варто 
здійснювати на основі певних принципів, які враховують сутність оборотних активів в 
контексті їх використання в процесі виробництва. Обґрунтовано  важливість 
системного підходу в управлінні оборотними активами та формуванні 
інформаційного забезпечення про їх стан, структуру та рух. Охарактеризовано 
моделі для визначення необхідного обсягу оборотних активів, зазначено можливі 
ризики з позиції активів та пасивів підприємства. 
Ключові слова: оборотні активи, рентабельність, ліквідність, модель, принципи, 
класифікація оборотних активів, аграрне підприємство. 
 

Вступ. Дослідження існуючої практики свідчить про неузгодженість програми 

управління оборотними активами та тактичними цілями і завданнями підприємства у 
процесі проведення аналізу оборотних активів. Це проявляється через відсутність 
належної організації системи контролю за ефективністю використання оборотних 
активів, розрахунок статистичних коефіцієнтів, які не мають належного 
інформаційного навантаження, а також не використання системного підходу до 
прийняття управлінських рішень діяльності аграрних підприємств. 
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Питання управління оборотними активами в діяльності аграрних підприємств 
досліджували такі науковці як: Бечко П. К. (Бечко, 2017), Губарик О. М. 
(Губарик, 2013), Дем’яненко М. Я. (Дем’яненко, 2013), Коваленко О. В. 
(Коваленко, 2015), Лаговська О. А., Гусак Л. В. (Лаговська та ін., 2010), Носов П. Л., 
Купалова Г. І. (Носов та ін., 2014), Онисько С.  М., Рубай О. В. (Онисько та ін., 2012), 
Стоянова-Коваль С. С., Стоянова О. М. (Стоянова-Коваль та ін., 2016) та ін, проте 
залишається відкритим питання інформаційної підтримки в системі менеджменту.  

Метою даного дослідження є удосконалення управлінських аспектів у сфері 
оборотних активів, а також підвищення рівня якості інформаційного забезпечення 
управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу. У зв'язку із змінами умов господарювання для 

аграрних підприємств оборотні активи перестали визначатися у ролі авансованих 
коштів у створювані поточних запасів з метою підтримання протікання господарських 
процесів. Все обумовлює необхідність уточнення принципів управління, організації, 
аналізу оборотних активів з метою ефективного управління ними, яке можливо за 
рахунок всеохоплюючого аналізу і здійснення процесу планування всіх фінансових 
джерел для поповнення та формування оборотних активів. 

Формування інформації про стан оборотних активів повинно здійснюватися у 
розрізі їхніх класифікаційних ознак. Так оборотні активи групуються:  

за функціональною роллю у виробництві та товарообороті (виробничі фонди та 
фонди обігу); 

з точки зору управління організації (нормовані та не нормовані оборотні активи);  
відповідно до джерел формування та поповнення (позиковий та власний 

оборотний капітал); 
відповідно до ступеня ліквідності (повільно реалізовані, швидко реалізовані, 

абсолютно ліквідні оборотні активи); 
відповідно до матеріально речовинного змісту (запаси, грошові кошти, 

дебіторська заборгованість).  
Головний принцип організації й управління оборотними активами полягає у їх 

нормуванні. Завдяки цьому принципу виявляється економічно обґрунтований 
загальний обсяг оборотних активів, необхідний для підтримання та розвитку 
відповідного рівня виробничих та реалізаційних функцій підприємства. 

Ще одним фундаментальним принципом є використання оборотних активів 
лише за цільовим призначенням. Інколи у практиці аграрних підприємств 
зустрічається ситуація, коли відбувається нехтування даним принципом. Це може 
проявлятися через тривале «замороження» коштів у складі дебіторської 
заборгованості, виведення оборотних активів з господарського обороту та інше. Все 
це стає причиною нераціонального використання та втрат оборотних активів, що в 
результаті приводить до ситуації, коли відбуваються зрив загального перебігу 
фінансових подій. 

Досягнення належного рівня ефективності використання оборотних активів є 
одним із найважливіших принципів управління ними з метою забезпечення належної 
швидкості їх обороту у виробничому процесі. Наслідком реалізації даного принципу є 
систематичний контроль за використання оборотних активів. 

Окрім вище зазначених принципів, організація управління оборотними активами 
повинна здійснюватися з відповідною координацією діяльності підприємства з 
врахуванням змін у зовнішніх економічних умовах. Такі зміни повинні визначати 
управлінські рішення у сфері менеджменту, який свою чергу повинен забезпечувати 
відповідні коригування дій з метою дотримання обраної стратегії розвитку 
підприємства, а управління оборотними активами повинно здійснюватися відповідно 
до управління фінансовими та операційними ризиками. Для кожного елементу 
оборотних активів доцільно використовувати окремі заходи:  
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для запасів – пошук та співпраця з надійними постачальниками сировини,  
попередження можливих наслідків невиконання угод з постачальниками, контроль 
процесу зберігання товарів до виходу їх у процес виробництва, систематичний та 
постійний аналіз необхідного обсягу запасів для забезпечення протікання 
операційного циклу аграрного підприємства, розрахунок норм використання 
складових оборотних активів, контроль технології виробництва, оцінка виконання 
договірних зобов’язань з покупцями та аналіз причин їх невиконання, страхування 
запасів; 

для дебіторської заборгованості – попередження порушення термінів сплати, 
оцінювання платоспроможності дебітора до укладення угод, розроблення політики 
інкасації заборгованості підприємства, зовнішнє страхування; 

для грошових коштів – контроль наявності та дотримання необхідного обсягу 
для підтримання платоспроможності підприємства, використання вільних коштів для 
здійснення інших операцій, вивільнення коштів, аналіз грошових потоків та сфер 
використання коштів, визначення структури та динаміки грошового потоку 
підприємства, пошук найбільш вигідних шляхів для здійснення фінансових вкладень. 

Важливим завданням контролю у сфері управління оборотними активами є 
прийняття рішень, направлених на локалізацію фінансових потоків. Це пов'язано з 
тим, що рівень фінансової стійкості підприємства залежить від обсягів, ефективного 
використання, швидкості та оборотності оборотних активів. Негативно на фінансовий 
стан підприємства впливає і надлишок оборотних активів, і їх нестача. Від наявності 
оборотних активів залежить операційний цикл та операційна діяльність підприємства. 

З метою підвищення ефективності діяльності підприємства необхідним є пошук 
внутрішніх резервів, направлений на вдосконалення процесу організації та 
управління оборотними активами, які відіграють дуже важливу роль у виробничому 
процесі. Встановлено, що в короткостроковому періоді управління оборотними 
активами сприяє збільшенню рівня прибутку та рентабельності підприємства.  

Управління оборотними активами визначається як управління їхніми окремими 
складовими та джерелами їхнього формування. Такий підхід призводить до зниження 
рівня обґрунтованості управлінських рішень, що негативно відображається на 
результатах діяльності підприємства. Управління оборотними активами та 
підприємства в цілому повинне здійснюватися відповідно до системного підходу та 
враховувати і виявляти взаємозв'язки між елементами структури оборотних активів 
та ефективністю управління. 

Інноваційна спрямованість сучасної економіки вимагає від підприємства 
використовувати системні підходи до управління, що дозволить підвищити рівень 
ефективності виробництва. Для здійснення ефективного управління операційної 
діяльності підприємства аграрного сектору необхідно враховувати взаємовплив 
частин системи управління між собою. Підтвердженням цього є декілька припущень: 

у діяльності аграрних підприємств управління оборотними активами 
здійснюється з урахуванням специфіки та зв'язків між ними, обумовлених 
оперативними цілями та завданнями; 

всі об'єкти постійно змінюються, рухаються в рамках певних процесів. 
Процесний підхід до визначення сутності управління поточної діяльності 

підприємства виділяє головний елемент – процес, в рамках якого перетворюється 
певні ресурсні потоки. В даному контексті оборотні активи визначають як 
специфічний ресурсний потік. 

Прийняття управлінських рішень в процесі управління оборотними активами 
відбуваються з урахуванням встановлених завдань підприємства та тактичних цілей: 
орієнтуючись на проміжні цілі, приймаються рішення відповідно до встановлених 
критеріїв, обираючи одну з альтернатив. 
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Оптимізація використання оборотних активів вимагає визначення необхідного 
проміжку часу між процесами придбання запасів та отримання коштів за реалізовано 
продукції та передбачає визначення результативності управління. 

Відповідно до системного підходу в управлінні оборотними активами 
відбувається регулювання процесу їх використання з урахуванням їх специфіки та 
властивостей взаємозв'язків між ними. 

Процес прийняття рішень здійснюється за певним алгоритмом. Перший етап 
полягає у проведенні аналізу існуючого стану оборотних активів на основі 
встановлених показників, які відображають ефективність використання оборотних 
активів. 

Під час другого етапу відбувається визначення цільового складу та структури 
оборотних активів за видами, які необхідні для безперервного операційного циклу 
аграрного підприємства, за допомогою використання певних моделей. На третьому 
етапі ухвалюються рішення в рамках системи контролю підприємства стосовно 
необхідності змін в обсягах запасів грошових коштів та величини дебіторської 
заборгованості. 

Системний підхід передбачає, що за результатами такого аналізу визначається 
ефективність використання оборотних активів, взаємозв'язки між складовими таких 
активів, в результаті чого відбувається прийняття управлінських рішень стосовно 
вдосконалення процесу управління такими ресурсами. 

Для цього пропонуються методи діагностування лівостороннього і 
правостороннього ризику в діяльності аграрних підприємств з метою прийняття 
управлінських рішень для визначення потреби в певному обсязі необоротних активів 
у менеджменті підприємства. За результатами аналізу було визначено основні 
ризики які виникають у процесі управління оборотними активами. Кожен з видів 
ризиків відображається з позиції ліквідності та рентабельності. Так лівосторонній 
ризик (актив) розкривається наступним чином: виникнення з позиції ліквідності 
відбувається через збільшення обсягів дебіторської заборгованості, зниження рівня 
ліквідності активів або накопичення низьколіквідних активів, нестачі коштів; з позиції 
рентабельності – через збільшення дебіторської заборгованості, замороження коштів 
у складі оборотних активів, нестача виробничих запасів. 

При правосторонньому ризику (пасив) неоптимальне співвідношення 
короткострокових та довгострокових позикових засобів для фінансування оборотних 
активів та зростання рівня кредиторської заборгованості викликають ризик, 
пов'язаний з ліквідністю, а збільшення частки довгострокових позикових коштів у 
джерелах фінансування оборотних активів та збільшення кредиторської 
заборгованості стають причиною виникнення ризика рентабельності. 

З метою управління зазначеними ризиками необхідно використовувати різні 
заходи, які дозволяють попередити дані ризики або зменшити їх вплив на діяльність 
підприємства. Таким чином вибір моделі для визначення обсягу необхідних 
оборотних активів сприяє нівелюванню або частковому усуненню означених ризиків. 
Процес вибору моделі повинен здійснюватися відповідно до встановлених критеріїв, 
визначених інформаційними запитами менеджменту в процесі управління 
оборотними активами відповідно до визначених тактичних цілей і завдань 
підприємства.  

При використанні агресивної моделі у разі як лівостороннього, так і 
правостороннього ризику існує незначна вірогідність виникнення ризику зниження 
рівня рентабельності, проте має місце низька ліквідність через втрату відповідного 
рівня платоспроможності підприємства, в результаті чого короткострокова 
заборгованість підприємства не зможе бути погашена, або ж необґрунтоване 
накопичення такої заборгованості у процесі діяльності підприємства. 
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Консервативна модель передбачає відсутність ризику втрати ліквідності, проте 
при лівосторонньому ризику існує вірогідність втрати рівня рентабельності через 
надмірне накопичення оборотних активів, які не використовуються у процесі 
виробництва підприємства, внаслідок чого в них «заморожуються» кошти, які б 
можна було використовувати для фінансування інших операцій. 

Компромісна модель характеризується збалансованістю всіх ризиків на 
підприємстві, при цьому рентабельність та ліквідність за будь-якого ризику 
залишається на високому рівні. Виключенням з даного правила є ймовірність при 
лівосторонньому ризику зниження рентабельності внаслідок надлишку активів, а при 
правосторонньому – зниження рівня ліквідності у зв’язку з накопиченням 
короткострокової кредиторської заборгованості. 

Висновки. Управління оборотними активами підприємства вимагає належного 
інформаційного забезпечення, формування якого є одним із головних завдань у його 
діяльності. Проведене дослідження свідчить, що для визначення необхідного обсягу 
оборотних активів для забезпечення перебігу операційного циклу доцільно 
використовувати ряд моделей залежно від встановленої мети в системі 
менеджменту підприємства. Кожна з означених моделей дозволяє попередити або 
мінімізувати негативний вплив ризиків по відношенню до активної та пасивної 
частини майна підприємства. Вибір моделі повинен здійснюватися відповідно до 
тактичних цілей підприємства, що сприятиме збереженню бажаної зони 
рентабельності та ліквідності. Залежно від етапів функціонування підприємства 
можливі альтернативні варіанти виходу з виникаючих криз. 
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SCIENTIFIC AND THEORETICAL PRINCIPLES OF FORMATION  

AND DEVELOPMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES 
 

Anna OREL* 9 

 
Abstract 

The existing definitions of the concept of "competitive advantage" are generalized. The 
main approaches to understanding the content of competitive advantage are presented. It 
is established that the competitive advantage should be understood as the result of 
positioning of enterprises of their own products in a particular market, which in terms of 
characteristics and properties exceeds the analogues of competitors, having a greater 
consumer loyalty. A competitive advantage reflects the effectively realized competitive 
potential of the enterprise. The generalization of sources groups of competitive 
advantages creation is carried out, which allowed to distinguish the following: economic, 
which combine internal, external and resources; structural in the form of horizontal and 
vertical integration; scientific, technical and technological; geographical; illegal; 
institutional; infrastructural. 
Keywords: competitive advantage, resources, competencies, sources of specific 

advantages, competitive potential. 
 
 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ  
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

 
Анна ОРЕЛ 

 
Анотація 
Проведено узагальнення існуючих визначень поняття «конкурентна перевага». 
Представлено основні підходи до розуміння змісту конкурентної переваги. 
Встановлено, що під конкурентною перевагою варто розуміти результат 
позиціонування підприємствами власної продукції на конкретному ринку, яка за 
параметрами характеристик і властивостей перевищує аналоги конкурентів, маючи 
більшу прихильність споживачів. Конкурентна перевага відображає ефективно 
реалізований конкурентний потенціал підприємства. Проведено узагальнення груп 
джерел створення конкурентних переваг, яке дозволило виділити такі: економічні, які 
об’єднують внутрішньоорганізаційні, зовнішні й ресурси; структурні у формі 
горизонтальної і вертикальної інтеграції; науково-технічні й технологічні; географічні; 
неправові; інституційні; інфраструктурні. 
Ключові слова: конкурентна перевага, ресурси, компетенції, джерела конкретних 
переваг, конкурентний потенціал. 
 

Підвищення рівня відкритості економіки призводить до посилення конкурентної 
боротьби на внутрішньому і зовнішньому ринках через можливість вільного 
проникнення на них чисельних конкурентів внаслідок поширення глобалізаційних і 
інтеграційних процесів. Внаслідок цього підприємства вимушені шукати шляхи 
посилення своїх конкурентних позицій, утримання існуючих часток ринку й пошуку 
нових, вдосконалювати існуючі конкурентні стратегії. В ході цієї діяльності вимагає 
аналізу рівень і ступінь досконалості конкурентних переваг підприємств. 
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Незадовільний рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції вимагає 
кардинального перегляду існуючих підходів до її забезпечення, що передбачає 
перегляд конкурентних стратегій і вдосконалення конкурентних переваг. Для кожної 
галузі народного господарства пошук зазначених шляхів відчутно відрізняється, так 
як залежить від параметрів ринку, стану конкурентної боротьби, поточного рівня 
конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках тощо. 
Відповідно, розгляд змісту конкурентних переваг підприємства, удосконалення 
шляхів їх формування дозволяє укріплювати позиції підприємства на ринку, 
підвищувати його конкурентоспроможність і, як наслідок, забезпечувати його стале 
успішне функціонування, що обумовлює актуальність поставленого завдання 
дослідження.  

Становлення теорії формування й розвитку конкурентних переваг пов’язано з 
працями таких провідних закордонних дослідників як: М. Портер, Д. Барні,               
Ж.-Ж. Ламбен, Г. А. Азоєв, Р. А. Фатхутдінов, Ф. Котлер, М. Леві. Серед українських 
науковців варто виділити працi таких науковців: Ю. Б. Іванов, С. П. Гаврилюк, 
І. З. Должанський, Т. О. Загорна, П. С. Смоленюк, М. Книш, Г. О. Селезньова, 
О. П. Микитюк ті інші.  

Мета дослідження полягає у визначенні науково-теоретичного змісту поняття 
«конкурентна перевага» й уточнені природи джерел їх формування.  

Започаткування концепції конкурентних переваг пов’язано з роботами Майкла 
Портера, який у 1985 р. займався дослідженням класифікації конкурентних стратегій. 
Його безпосереднє формулювання приписують Д. Барні (Стовбан, 2009).  

Ці праці пов’язані з мікрорівнем економічних досліджень. На макроекономічному 
рівні основу фундаторами даного поняття вважають А. Сміта та Д. Рікардо. Перший 
розглядав абсолютні переваги як спроможність однієї країни виробляти продукцію з 
меншими витратами ніж іншої, і відповідно її експортувати. Відносні  переваги, які 
розглядав другий, стосується нижчого рівня альтернативних витрат однієї країни 
перед іншою – відносно більш низькими витратами в порівнянні з іншими країнами 
(Скавронська, 2009).  

Варто зауважити, що обидва дослідника розглядали отримання взаємної вигоди 
країн при такому розподілі виробництв. Саме на основі нижчих питомих витрат 
реалізується стратегія розміщення виробництво потужними світовими компаніями 
(найчастіше це транснаціональні корпорації) у країнах, які переважно відносяться до 
тих, які розвиваються. В розвинутих країнах високий рівень державного регулювання 
оплати праці, високі соціальні стандарти і, як наслідок, порівняно з іншими країнами 
значно вищий рівень оплати праці. Це відбивається на собівартості продукції і на її 
ціні. В разі придбання цієї продукції співвітчизниками, вони сплачують ці витрати у 
собівартості, підтримуючи таким чином високий рівень життя в країні, розвинену 
економіку і соціальні стандарти. З метою освоєння інших ринків такі підприємства 
намагаються оптимізувати витрати, розміщуючи цілі виробництва або окремі 
підрозділи в країнах, які мають переваги у витратах в більшості за рахунок низького 
рівня оплати праці, не втручання держави в її регулювання, недотримання графіку 
робочого часу тощо. Крім цих причин існує ряд інших, які відносяться до вартості 
сировини, матеріалів, комплектуючих тощо. Це свідчить, що природа конкурентних 
переваг є досить різноманітною й стосується різних сфер діяльності підприємства. 
Подібна ситуація склалася і в аграрному секторі економіки України, так як наша 
держава має специфічні конкурентні переваги й порівняно дешеву робочу силу. Це 
все відображається на здатності підприємства виробляти конкурентоспроможну 
продукцію – тобто рівень розвитку конкурентних переваг суб’єкт аграрного бізнесу в 
нашій країні суттєво залежить від стану галузі. Порівнюючи аграрний сектор і 
машинобудування, наприклад сільськогосподарське, можна стверджувати, що 
наявність конкурентних переваг у другої галузі, особливо на світовому ринку, 
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фактично відсутня. Таку ситуацію розглядав і аналізував М. Портер, розробивши 
ромб детермінантів конкурентної переваги галузі. Його аналіз дозволяє детально 
визначити галузь функціонування підприємства в контексті встановлення джерел 
конкурентних переваг.  

Структура цього ромба (Смирнов, 2011) включає параметри чинників, 
параметри попитом, споріднені й підтримуючи галузі, стратегію організації, її 
структуру та суперництво. Крім цих елементів розглядають діяльність уряду й 
випадкові чинники. Такий аналіз конкурентних переваг для окремого підприємства 
пов’язаний із ланцюгом створення доданої вартості. Так як аграрні підприємства 
найчастіше знаходяться на початку цього ланцюга, забезпечуючи ряд інших галузей 
сировиною та матеріалами, саме від рівня якості їх продукції залежать конкурентні 
переваги підприємств переробки й виробництва харчових продуктів.  

Ще одним визначним внеском в теорію конкуренції відрізняються праці 
М. Портера – розробкою моделі 5 сил конкуренції, яка об’єднує поточну конкуренцію 
галузі, силу постачальників і споживачів, конкуренція з боку товарів замінників і 
конкуренція з боку підприємств інших галузей. Аналіз галузі за цими двома моделями 
дозволяє підприємству визначити рушійні сили у зовнішнього середовища 
безпосереднього впливу на його діяльність в контексті створення або підтримки 
існуючих або потенційних конкретних переваг. Сам М. Портер (Портер, 2019) 
визначав конкурентну перевагу як успіх або неуспіх підприємства у конкуренції та 
продуктивність використання ресурсів.  

Іншим відомим закордонним дослідником у сфері конкурентних переваг 
вважають Ж. Ламбена (Ламбен, 2004), який розглядав її як характеристики, 
властивості або марки, які створюють певно перевагу чумак прямими конкурентами, 
що можуть відноситися як безпосередньо до товару, так і додаткових послуг, до 
форм виробництва, збуту або продажів.  

Відомий дослідник Р. А. Фатхудінов (Фатхутдинов, 2002) наголошує на 
ексклюзивній цінності, яка властива системі, що надає її перевагу над конкурентами.  

Серед інших точок зору провідних дослідників варто зупинитися на таких. 
Ю. Б. Іванов (Иванов, 2004) розуміє її як позитивні відмінності від конкурентів у видах 
діяльності для забезпечення підвищення соціально-економічної ефективності у 
короткостроковому періоді й виживання у довгостроковому шляхом використання 
нових можливостей і адаптації до оточення та умов конкурентної боротьби. А 
Г. Л. Азоєв (Азоев, 2010) вважає їх концентрованим проявом переваги в різних 
сферах діяльності, що вимірюється економічними показниками і представляє собою 
досягнений факт, підтверджений покупцями ринку, що принципово відрізняє його від 
потенційних можливостей підприємства.  

Крім цих підходів варто наголосити на розумінні конкурентних переваг як основи 
конкурентоспроможності підприємства, яка виступає проявом їх наявних і 
потенційних можливостей (Мельник, 2010). Близьке значення пропонується 
П. В. Забєліним і Н. К. Мойсєєвою (Иванов, 2004) як інтегральна відносно 
конкурентоспроможності й конкурентного потенціалу величина, що відображає його 
здатність успішно конкурувати на ринку. Ці підходи розглядають конкурентну 
перевагу як складову загальної теорії конкуренції, обґрунтовано доводячи 
взаємозв’язок між ключовими категоріями.   

Крім зазначених авторові наголошують на розумінні конкурентних переваг як 
активів, сфери діяльності (Иванов, 2004; Гаврилюк, 2001), сукупність заходів 
(Зозулев, 2003), які дозволяють перемагати у конкурентній боротьбі. Фактично це 
ототожнення досліджуваного поняття із конкурентною стратегією.  

Більшість інших визначень авторів в більшій або меншій ступені подібні до 
вищенаведених. Тож варто надати узагальнення. 
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В роботі (Причепа, 2013) запропоновані такі підходи до розуміння конкурентної 
переваги: ресурсний, в рамках якого її розуміють як результат ефективного 
використання наявних ресурсів, а також можливий унікальний доступ до них; крім 
цього розглядається здатність сформувати потенційні джерела ресурсів на 
стратегічній основі; ціннісно-компетентісний підхід полягає у її розумінні з позиції 
можливостей використання актуальних і перспективних компетенцій або 
ексклюзивних цінностей для забезпечення формування й розвитку цих переваг, а 
також стратегічні напрямки забезпечення конкурентного статусу на ринку; 
компаративний підхід передбачає можливості випередження конкурентів на основі 
порівняльного характеру конкурентної переваги, яка детермінується лише шляхом 
зіставлення різних підприємств. В роботі (Гуменюк, 2019) розглядається окремо 
ціннісно-орієнтований і «компетентійний» підходи. Де перший передбачає наявність 
цінностей або властивостей підприємства для отримання переваг, а другий – на 
концентрації на носіях конкурентних переваг: ресурсах і ключових компетентностях. 
В рамках маркетингового підходу вони ототожнюється із конкурентоспроможністю 
товару. Процесний підхід передбачає їх розуміння як процесу, який протікає в умовах 
змінного конкурентного середовища. Факторно-результативний підхід зорієнтований 
на ефектах, які отримає підприємство за наявності множини та якості окремих 
факторів.  

В роботі І. В. Шаповалової (Шаповалова, 2017) запропоновані підходи до 
розуміння конкурентних переваг в залежності від природи їх джерел, де виокремлено 
ресурсно-витратний, якісний, адаптивно-інноваційний, ціннісно-компетентнісний. 
Відповідно перший відображає перевагу за ціною, отриману шляхом ефективного 
використання ресурсів; другий відображає стратегію постійного підвищення якості 
продукції; третій стосується постійної зміни вимог споживачів щодо оригінальності й 
неповторності товарів; останній підхід відображає наявність ексклюзивної цінності, 
способу виробництва, реалізації, популярності бренду, що забезпечується високою 
компетентністю у відповідній сфері діяльності.  

Як бачимо з проведеного узагальнення серед дослідників відсутня 
методологічна однорідність розуміння змісту конкурентної переваги. Серед 
розглянутих визначень, можна зазначити, що науковці оперують їх джерелами, 
характером виникнення і фактом безпосередньої фіксації як оціночної категорії. Для 
ілюстрації взаємодії розглянутих елементів представимо таку схему (Рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Структурна схема змісту конкурентної переваги 
 
Найбільш ґрунтовним серед розглянути підходів варто визнати компаративний: 

будь-яка конкурентна перевага набуває свого існування лише на ринку, де 
представлені продукти конкурентів разом із обслуговування, сервісом, підтримкою 
тощо. Це комплексна характеристика результату діяльності підприємства, 
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запропонованого й позиціонованого на ринку. Отже, всі інші аспекти торкаються її 
формування. Перемагати на ринку можуть підприємства за відповідними 
властивостями, а також при існуванні сприятливих ринкових умов. Отже, при 
детермінації змісту конкурентної переваги варто погодитися, що воно включає 
властивості та характеристики продукції і підприємства, які, поєднуючись із 
параметрами реалізації, дозволяють зайняти відповідну конкурентну позицію. 
Аспекти аналізу, які стосуються забезпечення виникнення конкурентних переваг, 
відносяться до сфери дослідження джерел їх формування. Це дозволяє розглядати 
ціннісний підхід як найбільш узагальнюючий, який об’єднує процеси планування 
конкурентних переваг, втілення їх в життя та позиціонування на ринку. Цінність для 
споживачів переростає в глобальну цінність для підприємства, яке, шляхом взаємодії 
із своїми контрагентами, розповсюджує його на весь ланцюг створення доданої 
вартості. Це найчастіше реалізується у завищених вимогах до якості вхідних 
ресурсів, відповідальному їх споживанні й виключному задоволенні потреб 
споживачів. Відповідно до положень теорії конкуренції і в рамках поточних 
досліджень автора зазначимо, що конкурентна перевага виступає прикладом 
успішної реалізації конкурентного потенціалу підприємства і головною запорукою 
високої конкурентоспроможності продукції та підприємства.  

Іншим аспектом дослідження конкурентних переваг є визначення джерел є 
формування. В роботах (Селезньова, 2017; Микитюк, 2013) надано класифікацію 
джерел конкурентних переваг за факторами, які їх формують. Найбільш 
розповсюдженими визнано економічні, які мають внутрішньоорганізаційної або 
зовнішній характер. Перші виникають в разі господарської діяльності підприємства, а 
другі залежить від стану конкуренції на ринку, його ємності, стану попиту тощо. В цю 
ж групу автори відносять інституційні, представлені політикою уряду. О. Микитюк 
(Микитюк, 2013) окремо надає нормативно-правові й адміністративні. З точки зору 
автора, всі ці групи, так як природа їх виникнення пов’язаних із діяльністю держави як 
глобального національного інституту, варто віднести до окремої множини 
інституційних чинників, які охоплюють прийняття нормативно-правових актів, які 
сприяють діяльності окремих підприємств, надання пільг і субсидії, регламентація 
експортно-імпортної діяльності, ліцензування, квотування тощо.  

Іншу значну групу представляють структурні джерела, які пов’язані із 
реалізацією горизонтальної або вертикальної інтеграції.  

Науково-технічні і технологічні джерела стосуються технології виробництва, яка 
використовується; загального рівня розвитку науково-технічного потенціалу в країні; 
технічних параметрів готової продукції, а також характеристик обладнання.  

Виділення інформаційних і нематеріальних як окремих груп необґрунтовано, так 
як вони відноситься до специфічних типів ресурсів. Аналогічне варто зазначити 
відносно демографічних чинників, так як вони характеризують попит на ринку і 
відносяться до підгрупи зовнішніх економічних джерел.  

Натомість, інфраструктурні відіграють значну роль, так як дозволяють 
ефективно реалізовувати продукцію і включають систему транспортного сполучення; 
організованість ринків праці, капітал, технологій тощо в країні; розвиток 
дистриб’юторської мережі; рівень надання бізнес-послуг. 

Географічні джерела стосуються розміщення підприємства й можливості 
економічного подолання таких бар’єрів при вході на ринок.  

Окрему групу виділяють як «неправову», що особливо актуально для України 
через недосконалість державного апарату, високий рівень корупції, недобросовісну 
конкуренцію, наявність великого тіньового сектору тощо. 

Викликає питання відсутність серед економічних чинників ресурсних, 
незважаючи на розповсюдженість ресурсного підходу в розгляді природи 
досліджуваної ознаки. Це дозволяє розширити існуючу групу економічних 
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включенням ресурсних, що особливо актуально для сфери аграрного бізнесу, де 
головним і вирішальним у забезпеченні належного рівня якості продукції виступає 
земля.  

Висновки. Таким чином, під конкурентною перевагою варто розуміти результат 
позиціонування підприємствами власної продукції на конкретному ринку, яка за 
параметрами характеристик і властивостей перевищує аналоги конкурентів, маючи 
більшу прихильність споживачів. Конкурентна перевага відображає ефективно 
реалізований конкурентний потенціал підприємства. Узагальнення груп джерел 
створення конкурентних переваг дозволило виділити такі: економічні, які об’єднують 
внутрішньоорганізаційні, зовнішні й ресурси; структурні у формі горизонтальної і 
вертикальної інтеграції; науково-технічні й технологічні; географічні; неправові; 
інституційні; інфраструктурні. Майбутні дослідження автора бути присвячені 
обґрунтуванню шляхів формування конкурентних переваг суб’єктів аграрного бізнесу. 

 
Література: 

[1] СТОВБАН Ю. Т. (2009): Конкурентні переваги підприємства, як необхідна умова 
виходу економіки України з тіні / Ю. Т. Стовбан // Актуальні проблеми розвитку 
регіону. – 2009. – Випуск 5. – Т. 1. – С. 100-107. 

[2] СКАВРОНСЬКА І. (2009): Конкурентні переваги національної економіки на 
світовому ринку туристичних послуг / І. Скавронська // Вісник Тернопільського 
національного економічного університету. – Тернопіль, 2009.– Вип. 5. – С. 396-
403. 

[3] СМИРНОВ І. Г. (2011): Теорія конкурентних переваг М. Портера та її застосування 
у туризмі (на прикладі Італії) / І. Г. Смирнов // Географія та туризм. – 2011. – 
Вип. 16. – С. 29-39. 

[4] ПОРТЕР М. (2019): Конкурентна перевага. Як досягати стабільно високих 
результатів; пер. з англ. І. Гнатковська, І. Ємельянова. – К.: Наш Формат, 2019, – 
624 с. 

[5] ЛАМБЕН Ж.-Ж. (2004): Менеджмент, ориентированный на рынок. Перев. с англ. 
под ред. В. В. Колганова. – СПб.: Питер. – 2004. – 800 с. 

[6] ФАТХУТДИНОВ Р. А. (2002): Конкурентоспособность организации в условиях 
кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М.: 
Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 892 с. 

[7] ИВАНОВ Ю. Б. (2004): Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, 
стратегия: научное издание / Колл. авторов. – Харьков: ХНЭУ, 2004. – 256 с.  

[8] АЗОЕВ Г. Л. (2010): Конкурентные преимущества фирмы / Г. Л. Азоев, 
А. П. Челенков. – 2-еизд. – М.: Типография «Новости», 2010. – 256 с. 

[9] МЕЛЬНИК С. І. (2010): Основні напрямки формування конкурентних переваг 
аграрних підприємств України в ринкових умовах: [монографія] / С. І. Мельник. – 
Луганськ: Ноулідж, 2010. – 368 с. 

[10] ГАВРИЛЮК С. П. (2001): Конкурентні переваги як основа розробки стратегії 
туристських підприємств / С. П. Гаврилюк // Науковий вісник Полтавського 
університету споживчої кооперації України. – 2001. – № 4. – С. 76-80.  

[11] ЗОЗУЛЕВ А. (2003): Об усилении конкурентных преимуществ предприятия / 
А. Зозулев // Экономика Украины. – 2003. – № 8. – С. 33-38. 

[12] ПРИЧЕПА І. В. (2013): Проблеми формування конкурентних переваг 
підприємства / І. В. Причепа, К. О. Стелюк // Економічний простір. – 2013. – 
№ 80. – С. 248-256. 

[13] ГУМЕНЮК В. С. (2019): Поняття конкурентних переваг підприємства. Матеріали 
XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 
2019 р. file:///H:/%D0%90%D0%BD%D1%8F/3.1/6660-23712-1-PB.pdf. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674069
http://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=113
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B0%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673447
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/27519/6660.pdf?sequence=3
file:///H:/Ð�Ð½Ñ�/3.1/6660-23712-1-PB.pdf


Public Administration and Economic 

˅↓˅ 

62                                                                ˄↑˄ 

[14] ШАПОВАЛОВА І. В. (2017): Конкурентні переваги підприємства: ретроспективний 
аналіз трактування термінів / І. В. Шаповалова // Економіка і суспільство. – 2017. 
– № 10. – С. 427-432. 

[15] СЕЛЕЗНЬОВА Г. О. (2017): Конкурентні переваги підприємства: джерела та 
чинники формування / Г. О. Селезньова // Глобальні та національні проблеми 
економіки. – 2017. – № 15. – С. 311-316. URL: http://global-national.in.ua/archive/15-
2017/63.pdf. 

[16] МИКИТЮК О. П. (2013): Конкурентні переваги підприємств в коопераційних 
відносинах / О. П. Микитюк // Вісник Киiвського нацiонального унiверситету 
iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка  (2013). – № 10. (151). – С. 83-88.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://global-national.in.ua/archive/15-2017/63.pdf
http://global-national.in.ua/archive/15-2017/63.pdf


Scientific Journal Natural Science Readings No.1, 2019, Vol. I. 

˅↓˅ 

˄↑˄                                                                 63 

 
ECONOMIC ESSENCE AND COMPONENTS OF THE COMMODITY EXCHANGE 

MARKET AS A INFLUENCE FACTOR ON THE EXCHANGE ACTIVITY DEVELOPMENT 
IN UKRAINE 

 
Anna PODSOKHA* 10 

 
Abstract 
The reasons for the emergence and development of exchange trade as an economic 
phenomenon are described. The essence and key characteristics of exchange trading are 
defined. Differences of commodity exchanges from the organized market are identified. 
The existence of standards, requirements and rules in the process of exchange trading is 
noted. The structure of elements of exchange activity is given. Groups of functions of 
commodity exchanges are singled out and characterized. It is established that the mobile 
reaction of commodity exchanges to changes in the commodity market contributes to 
achieving a balance of supply and demand between participants in the commodity 
exchange market. The role of commodity exchanges in the domestic economy 
development is defined. It is established that the main task of the exchange is to create 
favorable trading conditions for participants in exchange trading. It is proved that the main 
characteristic of exchange goods is liquidity. 
Keywords: commodity exchange market, exchange activity, demand, supply, exchange 

trading, purchase and sale agreements. 
 
 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ТОВАРНОГО БІРЖОВОГО РИНКУ 
ЯК ФАКТОРУ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Анна ПОДСОХА  

 
Анотація 
Охарактеризовано причини виникнення та розвитку біржової торгівлі як економічного 
явища. Визначено сутність та наведено ключові характеристики біржових торгів. 
Ідентифіковано відмінності товарних бірж від організованого ринку. Відзначено 
наявність стандартів, вимог та правил у процесі здійснення біржових торгів. 
Наведено структуру елементів біржової діяльності. Виділено та охарактеризовано 
групи функцій товарних бірж. Встановлено, що мобільна реакція товарних бірж на 
зміни кон'юнктури товарного ринку сприяє досягненню збалансованості попиту та 
пропозиції між учасниками товарного біржового ринку. Означено роль товарних бірж 
у розвитку вітчизняної економіки. Встановлено, що головним завданням біржі є 
створення сприятливих умов торгівлі для учасників біржових торгів. Доведено, що 
основною характеристикою біржового товару є ліквідність. 
Ключові слова: товарний біржовий ринок, біржова діяльність, попит, пропозиція, 
біржові торги, угоди купівлі-продажу. 
 

Вступ. Біржова торгівля є доволі поширеною у світовій практиці. Товарна біржа 

являє собою форму організованого ринку з певними правилами та вимогами, 
дотримання яких є обов’язковим для участі у біржових торгах. У процесі біржової 
торгівлі відбувається оптова реалізація груп однорідних товарів, сировини, якість 
яких повинна відповідати встановленим нормам. Історичні передумови виникнення 
товарних бірж у найбільшій мірі пов'язані із стародавніми ринками, на яких продавці 
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та покупці обмінювалися інформацією про товари, ціни та умови купівлі-продажу на 
ринку. 

Дослідженню функціонування вітчизняного біржового ринку присвячені праці 
таких науковців як. Вавдійчик І. М. (Вавдійчик, 2017), Загурський О. М. 
(Загурський, 2014), Заславська О. І. (Заславська, 2015), Резнік Н. П. (Резнік, 2016), 
Семенко Б. М. (Семенко, 2014), Солодкий М. О., Резнік Н. П., Яворська В. О. 
(Солодкий та ін., 2013), Яворська В. О. (Яворська, 2017), Ясенецький В. С. 
(Ясенецький, 2014) та ін. 

Розвиток біржової діяльності в Україні вимагає пошуку нових підходів до 
визначення сутності та складу товарного біржового ринку. Метою дослідження є 
узагальнення теоретико-практичних аспектів економічної сутності та структури 
товарного біржового ринку з позиції впливу на розвиток біржової діяльності у 
вітчизняній практиці.  

Виклад основного матеріалу. Діяльність біржі базується на взаємозв’язку 
таких елементів, які наведені на Рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Загальна характеристика діяльності біржі 

 
Існує певна класифікація бірж: за організаційно-правової формою; за видом 

біржовим товаром; за регіоном дії; за формою участі у біржових торгах; об'єктом 
біржового торгу та ін. 

Ринкова торгівля визначається певними особливостями: регулярним 
проведення публічних торгів, обов'язковою наявністю товару у процесі торгу, 
встановленню цін у процесі торгу на основі врівноваження попиту та пропозиції, за 
результатами купівлі-продажу товар негайно передавався покупцеві. 

Внаслідок розширення суспільного виробництва відбулося стрімке зростання 
кількості покупців та продавців, а також збільшився значно обсяг та асортимент 
запропонованих творів. У значній мірі відбулося ускладнення доставки товарів у 
місця продажу, умов зберігання та пропонування товарів. Це створює перешкоду 
нормальному функціонуванню торговельних переговорів та укладення угод купівлі-
продажу. Поступово виявилося, що здійснення процесів купівлі-продажу не вимагає 
обов'язкової наявності товару, достатньою є домовленість про його ціну. Біржова 
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торгівля і досі має певні особливості «базарної торгівлі», проте в той же час вона 
сприяла розвиненню та вдосконаленню ринкового процесу.  

Товарні біржі характеризуються особливостями, які відрізняють їх від 
організованого ринку: 

концентрації біржової торгівлі відбувається у місцях виробництва та споживання 
товару; 

відбувається чітке визначення предмету торгівлі, в результаті чого здійснюється 
стандартизація контрактів та створюються умови для здійснення високоефективної 
організації торгівельних операцій; 

ведення торгів характеризується регулярністю та обмеженістю часу, в 
результаті чого відбувається максимальна концентрація попиту і пропозиції на певні 
товари покупців та продавців у просторі та часі; 

торгівля товарами може здійснюватися без наявності останнього з 
використанням  зразків, каталогів тощо; 

інформація про обсяг торгів та ціни на товари є відкритою; 
торгівля здійснюється через біржових посередників, які представляють інтереси 

товаровиробників чи споживачів товарів, зокрема такими представниками є 
брокерські фірми, незалежні  брокери та контори; 

формування цін на товари відбувається на основі врівноваження попиту та 
пропозиції –  укладання угод на біржовому ринку є гарантією зберігання рівня 
договірних цін; 

в процесі біржової торгівлі не відбувається прямого державного втручання; 
відбувається стандартизація вимог щодо організаційного супроводу та 

документального оформлення договорів.  
Функції товарних бірж умовно можна розподілити на 2 групи: з позиції форми 

організованого товарного ринку та як організаторів оптового ринку. Функції першої 
групи направлені на:   

забезпечення концентрації попиту та пропозиції – біржі переважно 
розміщуються у великих торгово-промислових центрах, тому більшість біржових 
операцій відбувається з великою кількістю продавців та оптовиків-покупців певної 
групи товарів. Таким чином дана концентрація сприяє збалансованості товарних 
ринків, а завдяки використанню механізму ринкового ціноутворення відбувається 
спрямування ресурсів на забезпечення покупців дефіцитними товарами або 
здійснюється обмеження на випуск товарів, якими ринок перенасичений; 

регулювання оптового товарообігу з урахуванням ринкових законів – дана 
функція спрямована на впорядкування оптового товарообігу, створення ефективних 
каналів розподілу та реалізації товарів з мінімізацією необхідних для цього витрат; 

формування ринкових цін – забезпечення врівноваження попиту та пропозиції в 
певний момент часу з рахуванням умов оплати, поставки, інших чинників у процесі 
реалізації товарів для максимального задоволення інтересів суб'єктів, які приймають 
участь у процесі біржової торгівлі. У зв'язку з цим товарна біржа вважається 
інструментом для формування ринкових цін, які в подальшому використовуються 
значним колом суб'єктів такого ринку. 

боротьбу із монополізацією на товарних ринках – товарна біржа сприяє 
пожвавленню різних форм конкуренції, що пов'язано із залученням значної кількості 
продавців, відкритості біржових торгів, наявності вільної конкуренції сторін біржовий 
торгівлі. Все це попереджає виникнення монополістичних та олігополістичних проявів 
на ринку. 

забезпечення кваліфікованого посередництва між оптовими продавцями та 
покупцями – у процесі торгівлі приймають участь біржові посередники, які 
спеціалізуються на певних товарах. Вони мають відповідні знання про ціни та умови 
реалізації, характеристики товару та дозволяють встановлювати контакти між 
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продавцями та покупцями. Це сприяє зростанню швидкості грошового та товарного 
обігу, заощадження витрат, необхідних для здійснення товарообороту, зростання 
пропозиції товарів, попит на яких є високим; 

зближення покупців та продавців у просторі та часі – біржова торгівля 
забезпечує формування горизонтальних міжрегіональних зв'язків через те, що вона 
усуває обмеження для покупців та продавців, пов'язані з територіальним чи відомчим 
фактором. Така практика дозволяє організувати плідну співпрацю між учасниками 
біржової торгівлі, вирішуючи при цьому виникаючі проблеми у процесі торгів; 

зниження фінансових та комерційних ризиків – біржова діяльність сприяє 
наданню необхідних гарантій у процесі укладання угод, що підвищує рівень 
надійності реалізації останніх. Це сприяє зниженню фінансових та комерційних 
ризиків покупців та продавців завдяки існуючому механізму страхування цінового 
ризику, що особливо актуально в умовах нестабільної економічної та біржовий 
кон'юнктури; 

надання суб'єктам ринкових відносин необхідної комерційної та цінової 
інформації – відбувається формування єдиного інформаційного простору про рівень 
цін на біржових торгах. Дана інформація є відкритою для суб'єктів господарювання та 
органів виконавчої влади. 

Друга група функцій забезпечена на стандартизацію параметрів конкретних 
біржових товарів та біржових контрактів, в результаті чого спрощується процес 
укладання угод та їх оформлення, як наслідок це є запорукою їх виконання. 
Формується система зрозумілих, чітких, обов'язкових правил біржових торгів. 

Серед функцій товарної біржі також виділяють: 
проведення стандартизації кількісних, якісних та інших параметрів, які 

характеризують певні біржові товари, що забезпечують здійснення торгівлі не лише з 
використанням товару, який є в наявності, а і його зразків; 

уніфікація біржових контрактів, яка сприяє прискоренню та спрощенню процесу 
укладання та виконання біржових угод. 

арбітраж суб'єктів біржовий торгівлі, направлений на захист прав та інтересів 
учасників біржових торгів, а також дотримання укладених в договорах зобов'язань з 
метою підвищення ефективності угод; 

надання послуг клієнтам з укладання та виконання угод шляхом 
консультативного та інформаційного обслуговування та інших видів допомоги, 
необхідної для забезпечення процесу виконання угод купівлі-продажу товарів на 
біржі; 

здійснення розрахункового обслуговування на належному рівні: дана функція 
виконується розрахунковими палатами товарних бірж, які здійснюють розрахунки за 
укладеними угодами та приймають грошові застави, підготовлюють та поширюють 
звітну інформацію про стан на товарних ринках; 

забезпечення надходжень до регіональних та національних бюджетів, оскільки 
біржа виступає платником зборів, податків та інших платежів, які входять до 
відповідних бюджетів. 

Збалансованість попиту та пропозиції на біржовому ринку забезпечується за 
рахунок мобільного реагування товарних бірж на певні зміни, які відбуваються у 
кон’юнктурі товарного ринку через укладення угод стосовно купівлі-продажу товару. 
Це забезпечує рух товару за напрямом, який визначається відповідно до критеріїв 
вигідності умов купівлі-продажу, а також необхідності у даному товарі. Товарні біржі 
являють собою чутливі до попиту, динамічні системи, діяльність яких пов'язана з 
великою кількістю суб'єктів господарювання, головним завданням яких є отримання 
прибутків та зростання обсягів продажу. Внаслідок цього збільшується доход 
держави, що в свою чергу сприяє стимулюванню виробництва товарів. 
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Вагома роль товарних бірж у ринковому господарстві пов'язано з тим що: 
товарні біржі формують базові ціни на матеріально-сировинні ресурси, які 

використовуються для вироблення готової продукції товаровиробниками; 
під час здійснення купівлі-продажу відбувається формування комерційних 

зв'язків між учасниками біржового ринку; 
біржа сприяє збалансуванню та акумулювання попиту і пропозиції на найбільш 

важливі та необхідні групи товарів. 
Основною метою біржі є не отримання великого прибутку, а створення умов, які 

забезпечуватимуть найбільш ефективні умови торгівлі учасникам біржових торгів. Це 
відбувається за рахунок скорочення залишків товарів після здійснення угод, 
страхування від цінових ризиків, збільшення швидкості руху капіталу.  

У світовій практиці виділяють товарні, валютні, фондові, фрахтові, біржу праці, 
біржу клімату. Кожен з видів бірж здійснює своє функціонування в рамках певної 
сфери, характеризуючись особливостями діяльності, пов'язаними зі специфікою 
об'єкта торгів. Попит на певний товар формується залежно від вподобань 
споживачів. Пропозиція виникає за рахунок виходу на біржові торги продавців 
сировини або товарів. Біржовий ринок направлений на врівноваження попиту та 
пропозиції, які завжди присутні на ньому. В даному випадку головним питанням стає 
визначення рівня ціни, яку згоден заплатити споживач та яку встановлює продавець. 
Однією із ключових особливостей біржового товару є його ліквідність. Це означає, що 
його завжди можна купити і продати. 

Висновки. Завдяки біржовій торгівлі забезпечується уникнення дефіциту або 
затоварювання при існуючих цінах в певний момент часу. Серед основних 
характеристик товарної біржі варто виділити те, що купівля-продаж відбувається 
контрактами, а не товарами: укладання угод на продаж товарів здійснюється за 
стандартними зразками і великими партіями. Регулярний характер торгів сприяє 
зосередження значної кількості продавців та покупців на ринку, що в свою чергу 
сприяє визначенню базових цін на ринку; усі здійснювані операцій на біржовому 
ринку підпорядковуються встановленим правилам. 

Отже, біржа є ринковим механізмом, завдяки якому в дію приводиться система 
стандартів, розроблених біржою або державою. У процесі торгів гарантується висока 
якість товару внаслідок дотримання товарних стандартів. Завдяки мобільному 
реагуванню товарних бірж на зміни, що відбуваються в кон'юнктурі товарного ринку, 
та своєчасному укладенню угод між покупцями та споживачами відбувається 
збалансованість та концентрація попиту і пропозиції на товарному ринку. Діяльність 
біржі спрямована на забезпечення сприятливих умов для отримання економічних 
вигід учасниками біржових торгів.  
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Abstract  
The article discusses approaches to quality management that can be applied to a wide 
range of processes and products. The authors argue that each of these approaches has 
advantages in certain cases. Therefore, for effective quality management it is advisable 
to use a combination of approaches and technologies. 
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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ 
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Анотація 
В статті розглядаються підходи до управління якістю, що можуть бути застосовані 
для широкого кола процесів та продукції. Автори доводять, що кожний із розглянутих 
підходів має переваги в певних випадках. Тому для ефективного управління якістю 
доцільно застосовувати комбінації підходів та технологій. 
Ключові слова: якість, управління, процес, продукція, послуга. 
 

Стандарти, що розробляються Міжнародною організацією по стандартам не 
обмежуються різними системами заходів для покращення якості, вони також 
визначають правила документування процесів і вказують, які процеси найбільш 
важливі для забезпечення необхідного рівня якості (Sheng, 2011). Однак, існують 
практики, які дають можливість зробити в технологіях покращення якості наступний 
після сертифікату ISO9001 крок.  

Зокрема, TQM (Total Quality Management) – це підхід до управління 
організацією, націлений на якість. Термін Total Quality Management запропонований 
для опису методології, відповідно до якої критерії якості стають основним фактором 
для керівництва при проектуванні, плануванні та модернізації технологій (Simon, 
2010; Wiśniewska, 2014). Методологія TQM визначає якість продукції та послуг як 
інтегруючу категорію. Згідно з нею, якість визначається набором категорій (Рис. 1). 

Найбільш поширеними загальними інструментами оцінювання якості є різні 
методи статистичного контролю процесу (Statistic Process Control – SPC), які 
використовуються групами сприяння якості для вирішення різних завдань і 
безперервного підвищення якості (Saks, 2013). 

Загальне управління якістю базується на принципах,розуміння й реалізація на 
практиці яких дозволяє досягати бажаного рівня якості «з першого разу» (Рис. 2) 
(Гіссин, 2010; Спіцнадель, 2000). 

У дещо зміненому вигляді ці елементи увійшли до складу принципів системи 
менеджменту якості, представлених у стандартах ISO серії 9000. 
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Рисунок 1 – Категорії якості продукції згідно з TQM 

Джерело: складено за Lam, 2015 

 
Єдиним для всіх підходів є те, що контроль якості необхідно здійснювати 

шляхом порівняння запланованого показника якості з дійсним його значенням. 
Власне контроль якості полягає в тому, щоб, перевіряючи показники якості, виявити 
їх відхилення від запланованих значень (Рябенко, 1992). У разі виявлення 
відхилення необхідно знайти причину його появи, і після коригування процесу, знову 
перевірити відповідність скоригованих показників якості їхнім запланованим 
значенням (Парк, 1996). Саме по такому безперервному циклу здійснюється 
управління, забезпечення необхідної якості та подальше його поліпшення. 

 

 
 

Рисунок 2 – Принципи управління якістю продукції 
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Науковою основою сучасного технічного контролю є математично-статистичні 
методи. Управління якістю продукції може забезпечуватися двома методами 
(Хірое, 1996; Лапідус, 1995):  

– за допомогою розбраковки виробів; 
– шляхом підвищення технологічної точності. 
Стратегія щодо підвищення рівня якості та його вдосконалення повинна бути 

реалізована на всіх етапах життєвого циклу продукту. Існує необхідність відстеження 
рівня якості продукції на початкових етапах виробничого процесу, а не підсумкового й 
єдиного контролю якості вже готового продукту на виході. Тобто необхідним є 
відстеження рівня не тільки готового продукту, але й контроль якості сировини, 
виробничого процесу, застосовуваних технологій. Підвищення рівня якості продукції 
залежить від задоволення потреб замовників.  

Відповідність рівня якості продукції потребам споживачів обчислюється за 
допомогою експертних вимірювань або документальних даних (Азгальдов, 2012). 
Серед існуючих методів визначення показників якості (ПЯ) немає відповідного по 
відношенню до якості нанопродукції в ринковому середовищі, так як існуючі підходи 
визначення показників якості не враховують наукоємність нанотехнологій. 

У даний час існує велика кількість підходів та технологій, що сприяють 
підвищенню рівня якості та конкурентоспроможності підприємств (Табл. 1). 
 
Таблиця 1: Підходи та технології, які спрямовано на підвищення рівня якості 

продукції 
 

Підхід / технологія Опис 
Підходи 

Системи контролю 
(СК) 

Порівняння запланованих показників з фактичними, і відповідно 
аналіз отриманих відхилень при їх наявності. Завданням СК  є 
розробка плану і, згідно нього, досягнення цілі. Метою СК є 
інформаційна підтримка управлінських рішень для підвищення якості. 
Якість управлінського рішення – це безліч рішень здатних 
задовольнити вимоги споживачів. 

Збалансована система 
показників (BSC – balanced 
score card) 

Методологія, яка заснована на перекладі стратегій у конкретні цілі 
розвитку підприємства. BSC ґрунтується на таких основних 
напрямках, як клієнти, фінанси, внутрішні процеси та навчання. За 
даним напрямком з'являється можливість ефективної оцінки 
діяльності підприємства. При досягненні розроблених цілей 
необхідним є надання результатів у вигляді кількісних показників 

Система менеджменту 
якості (СМЯ) 

У СМЯ з метою підвищення якості застосовують оцінку задоволеності 
споживачів, яка є обов'язковою за вимогами стандартів. Вихідними 
даними при аналізі є дані, отримані через лінію «Зворотній зв'язок зі 
споживачами», при аналізі в основному використовуються індекс 
задоволеності споживачів і кваліметричні способи оцінки якості 

Технології 

Структурування функції 
якості( QFD – Quality 
Function Deployment) 

Технологія, яка ще на етапі проектування виробів дозволяє перевести 
виявлені потреби споживачів у технічні вимоги до продукції. Дана 
технологія застосовується тільки для визначення підвищення якості 
продукції 

FMEA-аналіз (Failure Mode 
and Effects Analysis, аналіз 
видів и наслідків відмов 

Аналіз імовірності виникнення дефектів і можливий вплив їх на 
споживача. Метою даного аналізу є зменшення кількості ризиків від 
можливих дефектів при розробці продукту 

Функціонально-вартісний 
аналіз 

Оцінка витрат, яка проводиться вже для розроблених продуктів для 
зменшення кількості витрат і, відповідно, зниження собівартості 
продукту 

GAP-аналіз (метод аналізу 
первинної інформації) 

Застосовується для виявлення відхилень у процесах, що виникли при 
існуванні дефектів. Сприяє поліпшенню існуючих процесів, а так само 
може застосовуватися при аналізі розроблюваних 

Джерело: складено авторами за Спицнадель, 2000; Рябенко, 1992; Парк, 1996; Хірое, 1996; Лапідус, 
1995; Азгальдов, 2012; Сукіасян, 2018; Costa et al., 2017. 
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Дані управлінські технології, як і стандарти серії спрямовані на підвищення 
результативності роботи СМЯ. 

Теоретичною базою для оцінки якості будь-якого продукту чи процесу є 
кваліметрія, у межах якої розвиваються статистичні, аналітичні, експертні методики 
оцінки відповідності бажаному рівню (Лапідус, 1995). Контроль якості відбувається 
шляхом порівняння запланованого показника із дійсним його значенням 
(Азгальдов, 2012). Відхилення від запланованих показників відбувається, як правило, 
у біг гірших значень. Необхідно також враховувати, що сама по собі якість є 
динамічним об’єктом, який вимагає постійного контролю (Costa et al., 2017).  

Існує безліч статистичних методів контролю якості. У цьому сенсі завжди постає 
питання – якому методу слід віддати перевагу. Деякі спеціалісти пропонують 
користуватися наступним принципом: важливість статистичного методу дорівнює 
його математичному потенціалу, множеному на імовірність його застосування 
(Азгальдов, 2012). Тобто при оцінці якості виробу необхідно обирати такі методи, які 
дають достовірну інформацію, однак є простими та зрозумілими (Табл. 2). 

 
Таблиця 2: Методи контролю якості продукції 
 

Назва Опис Мета, застосування  

Метод 
контрольних карт 

Графік, на який послідовно в 
порядку відбору вибірок наносять 
значення статистичного показника, 
який обчислюється за вибірковими 
даними. 

Дозволяють використовувати поточні дані 
процесу, щоб встановити статистично 
нормальні робочі кордони в яких повинні 
перебувати параметри процесу.При 
оцінювані якості наноструктур для 
встановлення залежностей характеристик від 
технологічних умов синтезу. 

Контрольні 
листки реєстрації 
даних 

Інструмент для збору даних та 
їхнього автоматичного 
упорядкування для полегшення 
подальшого використання зібраної 
інформації. 

Мета збору даних у процесі контролю якості 
наноструктур полягає в контролі та 
регулюванні процесу синтезу; аналізі 
відхилень від встановлених характеристик; 
контролі нанотехнологічної продукції. 

Причинно-
наслідкова 
діаграма Ісікави 

Інструмент, який дозволяє виявити 
найбільш істотні фактори, що 
впливають на кінцевий результат.  

Використовується для систематичного і 
повного визначення причин виникнення 
проблеми; для аналізу й структурування 
процесів; при необхідності візуалізації та 
оцінювання співвідношення причинно-
наслідкових зв'язків. 

Аналіз Парето Інструмент, що дозволяє 
об'єктивно представити й виявити 
фактори, які впливають на 
досліджувану проблему. 

Застосовується як для виявлення проблем, 
так і для аналізу причин, що викликають ці 
проблеми.  

Гістограма 
розподілу 
показників якості 

Інструмент, що дозволяє візуально 
оцінити розподіл статистичних 
даних, згрупованих за частотою 
попадання даних в певний 
інтервал. 

Застосовується при оцінці процесу за 
допомогою вибіркових даних, коли потрібно 
з’ясувати ймовірність перетину розподілу 
генеральної сукупності, меж полів допуску і 
появи у зв’язку з цим невідповідності 
вимогам споживача.  

Діаграма розкиду Інструмент, що дозволяє 
визначити вид і тісноту зв'язку 
двох параметрів процесу. 

Для з’ясування залежності між показниками 
якості та основними факторами виробництва. 

Джерело: складено авторами за Costa et al., 2017; Ho  et al., 2018; Staniszewska et al., 2017; Nagi et al., 
2017; Karuppusami et al., 2006; Black et al., 2004; Xu, 2005. 

 
Представлені вище підходи до управління якістю застосовані для широкого кола 

процесів та продукції. Кожен з них має переваги в певних випадках. Дуже часто 
застосовують комбінації підходів та технологій.  
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HEALTH BASICS. PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 
 
 

MICROCIRCULATORY DYNAMICS OF CHEWING MUSCLES  
IN EXPERIMENTAL TRAUMA 

 
Yurii TOVKACH – Yaroslav KARAVAN – Мykola SOROKHAN* 1 

 
Abstract 

In the work scientific background, development and introduction are presented to a clinical 
practice of results of experimental researches, simulated the infringements which are 
observed in the chewing muscles at damages of maxillofacial and similar areas and are 
received by victims at a poly trauma. Features of hematology variations with availability of 
jet shifts in micro circulator channels system of muscles of the maxillary device of various 
functional types in conditions posttraumatic hypo dynamics, reached by bio damaging 
effect of a way of experimental simulation, are investigated. New data about adaptive 
possibilities micro circulator are obtained channels of chewing muscles to a normal 
muscular load after posttraumatic infringements the maxillary device in model experiment 
on laboratory animals. 
Keywords: damages of maxillofacial area, poly trauma, hematology variations, 
posttraumatic infringements of the chewing muscles. 
 
 

МІКРОЦИРКУЛЯТОРНА ДИНАМІКА ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ  
ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТРАВМІ 

 
Юрій ТОВКАЧ – Ярослав КАРАВАН – Микола СОРОХАН  

 
Анотація 
У роботі представлені експериментальні дослідження, що імітують порушення, 
характерні тим, що відбуваються в жувальних м’язах при пошкодженнях щелепно-
лицьової ділянці та аналогічні отримані постраждалими при політравмі. Досліджено 
особливості гематологічних змін з наявністю реактивних зрушень у системі 
мікроциркуляторного русла м’язів щелепного апарату різних функціональних типів в 
умовах посттравматичної гіподинамії. Отримані нові дані про адаптивних 
можливостях мікроциркуляторного русла жувальної мускулатури до нормального 
м’язового навантаження після посттравматичних змін щелепного апарату в 
модельному експерименті на лабораторних тваринах. 
Ключові слова: щелепно-лицьова ділянка, жувальна мускулатура, полі травма, 
гематологічні зміни, посттравматичні зміни жувальної мускулатури 
 

Вступ. Наявність політравми у постраждалих в результаті ДТП і є одним з 

актуальних напрямків міждисциплінарних досліджень, що стосується як медико-
соціальних аспектів, так і питань, пов’язаних з дорожньо-транспортою безпекою 
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(Арцимович та ін., 1997). Деякі авторів відзначають збільшення переломів кісток 
обличчя з пошкодження м’язового апарату на 10-15%, що слід враховувати при 
організації спеціалізованої стаціонарної та амбулаторної допомоги (Абакумов 
та ін., 2001; Алексеев, 2002; Баркаган та ін., 2001). Із зростанням травматизму 
визначається збільшення частоти і тяжкості щелепно-лицьових травм і поєднаних 
пошкоджень. Про це свідчать численні дані вітчизняних (Александров, 1994; 
Багненко та ін., 2002) і зарубіжних авторів (Бессекеев, 2002). Питома вага щелепно-
лицьових травм серед загальної кількості ушкоджень кісток коливається від 3,2 до 
3,8% (Анисимов, 1997; Балуда та ін., 1980). Кількість постраждалих з травмою 
обличчя в структурі стаціонарних постраждалих за матеріалами окремих авторів 
становить від 21 до 40% (Андреев, 1999).  

Моделювання в клінічній та експериментальній хірургії стало одним з головних 
методів наукового дослідження, що дозволяє прискорити розуміння вузлових питань 
патогенезу екстремальних станів, зокрема, травматогенеза і порушень, що 
відбуваються в тому числі і м’язовому апараті лицьового скелета при поєднаній 
травмі щелепно-лицьової області, а також намітити і обґрунтувати шляхи їх 
профілактики та лікування. 

Для реалізації способу експериментального моделювання нами апробовано та 
застосовано в серії експериментів на лабораторних тваринах ристрій для 
відтворення поєднаних травм обличчя. Запропоновано експериментальна модель з 
відтворенням зазначеної травми у лабораторних тварин дозволила простежити 
можливі особливості гематологічних змін з наявність реактивних зрушень у системі 
мікроциркуляторного русла м’язів щелепного апарату різних функціональних типів в 
умовах посттравматичної гіподинамії в ході репаративного міогенеза, подібне тим, 
що відбувається у постраждалого з аналогічною травмою. 

Цілі, завдання та методи дослідження. У даній роботі була поставлена мета 

вивчення динаміки показників гемограм лабораторних тварин в ході репаративного 
міогенеза, що викликає складний комплекс гематологічних змін з наявністю 
реактивних зрушень у системі крові, які є невід’ємною частиною відповідної реакції 
організму на деструктивні і відновні процеси, які проявляються у великому обсязі і що 
характеризуються своєю величиною і тривалістю.  

Вивчення кількісних показників периферичної крові здійснювали на 20 клінічно 
здорових щурах-аналог. Перед проведенням експерименту з вивчення кількісних змін 
клітин периферичної крові для напрацювання вихідних даних (ВД) проводили 
дослідження на 5 лабораторних щурах. Зміни в період репаративного процесу 
вивчали після нанесення повного перелому кісток лицьового черепа з пошкодженням 
жувальної мускулатури 15 щурах. Аналіз даних проводили по відношенню до 
вихідних даних, що характеризує фізіологічні показники, отриманні нами в процесі 
підготовки експерименту. 

В експериментальних умовах травма наносилася в різні відділи лицьового 
черепа з пошкодженням жувальної мускулатури одночасно за допомогою пристрою 
для відтворення травм у лабораторних тварин (Патент України +6548 
від 16. 05. 2005). 

При проведенні досліджень показників частоти травмованих внаслідок ДТП з 
щелепно-лицьовими травмами в Україні та країнах ЦСЄ застосовувалися методи 
математичної статистики, економетричні методи і методи аналізу часових рядів. Для 
розрахунків використовувалися пакети Statistica i Excel, а також пакет R, в якому 
реалізовані можливості використання методів просторової економетрики та 
статистики з візуальним відображенням в результаті розрахунків (Абдель Гани, 2005; 
Абдуразаков, 1995; Белов та ін., 1994]. 

Основні результати дослідження. Аналіз еритроїдної складової периферичної 
крові показав, що в травмованій групі гемоматологічні показники представлені 
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яскраво вираженою динамікою протягом усього досвіду. Через добу після початку 
репаративного процесу жувальної мускулатури відбулося зменшення кількості 

еритроцитів у 1,2 рази в (ІД 7,8±0.2х1012/л); гемоглобіну – в 1,1; гематокриту – 
в 1,04 рази. На 2-й день експерименту нами документована ще велика втрата 
складової червоної крові. Кількісний показник еритроцитів зменшився в 1,73 і склав 

4,5±0,16х1012/л; гемоглобіну – в 1,4; гематокрит знизився в 1,18 рази. Колірний 
показник, що характеризує відношення гемоглобіну до еритроцитів, збільшився   
1,12-1,24 рази. Даний процес, на наш погляд, характеризує відповідну реакцію 
організму на втрату крові, болюче подразнення і загибель еритроцитів в результаті 
потужного метаболічного стресу в посттравматичний період. Низькі кількісні значення 
еритроїдної складової периферичної крові визначала і на 7-14-у добу експерименту. 

Еритроцитопенія була пов’язана з впливом острофазних білків і пошкодження 
мембрани еритроцитів. Не виключена можливість депонування крові в центральних 
паренхіматозних органах і застій в області травми. У більш пізніх терміни 
відбувалося поступове відновлення показників червоної крові до рівня фізіологічних 
значень. На 28-й день відзначали збільшення кількості еритроцитів 

до 6,0±0.13х1012/л, хоча по відношенню до вихідних даних їх рівень був нижче в 
1,3 рази. У цей період відновлювалися показники гемоглобіну і гематокриту, а 
колірний показник незначно знизився. 

Показники кількісних змін з боку червоної крові, ми розцінюємо як створення 
аданційного буфера у відповідь на травму щелепно-лицьової області з 
пошкодженням жувальних м’язів, а також як компенсацію ацидотического стану, що 
виникає слідом за пошкодженням навіть частини м’язового масиву. У заключні дні 
експерименту (на 42-56-й) показник еритроцитарної ланки периферичної крові 

досягнув вихідних значень (7,8±0.18х1012/л). Колірний показник периферичної крові 
на 42- і 56-й дні недостовірно різнився у порівнянні з вихідними даними. 

При цьому кількісне значення, що характеризують показники гематокриту і 
гемоглобіну, також досягли фізіологічних значень. Посттравматичний період, що 
супроводжувався розвитком запальної реакції, документований характерними 
змінами швидкості осідання еритроцитів. На 14-й день після травми швидкість 
осідання еритроцитів в порівнянні з вихідними даними зросла в 2,61 рази. Далі 
зазначалося поступове зменшення цього показника, що характеризує ослаблення 
запальної реакції.  

Таким чином, показники еритрограмм експериментальних щурів демонструють 
пряму залежність змін, викликаних травмою щелепно-лицьової області з 
пошкодженням жувальних м’язів, яка виявляється втратою на еритроцитарної маси 
упродовж 14-ти днів і відновлення функціональної активності червоної крові до 28-го 
дня.  

При проведенні в подальших етапів експерименту дані лейкограми 
периферичної крові виявили виразну лейкоцитарну реакцію, що проявилася 
збільшенням кількості лейкоцитів у перший день після моделювання травми 
щелепно-лицьової ділянки в 1,4 рази по відношенню до вихідного показника 

(7,2±0.24х109/л). 
До 2-го дня кількість лейкоцитів у крові щурів знижувалась, але достовірно 

перевищувало вихідні значення. Поступове зниження лейкоцитів відзначали до 28-го 
дня, після чого наступав період підйому кількісного показника лейкоцитів у 
периферичній крові експериментальних тварин. Динаміка паличкоядерних 
нейтрофілів (ПЯН) в травмованій групі по відношенню до вихідних даних 

(6,8±0.29х109/л) виглядає наступним чином: у перші дні відзначено збільшення 
даного показника в 2,1 рази, а починаючи з 7-го дня, відзначали стійку тенденцію до 
його зниження. У заключні дні модельного експерименту з пошкодженням 
жувального м’язового апарату щелепно-лицьової ділянці кількість паличкоядерних 
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нейтрофілів незначно збільшилася. Вміст сегментоядерних нейтрофілів в 

травмованій групі по відношенню до вихідних даних (31,6±1,6%) відмічено стійким 
збільшенням з початку і до кінця експерименту. При вивченні динаміки лімфоцитів 
встановлено в 1 і 2-й днф зниження і кількості в 1,3-1,34 рази – відповідно по 

відношенню до ВД (58,0±3,11%). Тенденція до накопичення лімфатичних клітин 
відзначена, починаючи з 7-го дня посттравматичного періоду. Незначне зниження на 
42-й день до 56-му змінилося збільшення процентного вмісту лімфоцитів 

Кількість еозинофілів в травмованій групі по відношенню до вихідних даних, 
збільшувалася тільки в початковій посттравматичний період, а надалі їх динаміка 
залишалася досить рівною. Вивчення процентного вмісту базофілів в групі виявило 
їх кількості на 2-й день експерименту, до 7-го дня їх кількість збільшилася, і дайни 
показник тримався на цьому рівно до 8-го дня. У більш пізні терміни їх наявність в 
лейкограммі не встановлено. Кількість моноцитів у щурів на 1-й день травми 

збільшилася, у порівнянні з вихідними даними (1,5±0.04%) в 2,54 рази. До 7-го дня 
вміст моноцитів знизився і досяг рівня вихідних даних. До 14-го дня відбулося 
збільшення іх в 1,54 рази в порівнянні з вихідними даними. На 28-й і 42-й дні рівень 
моноцитів почав знижуватися, а до 56-му досяг рівня фізіологічних значень. 

Наявність зазначених вище змін в гемограммі розцінюємо як показник 
адаптаційного-пристосувальної реакції з боку організму, який вказує на розвиток 
загальних процесів, що характеризують посттравматичний період, що дає 
можливість прогнозування і контролю над перебігом репаративних перетворень в 
жувальних м’язах лабораторних тварин.  

Висновки. Таким чином, на лабораторних тваринах детально вивчено вплив 

експериментальної політравми з ушкодженням жувальної мускулатури при травмі 
щелепно-лицьової ділянки на репаративній можливості м’язової тканини в ранньому 
посттравматичному періоді. При зіставленні отриманих результатів встановлено 
характер адапційно-пристосувальної реакції збоку організму на підставі 
гематологічних показників червоної на білої крові під впливом полі травми. 

При цьому показники еритроцитів експериментальних щурів продемонстрували 
пряму залежність змін, викликаних травмою щелепно-лицьової ділянки з 
пошкодженням жувальних м’язів , яка виявляється втратою еритроцитарної маси 
упродовж 14-ти днів і відновлення функціональної активності червоної крові до 28-го 
дня. Також була виявлена виражена лейкоцитарная реакція, яка проявилася 
збільшенням кількості лейкоцитів у перший день після моделювання травми 
щелепно-лицьової ділянки, досягаючи рівня фізіологічних значень до кінця 
експерименту.  

Наведені експериментальні дослідження розширили уявлення і підтвердили 
пріоритетність метаболітичних порушень при політравмі, дозволили дати 
прогностичну оцінку подальшого розвитку патологічного процесу і обґрунтувати 
тактику ведення таких потерпілих в ранньому періоді поєднаної щелепно-лицьової 
травми. 
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Abstract 
The article raises an important issue of professional pedagogy – the theoretical 
foundations of modelling the professional activities of a higher education teacher; the main 
types of professional and pedagogical activity of the teacher are revealed, the attention is 
focused on the functions of educational activity; the content of the concept "modelling of 
professional activity in the educational space of a higher education institution" is 
highlighted, the conditions of its efficiency are determined. 
Keywords: activity functions, types of activity, qualities, conditions. 
 

The educational process is the main activity of the higher education institution (HEI), 
and its organization involves a combination of all its components, establishing their 
interaction, determining the content of the activities of research and teaching staff and 
applicants for higher education. The result of the development of each of these 
components of the educational process at HEI is to increase the quality of graduate 
training. 

Successful activity of any HEI is impossible without constant improvement of all its 
links on improvement of quality of educational services that is connected first of all with a 
level of professional competence of scientific and pedagogical workers and the 
organization of its work; depends on the teacher's ability to "awaken", support and develop 
students' abilities, interest in educational, scientific, organizational, educational and other 
activities. 

The problem of activities modelling in the educational process is revealed in the 
works of N. Bakhmat, O. Borisova, A. Verbytsky, O. Dakhin, V. Zagvyazinsky, 
L. Karaseva, L. Kartashova, E. Lodatko, O. Ponomarev, V. Semichenko, who explore the 
theoretical and practical foundations of activity modelling. However, the issue of modeling 
the professional activity of a pedagogical worker in the context of modern educational 
space needs more in-depth study.  

The importance of education for the development of society is objectively due to the 
increasing role of organizational and information technologies, education is becoming the 
most important factor in the development of society. In modern society education acts as a 
system of economic relations, which expresses the relationship, the interaction of 
education and related areas of activity. 

According to the Law of Ukraine "On Education", the education system is "a set of 
components of education, levels and degrees of education, qualifications, educational 
programs, educational standards, licensing conditions, educational institutions and other 
educational entities, participants in the educational process, governing bodies in the field 
education, as well as regulations governing the relationship between them" (Law of 
Ukraine "On Education"). 
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Therefore, in the current socio-economic situation in Ukraine success can be 
achieved by a person armed with knowledge and able to adapt to ever-changing 
conditions. Taking into account these requirements, the activity of the Ukrainian education 
system is also being modernized. It is impossible to achieve this goal without the 
appropriate methodological and personnel support, and therefore, it is necessary to find 
new approaches to the training of HEI teachers who are able to model their professional 
activities. 

The profession of a teacher, including a teacher of HEI, belongs to the "man-man" 
type, according to the classification of professions proposed by E. Klimov (by subject of 
work) (Klimov, 1985). The subject of work in this group of professions is the interaction 
with another person. This group includes the professions of manager, teacher, 
psychologist, salesman. 

Pedagogical activity is defined as a purposeful process of solving the goals and 
objectives of education and development of students. Applicants for education, according 
to the Law of Ukraine "On Education" – are "pupils, students, cadets, students, trainees, 
graduate students (adjuncts), doctoral students, other persons who receive education in 
any type and form of education" (Law of Ukraine "On Education"). Positive changes in their 
personal development occur only when their goals coincide with the goals of the teacher. 

The content of pedagogical activity is education, upbringing, education, development 
of students. An obvious feature of pedagogical activity is its common nature: the work of a 
teacher is inconceivable without those to whom his educational, developmental and 
upbringing influence is directed. Pedagogical activity differs from other types of activity in 
that the teacher's self-realization consists in a positive influence on the pupil. At the same 
time, students can also influence the teacher, the types and forms of his activities. 

The peculiarity of the high school teacher activity consists in the complex and focus 
on solving a large number of interrelated tasks. Realizing various purposes, the teacher of 
HEI carries out various kinds of activity: pedagogical (educational and methodical), 
research, organizational-administrative and educational. Note that the combination of 
pedagogical and scientific activities for a high school teacher is significant and productive. 
However, the leading role in his activity is played by pedagogical activity, other types of 
activity are integrated and manifested in it (Reznik et al., 2014, p. 27).  

Each scientific and pedagogical employee of the HEI performs different types of work 
at the appropriate level. Therefore, we formulate criteria for evaluation. We take as a basis 
the classification of N. Kuzmina, according to which five levels of the productivity are 
established (Kuzmina, 1990, p. 39-45): reproductive, when the teacher is able to tell others 
what he knows; adaptive, where the teacher can adapt the information to the 
characteristics of the audience; local-modelling knowledge of students, when the teacher 
has strategies for teaching knowledge, skills and abilities in certain sections of the course, 
which allow to determine the pedagogical goal, set tasks, develop an algorithm for their 
solution and use pedagogical tools to include students in educational and cognitive 
activities; system-modelling knowledge of students, when the teacher has strategies for 
finding ways to form a system of knowledge, skills and abilities in the discipline as a whole; 
system-modelling activity and behaviour of students, when the teacher is able to turn the 
content of his discipline into a means of forming the student's personality, needs for self-
training, self-education and self-development. 

In the learning process the teacher solves the problem of learning and development 
of students, which determines the main functions of their activities. 

1. Obtaining and accumulating new knowledge both in the field of teaching and in 
forms, techniques and methods of teaching. The implementation of this function requires 
the ability to master special knowledge, knowledge of pedagogy, psychology, etc., as well 
as creatively use the accumulated knowledge. The level of special knowledge of a HEI 
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teacher is much higher than the knowledge of teaching methods, and this is a big problem 
of higher education. 

2. Designing the learning process. Based on the objectives of the discipline, the 
teacher develops the program, the structure of the course, chooses the methods and 
technologies of teaching. The ability to plan the studying of the whole course and each 
individual lesson, to correlate the content of individual topics with the general objectives of 
the discipline, knowledge of age and individual psychological characteristics of students 
are the necessary components of the teacher. When designing the educational process, 
the teacher creatively approaches the use of the already developed technologies, 
methods, teaching techniques, as well as offers their own original. 

3. Selection and structuring of the content of the lesson. Based on the knowledge of 
the characteristics of the audience, their own training, the teacher designs each lesson. 
One topic can be presented to different groups of students in different ways: other material 
is selected, time for studying certain issues is distributed differently, different teaching 
methods and techniques are used. 

4. Organization of the educational process. It is not only about the organization of 
students' activities, but also about the teacher's ability to organize themselves, their own 
work to achieve learning goals. 

5. Establishing communicative connections, without which personal development is 
impossible. Relationships with colleagues and with students are Important in the 
professional activity of the teacher, because they become a source and catalyst for the 
process of enrichment of knowledge, a condition for improving professionalism, a means 
of educational influence on applicants. 

The effectiveness of communicative relations is determined by a number of positions: 
the objective perception of a person in the process of communicating with him; mutual 
trust in joint activities; mutual exchange of information; conflict elimination; fair but tactful 
criticism; change if necessary of own behaviour in relation to the student. 

6. Educational influence on students. The formation of the student's personality is a 
multifaceted process: in addition to the transfer of knowledge and the development of 
certain skills, the teacher influences his socio-moral sphere. Positive influence is possible 
only with emotional harmony with students and joint purposeful activity. Taking into 
account the condition, mood, motives of students, tact in communicating with them 
significantly increase the effectiveness of pedagogical influence, determine the positive 
dynamics in the personal development of students. 

The essence of the teacher’s activity can be defined by the following components: 
the transferring of knowledge, skills and abilities (he teaches, communicates, transmits 
systematic information on a particular discipline); educational influence; assessment and 
control of learning outcomes. 

Without self-education and self-development, the activity of a teacher is not 
conceivable: conducting scientific research and enriching the methodological base is an 
integral part of pedagogical directions. In addition, the teacher needs to develop 
professionally important qualities. Interpersonal interaction is obligatory in the activity of 
the teacher: communication with colleagues, with the head of the department, with the 
management of the HEI, with the students of higher education. 

Thus, in modern conditions, learning becomes an exchange of ideas. The teacher 
ceases to be the custodian and transmitter of scientific knowledge, he helps the student to 
navigate the world of scientific information. Equal communication becomes a prerequisite 
for genuine subjective relationships necessary for the creative self-disclosure of higher 
education seekers. The teacher's activity is aimed at activating the creative potential of 
students, stimulating their independence to find their own ways to solve educational and 
scientific problems. 
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Teachers directly teach and educate students, develop curricula from their assigned 
courses, determine appropriate forms and methods of teaching, prepare training and 
methodological support, conduct classes provided by the curriculum and are fully 
responsible for preparing students for a particular specialty. 

Under the guidance of the lecturer, educational and methodological support of the 
discipline is developed, teachers of specific courses determine the level of students' 
knowledge, so the lecturer controls the quality of classes conducted by teachers on the 
stream and the level of students' mastery of educational material. 

Teaching work in HEI is often called training and educational. Of course, we can 
distinguish the actual educational activities: cultural and sports work, the activities of 
curators of academic groups, work with students living in dormitories, work with parents of 
students, measures to prevent violations of academic discipline and much more. 

But, communicating with students in regular classes, advising them on the course 
conducting and diploma research, taking tests and exams, involving in research work, we 
must not forget about the need for constant educational influence on the culture and 
morals of young people, the formation of their life values. 

A teacher can make a serious mistake if he thinks that the educational aspect of 
student learning is not his business. Every teacher must accept and perceive each student 
with the whole complex of his problems – both educational and moral, because all this will 
affect the ultimate life success of HEI students. 

The effectiveness of the educational staff teaching work is directly dependent on the 
level of the professional competence of teachers, important components of which are 
pedagogical and methodological. 

In its formation we consider it necessary to pay attention to two aspects: peculiarity of 
pedagogical activity related to the specifics of its object, which is a person (he is the 
subject of activity), constant instability of pedagogical situations – all this does not allow 
the teacher to rely on any one, once and for all mastered system of actions; when 
developing the methodological basis for optimizing the educational process there is a 
problem of the ratio of creativity of the teacher and a certain algorithm of actions that the 
teacher should constantly perform. 

The main goals of methodical work are: systematic improvement of methods of teaching 
and educating students; improving the pedagogical skills of teachers; development of new 
effective methods of organizing and conducting the educational process; generalization and 
dissemination of best practices in teaching and educating students. 

The main tasks of methodical work are to develop methods of teaching disciplines 
assigned to the graduating department; improving existing and creating new, most 
effective methods, techniques, methods and forms of teaching and educating students; 
development and improvement of educational and methodical materials of the department; 
ensuring a close connection between the theoretical training of students with the practical 
activities of graduates to improve curricula and teaching methods; systematic 
generalization and dissemination of best practices in teaching and educating students. 

The integration of science, higher education and production is realized in different 
forms and with different intensity, this process is determined by the level of organization of 
scientific work at the departments of HEI. In this regard, conditions are created in the HEI, 
which contribute to the accumulation of research potential, improve the quality of training, 
scientific and pedagogical staff, increase the level of research work. 

The significance of scientific work lies primarily in the fact that the results and 
innovative developments of scientific and pedagogical staff of the HEI have the shortest 
distance of approbation and implementation in practice. They can be used in the 
educational process to enrich it, to develop new elective courses, new textbooks and 
monographs. The scientific activity of a higher school teacher ensures the unity of 
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teaching, science and practice, ensures the implementation of the cognitive and 
transformative function of science itself. 

In addition, scientific work increases the personal prestige of the teacher as a 
scientist, expands the possibilities of independent scientific work of students, increases the 
degree of satisfaction of higher education students with training in the HEI. 

The scientific work of the teacher involves two main components: scientific activity 
and organizational and methodological support of research work. 

The structure of the organization of scientific work of teachers can be represented as 
follows: participation in competitions of grants and programs; holding scientific 
conferences of different levels; preparation of scientific publications; training of scientific 
and pedagogical staff and work with graduate students. The participation of teachers in 
research work allows each researcher: to master different research methods; to develop 
independence in solving the task; develop the ability to work in a team, solving partial 
problems, participate in compiling and writing joint reports on the results of research work, 
articles, etc. 

Organizational and methodological work includes various areas of work with 
students: the organization of work in junior courses, cultural and mass work, educational 
work in dormitories and more. The high level of organization of work in these areas helps 
to raise the cultural level of students, helps to nominate student leaders. 

Organizational and methodological work also covers a range of issues related to the 
organization of office work, preparation and implementation of educational programs and 
curricula, preparation and design and reports. 

In generalized form, the activities of the HEI teacher (Regulations on…; Reznik 
et al., 2014) are presented in Fig. 1. and in Table 1. 

 

 
Figure 1 – The main activities of the modern HEI teacher 
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Table 1: The main activities of the teacher of modern HEI 
 
№ Areas of activity Content of activity 

I Educational work  Carrying out all types of educational work with applicants for higher education 
degrees "bachelor", "master", "doctor of philosophy". 

  Management of term papers. 

 Management of training and production practices. 

 Student consultations. 

 Taking exams, tests. 

 Testing students' knowledge. 

 Thesis management, etc. 

II Methodical work  Preparation for training sessions (lectures, practical, seminar, individual, 
laboratory classes, consultations). 

 Preparation of licensing and accreditation cases. 

 Development of a set of educational and methodological support of the discipline. 

 Preparation of textbooks, methodical developments, lecture notes, workshops, etc. 

 Development and use of multimedia presentations of lecture books, modular 
object-oriented dynamic learning environment (MOODLE), technical teaching aids. 

 Development of entrance examination programs for admission to university 
studies. 

 Development of an information package of faculty specialties. 

 Development of rector's control tasks in the MOODLE system. 

 Reviewing, management, work in the jury, in the organizing committee of the first 
stage of the All-Ukrainian competition-defense of research works of students-
members of the Small Academy of Sciences of Ukraine. 

 Development of programs for certification of higher education. 

 Review of graduation theses of applicants for higher education degrees 
"bachelor", "master". 

 Preparation of students for participation in the second stage of the All-Ukrainian 
Student Olympiad. 

 Reviewing and examination of teaching materials, etc. 

III Scientific work  Management and / or work on the state budget, self-supporting topic. 

 Receiving a grant. 

 Concluding an agreement on international scientific, scientific and technical 
cooperation. 

 Participation in research expeditions. 

 Patent for discovery (invention). 

 Defense of the dissertation. 

 Dissertation review. 

 Participation in attestation as an official opponent of doctoral / candidate 
dissertation. 

 Membership in specialized scientific councils for the defense of doctoral / 
candidate dissertations. 

 Management and / or work on the state budget, self-supporting topic. 

 Receiving a grant. 

 Concluding an agreement on international scientific, scientific and technical 
cooperation. 

 Participation in research expeditions. 

 Patent for discovery (invention). 

 Defense of the dissertation. 

 Dissertation review. 

 Participation in attestation as an official opponent of doctoral / candidate 
dissertation. 

 Membership in specialized scientific councils for the defense of doctoral / 
candidate dissertations. 

 Reviews of abstracts of dissertations. 

 Review and examination of monographs, scientific articles. 

 Management / participation in research centres / laboratories / schools. 
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 Publication of monographs, scientific articles in journals / collections (from the List 
of professional publications), in other scientific publications, abstracts of reports in 
collections of international, national, regional conferences, in foreign scientific 
journals, in journals and collections registered in international scientific journals 
databases (Scopus, Web of Science, Socrates-Impulse, Zentralblatt MATN, Index 
Сopernicus). 

 Reports at scientific conferences of various levels. 

 Participation of teachers in scientific competitions of different levels. 

 Student and postgraduate scientific publications made under the guidance of a 
teacher. 

 Participation in the jury of scientific competitions of different levels. 

 Management of scientific internships of scientific and pedagogical workers of other 
HEI, etc. 

IV Training activity  Work as a student group curator. 

 Organization of student excursions, meetings with stakeholders, exhibitions. 

 Educational process during the classroom. 

 Educational process during extracurricular activities. 

 Educational process within informal meetings. 

 Work with student assets. 

 Work with parents (participation in meetings, meetings), etc. 

V Organizational 
and other types 

of work 

 Receiving state and other awards. 

 Membership in expert and scientific councils of the Ministry of Education and 
Science of Ukraine, work in the branch councils of the National Agency for Quality 
Assurance in Higher Education, or the Accreditation Commission, or their expert 
councils, or intersectoral expert council on higher education of the Accreditation 
Commission or expert commissions of the Ministry of Education and Science of 
Ukraine, or Scientific-methodical council / scientific-methodical commissions 
(under commissions) on higher education of the Ministry of Education and Science 
of Ukraine. 

 Management of the project team (guarantor of the educational program). 

 Participation in the work of the project group on the development of educational-
professional (educational-scientific program, curricula of the appropriate level of 
higher education, industry, specialty, educational degree. 

 Work in the specialty support group. 

 Membership in the academic council of the faculty, the academic council of the 
university, the scientific and methodical council of the faculty and the university. 

 Membership in the organizing committee for the organization and holding of an 
international / all-Ukrainian conference. 

 Participation in the work of editorial boards of scientific journals and collections of 
scientific works (foreign, professional, non-professional). 

  Acting as Deputy Dean of the Faculty, Curator of the Academic Group. 

 Management of student research groups and problem corpses. 

 Participation in career guidance work. 

 Participation in the methodical / scientific seminar of the department, etc. 

VI Personal life  Organization of personal activities. 

 Planning the activities of the teacher for the school year. 

 Life planning, professional career, time. 

 Organization of family life and household. 

 Organization of personal health and preservation of working capacity, etc. 

 
These types of activities of the teacher determine the model of his qualities 

necessary for successful activity in the HEI. 
Modelling of professional activity in the educational space of HEI is a reflection in the 

content of education and in real educational activity of applicants for higher education, 
which forms in them a correct and complete idea of holistic professional activity (from goal 
setting to self-analysis of process and results) and allows them during learning to master 
the methods (actions, operations), and this provides a smooth transition to the actual 
performance of their duties (professional functions). Modelling requires a systematic 
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consideration of the professional activities for which students are prepared (activity model) 
and the content of education and training (training model). 

Professional activity modelling in the educational process in contrast to the process 
of developing the content of education and training is that students reproduce professional 
activity in the learning process in specially created conditions, when this activity is 
conditionally professional, and when performing actions, operations reflect only the most 
significant its features. A. Verbytsky calls this activity "quasi-professional", it is transitional 
from educational to professional; students do not perform their own professional activity, 
but imitate it (Verbitsky, 1991). 

The essence of professional activity modelling is to create conditions for the 
development of active subjectivity of the student, professional thinking, acquisition of skills 
and abilities of professional activity through its reproduction in specially created conditions, 
when the activity is "quasi-professional", and when performing actions and operations 
essential features. 

To use the modelling of professional activity in the training of future teachers it is 
necessary to understand its features and structure, which has a purpose, motives, content, 
methods, results. All of these components are interconnected and interdependent. The 
teacher's activity is complex and multifunctional. Therefore, modelling his own professional 
activity, the teacher demonstrates its models for students and through the use of models of 
professional activity carries out the transformation in the awareness of higher education 
students of modern approaches to education. 

The effectiveness of modelling professional activity in the process of training future 
teachers depends on the following conditions: 

1. Mastering the skills of professional activity in classes on disciplines of different 
blocks: general and professional training. 

2. Professional activity modelling of in the educational process with the use of 
interactive teaching methods and technologies, which successfully form the basis of skills 
in the use of pedagogical technologies, there is an active understanding of operations and 
actions that are part of them, development of mental processes, values, creativity, interest 
and desire to engage in pedagogical activities. 

3. The use of learning models based on the application of certain approaches in the 
training of future teachers in classes on psychological and pedagogical disciplines. 

 
References: 
[1] BAKHMAT N. V. (2013): Readiness of primary school teachers for pedagogical 

modeling: theory and practice: monograph. Kharkiv: Ivanchenko IS, 2013. 206 p. 
[2] VERBITSKY A. A. (1991): Active learning in higher education: a contextual approach. 

Moscow: Higher School, 1991. 207 p. 
[3] Law of Ukraine "On Education" [Electronic resource]. URL:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. 
[4] KLIMOV E. A. (1985): Some psychological problems of preparing young people for 

work and choosing a profession. Questions of psychology. 1985. № 4. S. 7-9. 
[5] KUZMINA N. (1990); Professionalism of the teacher and master of industrial training. 

Moscow: Higher School, 1990. 119 p. 
[6] Regulations on the annual rating evaluation of the activities of scientific and 

pedagogical workers, departments and faculties of Kamyanets-Podilsky National 
University named after Ivan Ogienko [Electronic resource]. URL:  
https://drive.google.com/file/d/1ck7J3xG5hP1Y7HE_zFXyh2bPBfE0wmI2/view.  

[7] REZNIK S. D. – VDOVINA O. A. (2014): University teacher: technologies and 
organization of activity: textbook. Penza: PGUAS, 2014. 356 p. 

 



Pedagogy and Psychology 

˅↓˅ 

88                                                               ˄↑˄ 

 
MAJOR ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF APPLIED KINESIOLOGY  

IN THE FORMATION OF HEALTH CARE COMPETENCIES  
OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

 
Mykola BALUKH –Galyna BUCHKIVSKA* 2 

 
Abstract 
The study emphasizes that one of the components of a teacher's professional competency 
system, the importance of which is driven currently by the changes in education caused by 
the development of health care technologies, is health care competences. The potential of 
using the methods of applied kinesiology as a fundamental doctrine of man, biomechanics, 
human capabilities, traumas and restoring methods in the formation of health care 
competencies of future primary school teachers is revealed. 
Keywords: health care competencies, health care education environment, applied 
kinesiology, readiness for professional activity, future primary school teachers. 
 

The current state of development of education under the adverse impact of 
environmental and social factors is characterized by the search for methods, ways and 
means of improving and enhancing health of schoolchildren, in particular, primary 
schoolchildren in institutions of general secondary education. Present-day realias require a 
new approach to human needs, the formation of stable motivations for positive social 
behaviour. Thus, the conditions for modernization of education in accordance with today's 
requirements, and implementation of new methods of training professionals able to teach 
with the use of health care technologies are created. 

According to the Ministry of Health of Ukraine, 50% of schoolchildren have functional 
disorders of various body systems, and 42% have various chronical diseases, and the 
level of general disability has increased by 19%. Only 27% of children who come to the 
first grade are healthy, 6-9% of graduates are healthy when they leave school. 

According to UNESCO, Ukraine occupies one of the last places in the world in terms 
of adults and children state of health (low life expectancy, high mortality, especially among 
children, a large percentage of abnormalities in physical, mental development and 
diseases among children and young people). It is due to the ecological catastrophe, tense 
social situation, low level of medical care, advanced school curriculum and intensification 
of the educational process in the modern general secondary education institution. 

Modern society demands from graduates of higher education institutions high 
qualification, readiness to work in the innovative educational environment of the New 
Ukrainian school. One of the major current trends is the priority of the development of the 
educational sector, solving the problems of training teachers who are able to implement 
innovative processes using appropriate methods of teaching, development, education. 

Based on the Resolution of  the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the 
State Standard of primary education" № 87 of February 21st, 2018, the requirements for 
compulsory learning outcomes are determined taking into account the competency 
approach to learning, which is based on key competencies. One of the key competencies 
is civic and social competencies related to the ideas of democracy, justice, equality, 
human rights, well-being and a healthy lifestyle, which include caring attitude to own health 
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and preserving health of other people, and adherence to a healthy lifestyle. The State 
Standard marks out social and health care educational branch, the purpose of which is the 
formation of social competency and other key competencies, active civic position, 
entrepreneurship, development of independence through personal identification, 
implementation of healthy and safe behaviour, preserving own health and the health of 
other peoples, well-being and sustainable development. 

The knowledge acquired by students in higher education establishments is often 
ineffective because the graduate does not know how to use it at a high enough level in 
specific situations. Therefore, scientists tend to the ideas of the competence approach in 
assessing learning outcomes, the formation of competencies based on modern 
achievements in science and technology. 

Today, the priority of competency as one of the defining personal characteristics of 
the future teacher is appropriately recognized. It is a necessary element of the constant 
improvement of already acquired intellectual and practical experience, a step towards 
finding effective ways of improving pedagogical skills and achieving the identity of 
specialist personality. 

Pedagogical competency of a teacher is the unity of theoretical and practical training 
for pedagogical activity. At each stage of human life, professional competencies are filled 
with new content, new organizational and methodological forms and methods, new needs 
and appropriate approaches to professional, social aspects of life. 

One of the components of the system of professional competencies of teachers, the 
importance of which is due to the current changes in education caused by the 
development of health care technologies, is health care competencies. 

Health care competencies have priority among the key competencies that a future 
primary school teacher must master. They are both an indicator and the result of 
professional and personal readiness of a teacher to work with children at school, because 
the implementation of any pedagogical task has a learner-centered approach. 

The human body is a universal self-healing system with a huge potential for viability, 
designed for more than 100-150 years. Such statements from time to time emerge in the 
world information space, bringing at least some lyrical notes to the thoughts about human 
health. 

Good health is a basic condition for a person to perform biological and social 
functions, a solid foundation for multifaceted personal self-fulfilment, regardless of age and 
gender. The level of health is determined by the human body's ability to adapt to the 
conditions of study, work, life. Throughout the history of mankind, human health has been 
regarded as the greatest treasure of all times and peoples. 

Any sensible person is well aware of the fact that even if this notorious potential can 
be implemented in full, then a century and a half a person will have to live at least in sterile 
conditions, isolating from all possible external negative influences of the world. Although, 
perhaps, it is still impossible to escape completely from all the effects that inexorably bring 
us closer to the logical end, because one of the most destructive factors, which still always 
remains with us, is our negative thoughts. 

However, in the history of mankind there have been some cases when individual 
members of the species "homosapiens" by their own example proved the ability of various 
doctrines and philosophies about the limitless possibilities of the human body for self-
improvement. These eccentric men not only despised all the basic principles of medicine 
of their time, but also successfully called into question such fundamental principles of the 
universe as mathematics, physics, chemistry. These people were usually called "Gurus" or 
"Teachers" and they could easily overcome gravity, refrained from food and water for 
months. Nowadays the official science, not being able to explain the phenomenon, simply 
…ignores them. 
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The health of any nation today is seen as an indicator of the human development of a 
particular state, that reflects the general socio-economic situation of society. The level of 
health of primary school children is especially important, because, according to experts, 
about 75% of diseases in adulthood are the result of living conditions of a person in 
childhood and adolescence. 

Health care (valeological) education of a teacher is important for training young 
people. V. Samoilovych points out some aspects of this problem. He notes that the current 
system of education itself is a risk factor for students' health. However, the teacher in 
professional terms is a representative of one of the main risk groups as for incidence of 
diseases. Under these conditions, it is especially important for a teacher not only to have 
basic knowledge about health and a healthy lifestyle, but also about the means and 
methods of health care and the formation of a healthy lifestyle. The personal example of a 
teacher should be important in educational process. 

The content of health care competencies should form an active life position of 
students. Modern competency based education of future primary school teachers involves 
the formation of the need for constant updating of knowledge, improvement of skills and 
abilities. 

The main component of the health care competencies of future teachers should be 
health care classes. This is the way of school organization and management, which allows 
to comply with the content and amount of educational material, methods and forms of 
educational and cognitive activities, age and individual characteristics of primary school 
children, maintains their ability to work, forms health culture. 

The health care competencies of a future primary school teacher is a set of 
systematic knowledge and ideas about positive and negative changes in both the state of 
own health and the health of other people; the ability to make an effective program (or 
plan) for preservation students’ health in training process; the proficiency in creating health 
care education environment; knowledge of the ways of organizing the actions for 
preventive health care and health care; mastery of educational technologies that preserve 
the health of students; the study of the effectiveness of the educational process in terms of 
health care, as well as the ability to organize and implement preventive and health care 
activities. 

Now let us turn to the medical aspect of the problem. All modern science, both 
medicine and pedagogy, continue to develop in the directions outlined many centuries 
ago. Once, at the dawn of history, the Romans came up with a convenient principle of 
governing the state: the formula "divide and rule" even today has not lost its relevance. 

Its essence is that it is much easier to govern a state consisting of separate parts by 
inciting enmity between them. Probably, this principle can be applied to any other complex 
system. This principle lies at the root of all classical modern Western medicine. 

Let us try to consider this, at а first glance, absurd statement, through a philosophical 
prism. Since the basis of any science is a single philosophical foundation, and scientific 
thought began to emerge on issues directed to man inwardly, so it is clear that the sole 
basic philosophical principles can be easily traced in any modern trends. And as 
philosophy itself also develops in multidirectional vectors, thus the difference in views 
between the representatives of the world of science, based on Eastern and Western 
philosophy, is fundamental. 

The essence of the philosophy of the East is an appeal to the original identity of man-
phenomenon as a whole. In other words, it is a synthesis of all its properties and qualities 
into a holistic object of study. At the same time, Western philosophy focuses on 
particularization and analysis. This diverseness has formed the basis of the development 
of Eastern science about a human, focused on the object as a system, and the Western 
science, which considers the human body as a set of components. 
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Science had developed on this foundation for millennia, until in the 1960s American 
physician George Goodhart suggested a new paradigm in Western medicine – the view of 
the world as a whole, rather than a collection of disparate parts. This prompted the search 
for interrelations between phenomena and led to the acknowledgment of the fact that, as 
biological objects, individuals, and members of society, we are all involved in and 
ultimately dependent on the cyclical processes of nature. 

This laid the foundation of essentially new science – applied kinesiology, a doctrine 
suggested by us for the study and mastery of future teachers, coaches as a fundamental 
doctrine of man, biomechanics, opportunities, injuries and methods of recovery. It is 
common today а single, integral, unique system of a human body to divide into pieces and 
to consider carefully each of them separately in a search for a "breakdown". 

This approach completely eliminates the perception of a human body as a whole, in 
which balance and harmony are equally dependent on the state of each element. We 
strongly recommend future teachers of all fields of training, fitness instructors and coaches 
of different kinds of sport from free calisthenics to weightlifting, junior medical staff, family 
and specialist doctors to master the methodology and instrumentarium of kinesiology. 

The most important condition for functioning of any system is stability. Only a stable 
system is able to perform its functions, to resist destructive external and internal influences 
(from poor posture of school children to the instability of  pelvis of an official who sits for 
hours in a huge leather chair). Neither in the case of pain of a student who sits incorrectly 
in class, nor in the case of pain of an official who performs the duties, and there can be no 
positive result of their activities both in the process of training or duty performance, and 
after its completion. 

Obviously, in the case of treatment of each organ separately, without linking it to the 
functioning of the whole body, the treatment itself can be that external influence that will 
break the stability of the system as a whole. This idea was set forth a long time ago and in 
everyday language sounds like this: "healing one organ, you cripple another". And if only 
liver, kidneys, stomach and intestines сould not suffer from a drug attack, which is aimed 
to protect, for instance, lungs from infectious lesions. A much worse scenario would be 
one in which such an attack, with all its negative consequences, would have absolutely no 
positive results. 

Unfortunately, such probable scenarios in a person's medical history from an infant to 
a modern office worker and from a woman gymnast to a weightlifter are quite common. It 
all depends on the accuracy of the diagnosis, which in its turn is based on the 
professionalism and experience of the doctor. We offer the above mentioned categories of 
specialists, who are quite far from medicine, to master at least the method of visual 
diagnosis in order to prevent the formation of anatomical changes in a body of a growing 
child and prevent the pathological development of diseases of the musculoskeletal system. 

In order to prevent possible objections to the abovementioned, here is an example: 
a young man, student, athlete turns to a specialist with suspicion on pneumonia. The 
diagnosis is confirmed and the patient is prescribed intense antibacterial therapy. While 
plating is being prepared, piles of antibiotics are swallowed by a patient like coal put in a 
steam furnace. As a result, the disease goes away, and a patient returns home from the 
hospital to recover either after illness or after treatment. Soon the situation repeats and 
everything starts again. And once again the diagnosis is correct. There can be no mistake. 
And the treatment is prescribed correctly. But a person's life potential literally disappears in 
no time. 

Let us try to analyze the situation for those who want to form health care 
competencies from the standpoint of a system approach. The first question we have to 
answer is: "Why did the human body of this man suddenly collapse twice in a row and fail 
to resist the disease on its own?" We will give the correct answer a little below. And what is 
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more, the answer will be comprehensive and universal. But the cause of two consecutive 
pneumonia of a young athlete can be named immediately. The fact is that the patient was 
constantly experiencing emotional sufferings and as a result – problems. 

Feelings of tightness and fear for academic success, for the results of session and 
suffering in personal life, after a while have become constant characteristics of his overall 
emotional background. The interconnection between psychological factors and somatic 
reactions of the body has long been known. In this particular case, fear led to a constant 
spasm of the thoracic diaphragm, which is directly responsible for the completeness of 
breathing. The result of the deterioration of the quality of lung ventilation is stagnant 
process in them, which caused optimal conditions for the reproduction of pathogenic 
microflora and the development of inflammation. 

And although the treatment based on an attempt to overcome the dominance of 
microbes in the lungs was, in fact, chosen correctly, but lung specialists did not try, and for 
a number of reasons, simply did not have an opportunity to get to the root cause of the 
disease, which was actually psychosomatic in nature and could hardly be solved 
medicamentally in this case. 

So, it is high time to reveal the reason why the human body from time to time 
suddenly becomes extremely sensitive to external negative influences. The answer to this 
question can be given by a relatively new direction in medicine – applied kinesiology – the 
science of movement, which allows to assess the reserved adaptive abilities of the body 
(nervous, humoral and hormonal systems) to the external and internal environment and 
studies the mechanisms of their disorders. The mechanisms that primary school teachers, 
coaches of various fields and future doctors of all specialties are obliged to know about. 

The theory of applied kinesiology is based on the fact that the human body is capable 
of self-healing (returning to the state of stability of the system), if three conditions are met 
consistently: human body must receive complete and sufficient information from external 
and internal receptors, quickly and correctly transfer it to the command posts of the 
nervous system, which will be able to give a full assessment of the received signals, and 
then properly respond to them with its other systems (respiratory, vascular, endocrine, 
immune). Quite a complex formulation, designed for professional perception, carries the 
idea that the protective mechanisms of our body are almost perfect, but we do not know 
how to use them. In other words, there is an internal "doctor" in our body that knows 
exactly what, how and when to do under any circumstances. And if this mechanism works 
clearly and coherently, the person does not fall ill.  

From the point of view of applied kinesiology, a science suggested for compulsory 
study by future specialists in the fields of education, sports and, of course, medicine, the 
main task is not to identify a sore organ in a human body, nor even to try to state the 
cause of the disease, but in an attempt to understand why the body allowed the disease 
and could not prevent it. According to the theory of applied kinesiology, any disease, 
dysfunction or injury have the same cause – the lack of adequate response to external or 
internal influences. Mechanical injury (falling, strain, subluxation…) is not due to the fact of 
physical damage itself, but is a result of untimely reaction of the nervous system, which did 
not have time to group effectively to protect muscle, joint or bone from the injury. Thus, we 
get the answer to the question why the same factor affects different people differently. Ice-
water dip can harden and strengthen health of one person while another man can catch a 
severe cold with pneumonia. 

Therefore, health care must be considered in the modern educational environment as 
a holistic process that has its own patterns, principles and features. And applied 
kinesiology has a significant potential in this process. Considering these facts, it is 
necessary today to introduce new educational standards in the system of higher 
pedagogical education, justify new approaches to the formation of active, responsible, 
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comprehensively thinking and highly cultured future primary school teachers who would 
have a high level of personal health culture. This will have a positive impact on the 
formation of profound health competencies of future primary school teachers and will 
contribute to the rapid improvement of the level of national education in the scientific world.  
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Abstract 
The structure of preparedness of future teachers of physical culture to use means of folk 
choreographic art in professional activity has been defined and substantiated in the article. 
Based on each component of preparedness of future teachers of physical culture for the 
mentioned activity criteria have been selected; indices and levels have been defined. 
Keywords: future teachers of physical culture, folk choreographic art, professional activity, 
structural components, criteria, indices. 
 

Problem statement. At present stage of the development of our country, an urgent 
issue is still educating a cultural, spiritually rich, and physically perfect personality.  

In the Law of Ukraine “On Education”, it is stated that “the aim of education is to 
comprehensively develop a person as the most valuable thing in society, its talents, 
intellectual, creative, and physical capabilities, to form values and competences needed 
for successful self-realization, to educate conscious citizens capable of a conscious social 
choice and channeling their efforts to the benefit of other people and society, to enrich on 
this basis intellectual, economic, creative, cultural potential of Ukrainian people, to improve 
educational level of citizens for sustained development of Ukraine and its European 
choice” (The Law of Ukraine «On Education»). 

Importance of professional activity of future teachers is stipulated by changes in 
modern society. New social, economic, and political environment sets forth new demands 
to teachers who shall not simply pass knowledge and skills but be active, creative, and 
help reveal new capabilities of students in present-day world.   

The issue of training of educators able to provide proper teaching in the sphere of 
physical culture, able to take into account peculiarities of national culture in their 
professional activity gains great importance (Karchenkova, 2006, p. 6; 
Kornosenko, 2010, p. 7).   

New demands to higher education also define perspective areas for educational 
process in higher educational establishments, namely training of specialists in the sphere 
of new-type physical culture, who are supposed to organically combine  academic outlook 
and professionalism, high level of creative abilities and preparedness to pedagogical 
activity. 

Analysis of references. Analysis of references on psychology and pedagogy proves 
that the issue of preparedness of future teachers of physical culture for professional 
activity has been topical with a number of academic generations. The following 
researchers have studied training of highly-qualified staff: V. Andrushchenko, F. Albakh, 
Z. Bauman, A. Bondar, L. Buieva, N. Vynnyk, H. Hurvych, S. Honcharenko, V. Kremen, 
V. Kudin and others. Professional training of specialists has been researched by N. Bibik, 
O. Dubaseniuk, I. Zymniaia, O. Ovcharuk, O. Pometun, A. Khutorskyi and others. Training 
of future teachers of physical culture in profile education has been studied by 
M. Batyshcheva, O. Kotova, T. Roters; development of pedagogical skills – by 
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I. Maksymchuk. A significant attention to training of teacher’s dancing activity has been 
paid to by the following researchers: M. Batishcheva, D. Bermudes, N. Voinarovska, 
I. Kushnirchuk, S. Parshuk, I. Stepanova and others. Use of national heritage in training of 
future teachers of physical culture has been studied by O. Alieksieiev, L. Halchenko, 
O. Tarantseva, S. Lehka, O. Prytula and V. Shkorinenko. 

Researchers L. Arelyeva (Arefyeva, 2010), V. Balsevych (Balsevych et al., 2001), 
V. Vasyeva (Valiyeva, 2006) and others have noted the issue of special pedagogical 
education in the sphere of physical culture. They also note that education is primarily 
focused on body and physical preparedness and development, not perception and 
understanding of values of students’ physical culture. Primarily, attention is paid to quantity 
indices, physical performance and not to formation of professional culture, mastering 
knowledge and essence of physical culture as a result of general historical human activity. 

The aim of the article is to define and substantiate components, criteria, indices, 
and levels of preparedness of future teachers of physical culture to use means of folk 
choreographic art in professional activity. 

Results. The analyzed factual material enabled us to substantiate components, 
criteria, indices, and levels of preparedness of future teachers of physical culture to use 
means of folk choreographic art in professional activity. 

The “Encyclopedia of Professional Education” interprets “professional training” as 
totality of special knowledge and skills, qualities of labor experience and norms of behavior 
that ensure successful work in the chosen profession, the process of giving students 
respective knowledge (Encyclopedia of…, 1999). 

Researcher O. Luhova defines the notion of “training” and “preparedness to 
professional activity”. Thus, training for a profession if formation of preparedness to it, 
while the system of labor sets, fixed orientation on execution of work tasks, general 
preparedness to work psychological results of professional training 
(Lugovaya, 2007, p. 67). Therefore, training is a process that is done in higher educational 
establishments by previously approved educational programs and curricula. 

The notion of “preparedness” in the Big Explanatory Dictionary of Modern Ukrainian 
Language is defined as a result of professional training to a certain type of activity (The big 
explanatory…, 2005, p. 257). The Ukrainian Language Dictionary defines the notion of 
“preparedness” as a state of being ready and willing to do something (Dictionary 
of…, 1971, p. 319). In pedagogy, “preparedness” is defined as a single integrated quality 
of a person, which characterizes its emotional and cognitive, as well as will selective 
predictive mobility in the moment of engagement in a certain activity.   

N. Kuzmina, a prominent psychologist, interprets preparedness to professional 
pedagogical activity as a complicated social and psychological phenomenon comprising a 
complex of individual and psychological qualities of a person as well as a system of 
professional and pedagogical skills and knowledge (Kuzmina). As researcher 
S. Dychkivska states, “preparedness” is a single integrated creation of a person, which 
characterizes its emotional and cognitive as well as will selective predictive mobility in the 
moment of engagement in a certain activity (Dychkivska, 2004, p. 277). 

Having analyzed definitions by various researchers we may assume that 
“preparedness” is a complicated system that is based on  subjective state of a person, who 
can use knowledge, experience, personal qualities, act under various circumstances, and 
be prepared do professional activity.   

The researchers distinguish the following elements: motives of professional activity, 
professional knowledge, skills, and their application in personal activity. 

Researcher L. Sushchenko interprets professional training of future teachers of 
physical culture as a “process that reflects academically and methodologically 
substantiated measured in higher educational establishments aimed at formation of a level 
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of person’s professional competence throughout period of studies, which is sufficient for 
organization of physical education of various layers of local society and successful work in 
all links of physical education movement taking into account  current demands of labor 
market” (Suschenko, 2003, p. 13). 

Researcher D. Bermudes has defined “professional training” as a basic concept of 
training of teachers of physical education. She assumes that professional training is a 
result and process of acquiring special knowledge, skills, qualities, professional 
experience, and norms of behavior, which ensures successful activity in a certain 
profession (Bermudes, 2018, p. 60).  

As the researchers assume, “professional activity” is mastering of art in the process 
of communication, formation of students’ preparedness to effectively solve tasks by means 
of subject knowledge. They define three following components in the structure of 
professionalism of pedagogical activity: knowledge professionalism as a basis of formation 
of professionalism as a whole; communication professionalism as preparedness and ability 
to use the system of knowledge in practice; self-improvement professionalism, i.e. 
assurance of dynamic development of a single system of “teacher’s activity 
professionalism” (Vilenskiy et al., 1989, p. 117). 

Based on the results of the research, it has been defined that professional 
preparedness of future teachers of physical culture to use means of folk choreographic art 
in professional activity is composed of the following components: motivational and value, 
cognitive and activity, measured with criteria and indices (Fig. 1) 

 

 
 

Figure 1 – Interrelation of components, criteria, and indices of preparedness of future 
teachers of physical culture to use means of folk choreographic art in professional activity 

Source: authors development 
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Within the research, all components of preparedness of future teachers of physical 
culture to use means of folk choreographic art in professional activity have respective 
criteria, each of which contains totality of indices.  

Researcher O. Kovalchuk defines the notion of criteria (Greek Criterion – means of 
judgment) as “a measuring device to evaluate a subject or a phenomenon, or a feature 
taken as a basis of a classification; a set of quality characteristics used to judge or as a 
tool of evaluation; general essential feature, based on which evaluation, comparison of 
actual researched phenomena are done, at the same time the degree of manifestation, 
quality formation, definiteness of a criterion are expressed in specific indices that, in its 
turn are characterized  by a number of features; a feature due to which evaluation, 
definition, or classification of a phenomenon and a process are done” 
(Kovalchuk, 2012, p.117). 

Stimulating criterion is characterized with the following indices: 
– understanding and acceptance of aims and tasks of training to use means of folk 

choreographic art in professional activity by future teachers of physical culture; 
– understanding of necessity to use means of folk choreographic art, aspiration for 

improvement of the level of educational motivation; 
– orientation on studying possibilities to use national dances in professional activity; 
– aspiration for professional growth, interest in future activity; 
– desire to improve personal knowledge in teaching physical culture via means of 

folk choreographic art. 
Motivational and value component of the level of preparedness of future teachers of 

physical culture corresponds to the stimulating criterion, which proves formation of positive 
motivation to use means of folk choreographic art in professional activity.  

In our research, cognitive component envisages students’ available basic knowledge 
in the cycle of general and special subjects in the cycle of professional and practical 
training subjects. This component is characterized by content criterion. 

Content criterion has the following indices: 
– cognitive fundamental skills (ability to formulate the aim of personal activity, 

choose proper means and methods to achieve the objectives, distinguish subject of 
education from its object, redo and regroup educational material etc.); 

– fundamental cognitive skills (ability to plan and organize personal professional 
activity as a whole, conduct self-control and self-evaluation); 

– aspiration for improvement of the level of preparedness to use means of folk 
choreographic art;  

– knowing and understanding of the notions of “physical culture”, “folk choreographic 
art”, “national means of physical education”, “professional training”; 

– orientation on teaching, knowledge in vocational subjects; 
– the need of professional self-realization, efficiency and reasonability of the use of 

national means within the process of physical culture; 
– knowledge of the content of school-level physical culture programs; 
– knowledge of age peculiarities of students; 
– demands to conducting lessons in physical culture using means of folk 

choreographic art. 
Activity component characterizes the degree of future teachers’ realization of the 

necessity to develop the whole range of personal pedagogical skills as a guarantee of 
successful pedagogical activity, which envisages knowledge of physiological and hygienic 
fundamentals of labor activity, i.e. influence of various modes of load on human body and 
separate organs, which leads to fatigue.  
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Creative and activity criterion is activity component’s criterion: 
– preparedness to development of personal pedagogical skills regarding use of 

means of folk choreographic art in professional activity; 
– skills in and application of information technologies in professional activity; 
– creative activity and preparedness to application of means of folk choreographic 

art in professional activity; 
– personal ability to use means of folk choreographic art in professional activity. 
Based on the defined indices, three levels of formation of future physical culture 

teachers’ preparedness to use means of folk choreographic art in professional activity 
have been distinguished: high, average, low. 

High level of preparedness of future teachers of physical culture to use means of folk 
choreographic art in professional activity envisages students’ sustainable motivation and 
realization of the importance of folk choreographic art in professional activity; ability to use 
innovation approaches and means in the organization of educational process in the sphere 
of physical culture, ability to independently update and acquire new knowledge, 
persistence, initiative, and determination.   

Average level of preparedness of future teachers of physical culture to use means of 
folk choreographic art in professional activity envisages sufficient motivation and 
realization of the importance of  folk choreographic art in professional activity; available 
fundamental knowledge in the sphere of folk choreographic art and ability to use them; 
insufficiently comprehended and consistent implementation of professional interaction;   

Low level of preparedness of future teachers of physical culture to use means of folk 
choreographic art in professional activity envisages students’ insufficient motivation and 
insufficient realization of the necessity to study means of folk choreographic art; lack of 
initiative in educational work; lack of interest in folk choreographic art in professional 
activity.   

Conclusions. The given research enabled us to conclude that preparedness of 
future teachers of physical couture to use means of folk chorographic art in professional 
activity is successful if it has the following structural components: motivational and 
evaluation , cognitive, and activity. Based on each component of the structure of 
preparedness of future teachers of physical culture in professional activity we have defined 
criteria (stimulating, content, and creative and activity), indices, and levels (high, average, 
low). 

Perspectives for further research can be giving definition, substantiation, and 
experimental check of the efficiency of pedagogical formation of preparedness of future 
physical culture teachers to use means of folk choreographic art in professional activity. 
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COMPONENTS OF SOCIAL HEALTH FORMATION OF FUTURE MANAGERS  

IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING 
 

Tеtyana LITVINOVA* 4 
 
Abstract 
The article analyzes the approaches of modern scientists to the interpretation of the 
definitions of "health", "social health". The main components of health (physical, psycho-
emotional, social, spiritual, professional, medical) and indicators of socio-health 
competence of future managers are identified. The results of the survey of health 
competence indicators of future managers are analyzed. Emphasis is made on the 
motivational component of the formation of socio-health competence of future managers in 
the process of professional training. 
Keywords: social health, socio-health competence, professional training, manager. 

 
The rapid development of the society leads to higher demands on the development 

of the individual and his health. In a man-made environment, polluted by many harmful 
elements of physical, chemical and biological origin, a huge amount of various negative 
psycho-emotional influences in everyday life and in the professional activities of the 
individual is not easy to maintain health. Various factors affect health: heredity, the 
environment, quality of life, social traditions, quality of care, and more. 

Academician M. Amosov emphasized that "the wrong behavior of people is a more 
common cause of their diseases than external influences or weakness of human nature ... 
to become healthy, you need your own efforts, constant and significant…" 
(Amosov, 1987, p. 154). To form in the minds of each individual the attitude to health as a 
priority value in society, to learn to form health-preserving competence in the educational 
environment of future professional activity. 

A modern manager should be distinguished not only by a high level of professional 
training, but also by an awareness of the responsibility for maintaining one's own health in 
the process of future professional activity. To solve this problem, it is necessary to form a 
stable motivation for a healthy lifestyle of future managers, to determine a set of health 
criteria aimed at understanding the value of health. After all, it is a manager with a 
sufficient level of health culture who is able to rule, manage, create meaningful spiritual 
and material values the most effectively, generate new ideas during professional activities 
and solve them creatively. 

The essence of the concepts of health, social health and the formation of a healthy 
lifestyle was studied by researchers of various sciences - pedagogy, social pedagogy, 
sociology, medicine, psychology (M. Amosov (Amosov, 1987), T. Andryushchenko 
(Andryushchenko, 2012), G. Apanasenko (Apanasenko et al., 1988), O. Belikova (Belikova 
et al., 2009), V. Bobrytska (Bobrytska, 2006), D. Voronin (Voronin, 2006), M. Yevtukh 
(Yevtukh et al., 2002), A. Maslow (Maslow, 1999), V. Lyubarets (Lyubarets, 2018), 
N. Bakhmat (Bakhmat, 2019), R. Naumenko (Apanasenko et al., 1988), N. Kochubey 
(Kochubey et al., 2014), O. Serdyuk (Yevtukh et al., 2002), L. Sushchenko (Belikova 
et al., 2009), O. Chvorsyuk (Kochubey et al., 2014) and others). Various aspects of social 
health have been studied by the scientists M. Ananieva (Bobrova et al., 2015), J. Basarab 
(Bobrova et al., 2015), N. Bobrova (Bobrova et al., 2015), and I. Zvyagolska (Bobrova 
et al., 2015), G. Loban (Bobrova et al., 2015). The relevance of the study is also 
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determined by the fact that despite the significant number of theoretical and empirical 
studies, the importance of studying this problem is not reduced now. 

The purpose of the article is to clarify the indicators of the category "social health" in 
the process of forming the socio-health competence of future managers in the training 
process. 

The analysis of scientific works of scientists mainly shows "health" as a holistic model 
with its components: medical, physical, psycho-emotional, social, spiritual, professional. It 
is the health of future managers that changes according to the development of society. 
Health is the harmony of all systems of the body and its interaction with the environment 
for optimal functioning in various spheres of life. 

The level of personal health depends on the level of health of society, which is 
determined by many parameters: socio-cultural, psycho-emotional, material, professional, 
physical. Law of Ukraine "On Higher Education", the National Doctrine of Education 
Development in Ukraine and other regulations emphasize that the need for health is 
fundamental in the system of life values of each individual, without which it is impossible to 
self-actualize. 

The health of the individual in any society and in any socio-economic and political 
conditions is an urgent problem and a matter of priority, as it determines the future of the 
country, namely the gene pool of the nation, scientific and economic potential of the 
society. The most important stage in the formation of personal health is the period of 
higher education and mastery of professional competence. 

Well-known psychologists have characterized the healthy state of the individual with 
a free flow of energy and highlighted the importance of the psycho-emotional component 
of health: 

- S. Freud believed that a psychologically healthy person is one who is able to 
reconcile the principle of pleasure with the principle of reality; 

- K. Jung emphasized the possibility of a healthy person to assimilate the content of 
his unconscious and be free from fascination with any archetype; 

- W. Reich believed that neurotic and psychosomatic disorders are the result of 
stagnation of biological energy. 

Also, the analysis of the definition of "personal health" in the scientific literature is 
offered from the medical, biological, philosophical, social, economic categories. 
L. Sushchenko (Sushchenko, 1999) considers health as a holistic, complex phenomenon 
of the body to quickly and timely adapt to socio-cultural and natural changes in the 
environment with its components: physical, mental, spiritual, social. 

"Personal health" depends on self-realization in society (interaction of personality and 
society "I – Others"), positive self-esteem (positive self-attitude, thinking; acceptance of 
oneself, one's image "I – I") and self-regulation (acceptance of personal responsibility for 
one's own actions, emotional and volitional regulation, self-control, understanding of one's 
own life). 

Spiritual health is a reflection of the spiritual culture of the mankind, it depends on the 
spiritual world of the individual: morality, ethics, religion, education, art, science. Spiritual 
health is the main source of vitality and energy. Social health depends on economic 
factors, its relations with the family, with the structural units of organizations through which 
social ties take place – security of life, social protection, health care, work, life, leisure. In 
real life, all four components – physical, mental, spiritual and social – act simultaneously 
and affect the lifestyle of the future manager. A healthy lifestyle is a way of life that is 
associated with the ideas about the social value of health. 

American psychologist A. Maslow (Maslow, 1999), one of the representatives of the 
humanities, believes that a healthy person is primarily a happy person who lives in 
harmony with himself, does not feel inner frustration, defends himself, but does not attack 
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anyone first and etc. Maslow formulated the basic needs of a healthy person: physiological 
needs; the need for security; the need for affection and love; the need for respect; the 
need for self-actualization, i.e. the expression of inherent abilities. 

The issue of a healthy lifestyle was studied by the doctor M. Amosov 
(Amosov, 1987). He also emphasized the importance of personal life in the material and 
moral and spiritual spheres. V. Bobrytska emphasizes that "a healthy lifestyle is a 
guarantee of self-realization of a person, his life success and happiness" 
(Bobrytska, 2006). 

The problem of formation of future managers’ social health in professional activity for 
successful self-realization and creation of comfortable working conditions and aesthetic 
satisfaction in the company environment is actual. 

At the very beginning of the educational process in a higher education institution 
(HEI), it is necessary for future managers to instill the skills of independent work to form 
readiness to maintain social health in a professional environment. The formation of social 
health of the future manager is characterized by a high degree of social activity of the 
student during training. This process takes place both during classes in the HEI and during 
direct practice in the workplace. Non-standard situations and a negative atmosphere 
negatively affect both the professional training of students and their social health. 

In present society, the level of social health of future managers is influenced by the 
organization of their leisure activities. Today, most students are unable to attend leisure 
facilities due to financial problems, so it is necessary to increase their desire and need to 
seek social measures of cognitive activity and physical development. During their student 
days, the social values of the individual show that most of them believe that if they follow 
all the factors of a healthy lifestyle, their health-preserving competence increases. 
Unfortunately, many students do not follow the simplest, scientifically sound healthy 
lifestyle. Insufficient physical activity, various physical disorders (obesity, vascular 
sclerosis, nervous diseases, diseases of the internal organs), unorganized leisure leads to 
reduced productivity in professional activities and self-development. 

The survey of students allowed to determine their personal attitude to their own 
health and healthy lifestyle and made it possible to determine the indicators of health 
competence of future managers (Table 1). The respondents were first-year students of the 
National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov, Faculty of Education and 
Science Management, specialty 028 "Management of socio-cultural activities”. 

The results of the survey of first-year students on the attitude to personal health and 
a healthy lifestyle showed that respondents care little about maintaining and improving 
their health. Analyzing the results of the survey of health competence indicators showed 
that being in the fresh air is almost non-existent, low levels of physical activity, irregular 
diet, sleep disorders, insomnia, bad habits. These indicators are the result of ignorance 
about a healthy lifestyle, which is noted by 28.4%, and 24.4% are not interested in health 
at all. When it comes to caring for their health in general, 11.2% of respondents seriously 
monitor their health, and 20.7% of respondents do not care about their health at all. 

Subjective factors influencing the reduction of the quality of students' health are the 
social and professional uncertainty of the future manager in the conditions of rapid 
changes in society and innovative economic transformations. The state of health of 
students is also related to objective factors due to their social status: the intensification of 
mental labor was chosen by 14.6% of respondents, 41.1% – household inconvenience, 
dependence on material resources in 44.3%. 

In our country the positive motivation of a person's health is not yet sufficiently 
expressed. In Ukraine, unfortunately, there is no attitude to health yet – the media still 
continue to advertise bad habits, pay little attention to the formation of a harmonious, 
physically and spiritually developed person. Not enough attention is paid to the formation 
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of a culture of entertainment, leisure and organization of active recreation. It is innovative 
measures of the socio-cultural sphere that managers can direct to the improvement of free 
time. 

 
Table 1: The results of the survey of first-year students on the attitude to personal health 
and a healthy lifestyle 
 

Indicators of socio-health 
competence 

Students' answers to the questionnaire Quantity,% 

Staying outdoors practically do not happen 
almost no more than 2 hours a day 

14,4% 
85,6% 

Motion activity not engaged in sports and physical culture 
 

sometimes perform morning exercises or physical 
exercises 

train 2 times a week 
attend training sessions in sports sections 

46,2% 
 

24, 3% 
 

23,3% 
6,2% 

Diet 
 
 
 
 
 

Sleep 

Irregular 
the diet is dominated by fatty and floury foods 

do not eat liquid food at all 
eat no more than once a day 

 
go to bed before midnight 
sleep less than 6 hours 

sleep disorders, insomnia 

 
48,5% 
22,5% 
18,5% 
10,5% 

 
22 % 
30,4% 
37,6% 

Smoking smoke at the time of the survey 
smoked before but quit or try 

never smoked 

33% 
45 % 
22 % 

Alcohol 
 
 
 

Awareness of a healthy 
lifestyle 

 
 

Taking care of the health 
 
 

Socio-cultural activities 
 

Definiteness of social status 

alcoholic beverages are consumed regularly 
only on holidays 
do not drink at all 

note that they are not sufficiently aware of the issues of 
a healthy lifestyle 

regularly find health information on the Internet 
not interested in health at all 
seriously monitor their health 

do not do everything to promote health 
 

do not care about their health at all 
organized leisure activities 

spontaneous rest 
passive rest at home 

intensification of mental work 
household inconvenience 
lack of material resources 

 
62,7% 
24,6% 
12,7% 
28,4% 

 
47,2% 

 
24,4% 
11,2% 
68,1% 
20,7% 

 
36% 

50,3% 
13,7% 
14,6% 
41,1% 
44,3% 

 
Socio-cultural activities of the society occupy the first step in the hierarchy of values 

of leisure activities of the individual. 
The main HEI emphasis is made on obtaining future knowledge of professional 

managers and skills, and accordingly the socially healthy lifestyle of future professionals 
remains outside the scope of consideration. But in the labor economy, training and 
personal health have a close relationship. 



Pedagogy and Psychology 

˅↓˅ 

104                                                               ˄↑˄ 

Therefore, the future manager must find ways and actions to maintain, restore and 
strengthen their own health. The system of managerial education is focused on the 
development of ideas of future managers about health, as well as the formation of 
strategies and technologies in the field of health for creative self-expression and active 
professional activity. 

In order to be able to self-realize in his work the future specialists must be ready for 
constant self-changing, must have internal personal responsibility for their own health, 
have the ability to live in harmony with themselves, know the techniques of self-healing, be 
able to overcome undesirable conditions, be able to recover their ability to work, to 
eliminate the consequences of professional fatigue, to prevent possible personal 
distortions in their professional activities, to include in their lives strategies for healthy 
behavior. 

Summarizing the above, we determine that the "socio-health competence" of the 
future manager is an integrated ability of the individual, which consists of knowledge, 
experience, values and attitudes to health necessary for independent and effective 
resolution of various life situations that can be holistically realized in a society. 

According to the scientists, to maintain social health it is important to take into 
account the social experience of the individual, his self-awareness in society, the ability to 
empathize with other people's experiences caused by their own behavior, willingness to 
take responsibility for their actions and ability to communicate in society. These features 
are indicators of human social health. 

Since the object of study is the social health of future managers, there is a need for 
theoretical justification and development of approaches to determining the content, forms, 
methods, means of forming socio-health competence in the training process. 
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CREATION OF INTERACTIVE EXERCISES FOR A DISTANCE COURSE  

IN HIGHER MATHEMATICS BY MEANS  
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Abstract 
The article substantiates the need to encourage and support the interest of students in the 
study of higher mathematics through interactive tasks. The possibilities of the modern 
online resource LearningApps.org for distance learning of higher mathematics in higher 
education institutions are revealed. Emphasis is placed on the possibilities of using the 
exercises, in general, on any html-pages, websites and in particular on the Moodle 
platform. It is determined that the combination of LearningApps.org and Moodle will 
improve and diversify the distance learning course in higher mathematics. 
Keywords: distance learning, higher mathematics, online resource, Learningapps.org, 
Moodle platform. 

 
In the online space, information appears in short text messages, limited posts on 

social networks, as well as videos, the average length of which is from 1 to 5 minutes. The 
constantly flowing global flow of information has given rise to a new perception of it, 
namely, so-called "clip thinking", i.e. mosaic (or fragmented) perception of information. 
Therefore, modern youth perceives information better in short fragments. 

Analysis of the ways of mental activity of a modern student presupposes the need to 
take into account this specificity in the organization of distance learning on fundamentally 
different methodological approaches with extensive use of innovative forms of presentation 
of educational material (Besklinskaya et al., 2017). 

The study of higher mathematics is based on previously learned concepts in 
mathematics and requires a high concentration of attention from the student. The lack of 
direct communication between the teacher and students does not allow the latter to ask 
questions in the process of self-study and get answers immediately. This makes it difficult 
to learn not only theoretical information, but also to solve problems. Applicants often find 
themselves in a situation where a lack of understanding of the training material leads to 
insecurity, fear of making mistakes and, as a result, getting low marks. In the context of 
distance learning, solving this problem requires encouraging and supporting students' 
interest in learning the discipline with the help of specially designed tasks that allow them 
to train, make mistakes and correct them on their own. Such tasks can be created using 
various online resources, one of which is LearningApps.org, which contains templates for 
developing various training exercises to consolidate the material studied. 

Problems of increasing the efficiency of the educational process in terms of distance 
learning are reflected in the works of scientists N. Bakhmat, L. Kartashova, V. Bykov, 
O. Spirin, S. Velychko, Y. Bogachkov, M. Dykalova, M. Kukharenko, E. Polat, O. Rybalka, 
N. Sirotenko and others. Issues of improving mathematical training through the 
introduction of information and communication technologies were the subject of study by 
scientists M. Zhaldak, Y. Trius, S. Semerikov, K. Slovak, O. Spivakovsky, K. Osadcha, 
O. Shavalova and others. 
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The purpose of the study is to highlight the possibilities of using the online resource 
LearningApps.org for distance learning of higher mathematics in higher education 
institutions. 

The service has a bank of exercises in various disciplines, including mathematics, 
which allows the teacher to use them to repeat the mathematical concepts of the school 
course, which are used in the study of higher mathematics (Fig. 1). 

 

 
Figure – 1 Bank of exercises in mathematics 

 
All exercises are grouped into categories, starting from the level of preschool 

education and ending with postgraduate education. The online resource LearningApps.org 
also allows you to create your own interactive tasks using the following templates: find a 
pair, classification, numerical line, free text answer, simple arrangement, image fragments, 
fill in the blanks, collection of exercises, quiz, puzzle, crossword, etc. 
(Learningapps.оrg, 2019). 

The resource supports the development and contains a bank of exercises in 
20 languages, including Ukrainian, English, German, Russian, Bulgarian, Romanian, 
Polish and others. For different display languages, LearningApps.org contains different 
categories and, as a result, different exercises, i.e. the information is not translated into all 
20 languages, but is filled in separately by the users themselves. 

To create your own exercise, for example to find a pair, you must specify its name 
and make a brief description of the task for the exercise (Fig. 2). It is important that this 
record is clear to the learner who will see it before performing the exercise. 

You can add media files of any format to the exercises, and there are options for 
editing them directly in the application. There is one way to place audio, video, and 
images: download from a computer or from a suggested library, copy, and paste an URL. 

The service allows you to add the required number of pairs, and also allows you to 
add several elements without a pair. In the process of solving the exercise, you can 
assume that the paired pairs disappear or make pairs until all the correct answers are 
found. You should specify a feedback message that will appear when the correct solution 
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is found. If desired, you can add tips for exercise. To view them during the exercise, the 
learner should click on the special icon in the upper left corner of the screen. 

 

 
Figure 2 – diagram of creating exercise 

 
An exercise in higher mathematics on forming pairs between graphs of functions and 

their initial created in the application LearningApps.org (Fig. 3), allows students to test their 
knowledge of the table of initial and repeat the graphs of basic functions (Interactive 
exercise…, 2019). The number of attempts to perform the exercise is unlimited and is 
determined by the learner, which allows you to shift the emphasis from teacher control to 
the level of knowledge acquisition to self-control. Such tasks interest and stimulate 
students to study. 

 

 
Figure 3 – Interactive exercise "Initial functions" 

 
The result of the exercise will be as follows (Fig. 4). 
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Figure 4 – The result of the exercise 

 
Each created exercise is private by default. To give an exercise public status, you 

must publish it. To do this, fill in all the options and send a request (Fig. 5). 
 

 
Figure 5 – Publication of the exercise 

 
LearningApps.org allows you to embed tasks on other online platforms, websites and 

in general any html-pages (Fig. 6), which makes access to exercises quick, easy and 
convenient due to its efficiency (Kovalenko, 2019). The exercise also has a link to the 
resource and a separate link to the full screen view. 
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Figure 6 – Ways to use exercises 

 
The advantages of using LearningApps.org exercises, in particular on the Moodle 

platform, are: increasing the number of different forms of tests, which are not duplicated, 
but only enrich and expand the possibilities of the course; full-screen viewing, which 
preserves the integrity and gives the impression of unity of information; availability of 
choice of interface language; library of ready exercises. 

When creating a distance course "Higher Mathematics" in Moodle, the resource 
LearningApps.org provides the creation of various exercises: 

 on the conformity of the video content, which allows you to insert mini-tests both in 
the middle of the video and at the end, add various tags throughout the video; 

 on classification, in particular, to determine the types of equations of a straight line, 
types of differential equations of the first and second orders; 

 on the formation of pairs, for example, between functions and their boundaries, 
derivatives, primitives, etc; 

 to enter textual answers to graphic images, which allows you to quickly learn the 
names of objects of study. 

To provide information on the rules of the course, you can use a bulletin board, which 
is of interest to students at the beginning of the discipline. 

In the design of one course should maintain a single design format: for videos or 
presentations, screensavers, completions, logos, emblems, etc. must have a single design 
vision and create a sense of unity (Kornienko et al., 2016). 

Creating electronic distance learning courses allows the teacher to implement their 
own approaches to the disclosure of topics and combine materials from different sources, 
allows to make the process of learning clear, accessible and interesting, given the 
specifics of teaching the discipline in the institution. The e-course in higher mathematics in 
the Moodle system creates conditions for individualization of educational activities, as it allows 
you to choose the method of studying the topic, provides individual pace of knowledge 
acquisition, provides control and self-control of higher education according to their needs and 
abilities (Fig. 7). 

 
Figure 7 – Study materials of one of the course topics 
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The combination of LearningApps.org and Moodle, in our opinion, will improve and 
diversify the distance learning course in higher mathematics. The use of the online service 
will facilitate such an organization of remote learning of the discipline, when students 
independently and responsibly perform tasks, and the teacher helps them in this. For 
better memorization and reproduction of information requires not only explanations, but 
also intense mental work of the student, his activity of judgments, interpretation of the 
situation (Andrushchenko, 2018). 

The practice of using interactive problems in higher mathematics in distance learning, 
argues that they increase the efficiency of independent learning activities of students, 
contribute to the consolidation of the studied material, supportstudents' interest in learning 
and develop their intrinsic motivation. 
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AXIOLOGICAL APPROACH TO MUSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

 
Halyna TARASENKO – Bogdan NESTEROVYCH* 6 

 
Abstract 
The article deals with axiological mechanisms of musical and educational work with 
preschool children and indicates the results of experimental investigation of children's 
valuable perception of musical images. The results of empirical research are obtained in 
the process of examination of pupils of preschool educational institutions of Ukraine. 
Key words: musical education, preschoolers, musical and educational work, axiological 
mechanisms. 
 

Nowadays musical and aesthetic factors of spiritual development of children occupy 
a prominent place in the general system of education. In the context of humanitarian 
approach to solving artistic and educational problems all types and genres of musical art 
should play a proper role, primarily, within the personal development of a child. Audio 
artistic images should perform not only hedonistic function that causes pleasure. The first 
task of music is to touch in the hearts of children those strings that will help them to 
become more sensitive, sincere, humane, because ultimately all kinds of art, due to the 
figurative expression of Bertolt Brecht, are intended to teach us the one thing – the art of 
living on the Earth. 

Music is an indispensable tool of cultural and creative work in preschool educational 
institution. Its spiritual and valuable potential requires the educator to search nontrivial 
forms of musical and educational work with children. However, nowadays teacher's 
readiness towards creative and interpretative usage of music in the educational process of 
preschool educational institution, unfortunately, is not high. 

Ukrainian researchers (L. Masol, O. Otych, G. Padalka, V. Rahozina, O. Rostovskyy, 
O. Rudnytska, L. Hlyebnikova, O. Scholokova, Yu. Yutsevych) created a significant fund of 
theoretical and methodological approaches for solving problems of musical and aesthetic 
education of children. However, the problem of valuable providing of musical and 
educational work with preschool children still remains not enough studied. 

In this article we will attempt to uncover the axiological mechanisms of musical and 
educational work with pupils of preschool institutions and to present the results of 
experimental research of children's valuable perception of musical images. 

We believe that music and educational work in preschool educational institution has 
a strategic significance for renewal and reformation of holistic educational process. It is 
known that the educator of preschool institution, according to social expectations, at first, 
should provide cultural and artistic character of education of children which eventually will 
harmonize their relations with the outside world. However, such harmonization is possible 
only if cultural orientation of educational process is available. Its traditional epistemological 
orientation, orientation on the highest level on the development of cognitive sphere of 
children restrain parity distribution of teacher’s attention to the development of all spheres 
of their personal outlook, including valuable and emotional sphere. Potential of axiologicaly 
and acmeologicaly directed children's activities, unfortunately, is realized only in some 
cases. 
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A powerful "valuable and starting" mechanism that will accelerate the personal 
development of the child can be expressed in the form of artistic and aesthetic creativity. 
Being voluntary in nature, altruistic by essence such activity has a social effect anti 
substraction from the world, strives for creation of comprehensive standards of attitude to it 
(Bekh, 1991, p. 15). Interaction of aesthetic and moral ideal in the system of artistic 
images which are proposed to the mind of a preschooler, can positively influence the scale 
of his personal values. Bright emotional experiences that occur in children's souls during 
the process of literate organization of artistic perception of artistic images, significantly 
strengthen occasional and vague emotions, born by verbal moralizing of a teacher or 
parent. Moral knowledge that influences children from the side of adults is fixed in the form 
of scientific concepts. However, the form of presentation of such knowledge, usually 
negates their benefits and constructiveness, because pupils, according to the testimony of 
psychologists, do not have a desire to behave themselves in accordance with reported 
moral standards (Bekh, 1991, p. 62).  

We cannot agree with the position of psychologists about the fact that only strong 
emotional experiences of images of perception give an impulse to action. Moral standards 
acquire an axiological importance only if the emotional infection by their content is 
realized. "Wrapped" in the artistic form, moral norms are much more attractive to a child 
than an indifferent maxim. Art with vivid metaphorical language is able to ensure an 
expressive emotional reaction of junior pupil upon the moral content of artistic images. Art 
does not only encourage – it demonstrates artistic models of real actions and deeds within 
the richness of a concrete situation. If a child саn see all the stages of deployment of the 
deed, particularly its result, it appears sufficiently powerful feeling, which gives an impulse 
to the action. 

Musical art does not produce сoncrete visible images of specific actions and deeds 
(in contradistinction to visual art series). Nevertheless, expressiveness of musical 
language entirely compensates this so-called "deficiency", because that is music which 
directly, strongly and unmistakably appeals to emotional sphere of the listener, providing, 
at least, psychophysical response to melodic and harmonic, rhythmic, timbral and other 
complex of sound systems. As a rule, perception of musical images causes excitement, 
and it is often much stronger than that one arising in the process of perception of literary or 
plastic artistic series. If perception of music is organized in accordance with psycho-
pedagogical and methodical canons, the listener gets a chance not only to become 
agitated, but "to sublimate" his own emotional reaction to catharsis, beyond which 
projection of "purified" morally improved action or deed starts. 

System of musical and educational work should take into account the peculiarities of 
psychosomatic and value-oriented impact of music upon children. It is not absolutely 
enough just to inform children about the existence of various musical masterpieces of a 
global culture. It is not enough to take care only of emotional background of children's 
musical perception. Provision of these, on the one hand, necessary, and on the other 
hand, rather formalized conditions does not solve a problem of implementation of the 
educational potential of music to the end. Psychologists rightly consider creation of 
exciting educational situations to be only the first step in the educational work of a teacher. 
However, it cannot restrict educational efforts, because one thing, which a child was 
excited about today, tomorrow can leave her indifferent. It is important to be able to 
enrich an educational situation with new emotional shades all the time. In addition, it is 
imperative to include children in reflexive activity that helps to turn their thoughts to 
themselves. 

In our study we explain reflection as rethinking of relationships with subject-social 
world in the mind of concrete person, which are actualized due to the contact with nature 
and society, including other people and active mastering of norms and different ways of 
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life. It is expressed, on the one hand, in the construction of new images of himself that are 
realized in the form of appropriate deeds, and on the other hand - in the development of 
more adequate knowledge about the world and their subsequent implementation through 
specific actions. 

Reflexive nature of art can play a fundamentally important role in the formation of 
valuable orientations of children. Existential reflection of artistic images helps the child to 
rethink relations with the surrounding world, to find its position, to speed up the process of 
personal self-creation. Beyond active involvement of children in the process of artistic 
reflection moral and aesthetic education becomes formal and dogmatic. 

In view of the above mentioned, we are inclined to interpret music and educational 
work in preschool educational institution as a systematic inclusion of children in artistic and 
creative activity of perception, evaluation, creative interpretation of music, based on the 
optimal implementation of its valuable and educational potential, variable search of 
organizational and educational forms of presentation of musical material, permanent 
emotional enrichment of educational situations and ensuring of pupils' reflexive reaction to 
the content of musical images. 

In the process of experimental research that comprised 485 pupils of preschool 
educational establishments of Vinnytsia, we put an aim to explore the typical state of 
musical and educational work in preschool educational establishments of Ukraine. It 
turned out that in the majority of inspected establishments musical and educational work is 
traditionally reduced to a music class that is held, as a rule, by a narrow-minded specialist 
(by a teacher of music). Such teacher, as it is shown by special observation, takes care of 
organizational and methodological support of music lessons in greater measure, 
meanwhile he pays less time and attention to value-semantic aspects of musical and 
educational work with children. 

As for educators of musical and educational work in their groups, unfortunately, they 
have a very osculant relationship. They occasionally include in plans of educational work 
those forms which are truly able to make the child closer to music. Here superiority is 
given to festive situations where music acquires meaning only of the necessary 
background. Educational direction organized in such way of educational work is obvious, 
but such work often leaves children indifferent to the artistic material. 

For instance, a poll of children of six-year-old age after a specifically held 
conversation by teachers "Travel across pages of "Children's Album" by Peter 
Tchaikovsky" demonstrated relatively low interest of the majority of children (68%) to the 
bright images of music, which are vividly presented in the famous collection. Even "fairy 
toylike" musical images (Baba-Yaga, wooden soldiers, horses, doll etc.) did not captured 
children's imagination, and pupils mechanically reproduced nominative information, 
received in the process of conversation ("I like this collection because the composer 
dedicated it to his nephew Volodya Davydov"; "This music is known by all the  children in 
all countries" etc.). 

In essence, organizational and methodological deficiencies of conducted 
conversations can be referred to the reasons of such lifeless of children’s aesthetic 
reaction. In particular, it is a superfluous emphasis upon the logical side of musical 
material in the process of its presentation, saturation of the story with facts and figures that 
have no relation to the imaginative content of works. In most cases artistic and expressive 
means (musical language) were not the subject of separate analysis and evaluation by 
children, because teachers subconsciously avoided such aspects of dialogue in 
connection with their own low musical and aesthetic readiness. Emotional background of 
musical perception by children was not always adequate, because not all the teachers 
were able to present the artistic material expressively, that indicated their insufficiently 
developed pedagogical technique. In our opinion, the most significant drawback is that no 
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teacher was able to "build a bridge" between the musical images and the inner world of 
child's feelings at all. Ignoring of children's having already acquired emotional experience, 
inability to actualize it and to attach to the musical perception cause "aloof" position of 
pupils during the musical and aesthetic conversation on any (even the most interesting) 
topic. 

After this organized listening of the play by Peter Tchaikovsky “Sickness of the doll” 
we have proposed children to perform a series of evaluative and creative tasks. In 
particular, pupils invented oral stories in the form of miniature, considering our question 
"Why do our dolls become ill?" From our point of view, these stories have reflected quite 
significant emotional and aesthetic indifference of children who had just listened to bright, 
penetrating and expressive music, such as: 

"Dolls never get sick, except in fairy tales or cartoons where they are poor and ill. 
And in real life dolls just sit in the corner. They are not alive" (Andrew , age 6). 

Lack of empathy was observed in 56% of pupils. Children hesitated before they 
decided to "inspire" a musical character and feel its pain. A reflexive reaction to the 
proposed musical situation was almost entirely absent. Only 12% of children have 
designed situation for themselves and for their own behavior concerning toys, such as: 

"Dolls suffer when we break them. I had a doll Kate. I have accidentally torn its leg up 
and then I could not sleep all the night. I thought that my doll was moaning. My father 
repaired my doll. And now I shall love my doll and protect it "(Elena, age 6). 

Therefore, the impact of musical and educational work in preschool educational 
institution depends not only on quantitative indicators (number of events, ensembles, 
musical groups and number of participants). The true effectiveness of this work is 
achieved when children informally "appropriate" emotional and aesthetic content of the 
offered musical images, which, in turn, gently teach them to feel compassion. 

In the process of experimental work we tried to check effectiveness of pedagogically 
acquitted variant interpretations of musical works that can occur during music lessons. For 
example, the study of "Children's Album" by P. Tchaikovsky obliges teachers to appreciate 
the specificities of preschoolers’ thinking, whom these works of art will be produced for. 
Fairy plots, brightness of artistic and expressive means should receive in variants of 
execution an interesting interpretation for children. For example, in the plays "Sickness of 
the doll", "Funeral of the doll" and "The new doll" it was used interpretive variability of 
selection of rates of implementation for better understanding of the emotional content of 
music by children. In the play "March of the wooden soldiers" and "Pony Play" there were 
distinctly changed (artistically exaggerated or downplayed) the rhythmic features and 
register feasibility. Such "metamorphosis", according to our hypothetical predictions, had 
to focus children's attention on leading artistic means of a particular work and to help them 
to understand their importance and indispensability. 

Organization of preschoolers’ perception of famous musical play "Baba-Yaga" by 
P. Tchaikovsky was aimed at an adequate understanding by children of distinctiveness of 
the image that composer had created. 

Perception of this work should be linked with demonstration of "visual image" of 
Baba-Yaga, which can be borrowed from the works of prominent masters of book graphics 
(such as in works сreated by an artist and a storyteller I. Bilibin). Music director should 
flexibly combine the analysis of artistic and expressive means of musical and graphical 
images of fabulous creature. He should pay children's attention to coincidence of artistic 
language of a composer and a graphic artist. It seems that abrupt, jerky melody finds its 
plastic expression in numerous broken lines of the depiction. This fact reflects the nature 
of the fairytale character and illustrates danger, malice, cunning of thoughts and actions of 
Baba-Yaga. Provided by a teacher polyartistic approach to organizing of children's 
perception will enrich the artistic imagination of children and enable the forming of vivid 
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verbal-evaluative reaction of pupils on musical material that will facilitate the formation of 
artistic and aesthetic tastes and moral positions concerning the confrontation between 
kindness and evil. 

A deliberate change of pace and rhythm of the music which teacher performed into 
calm, slow, smooth movement of the melody and accompaniment that is diametrically 
opposite to the composer's variant aroused astonishment and denial in children's minds. 
There were the following children's assessments: "Baba-Yaga does not fly in such way. 
She moves rapidly to scare everyone around. That is why music is supposed to be 
"horrible." 

To deepen the emotional and axiological analysis of this artwork we have included 
children in the process of further creative interpretation of acquired artistic impressions 
which greatly increased the reflexive reaction of pupils. For instance, children produced 
their thoughts "Would you like to be Baba-Yaga?" which showed a raised axiological 
readiness of preschool children to understand the value-semantic load of the musical 
image. Besides that, children told about their desire not to be even somehow similar to this 
evil being, for example: 

"I do not want to become Baba-Yaga at all. Then I will not have any friends. Nobody 
likes Baba-Yaga for her voracity and cunning. She eats children and does have any 
compassion. She must be expelled from the wood. I want good animals like rabbits, 
squirrels, bears to fly in the mortar "(Maria, age 6). 

The most gifted children made their first attempts to express their attitude to the 
fabulously musical image poetically and created small poems with previously proposed 
verbs that indicated the expression of movements and sounds: fly – cry // moan – howl. 

For example: 
In the mortar disheveled Baba-Yaga is flying, 

     All the children are scared, because she is crying. 
                                        Every tree under her mortar is moaning, 
                                        With the terrible voice she is howling. 
                                                                                  (Peter, 6 age) 
In the process of experimental work we have included children in graphic 

improvisations concerning the themes of listened musical compositions. Children of senior 
school age performed the task "Draw musical Baba-Yaga ", in particular using computer 
graphics technique that made this kind of work very interesting and breathtaking for them, 
for example: 

 

 
Picture 1 –  Baba-Yaga (Serhiy, age 6) 

 
In general, analysis of the products of children's art showed the effectiveness of 

purposeful, pedagogically justifiable variant interpretations of musical works that directs 
children's attention to the means of musical expression and leads to the deeper 
awareness of emotional and axiological content of music by children. 
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Conclusion. Thus, the provisions of humanization and humanitarization of musical 
and educational work in preschool educational institution, in our opinion, are rooted in 
modeling definitely educational relationship between teachers and pupils in the process of 
perception, evaluation and creative interpretation of musical images. The transition from 
the formally logical "acquaintance" with music to personally oriented education by means 
of music can be based on specific types of artistic and educational relationships that we 
formulate on the basis of generalized approaches to modeling of educational relations, 
pointed out by Ukrainian researchers (Boiko, 1996, p. 63-64). Here we include: 

- verbal and informational relationships where the teacher's word about music should 
be enthusiastic, caring, expressive, with a high degree of suggestion of an attitude to art. 
Among the most frequently used methods of influence should be suggestion, explaining, 
conversation, example. However, frontal and sectional forms should not be abused 
because it leads to formalism, external impact on the consciousness of pupils; 

- organizational and practical relationships that include  the involvement of children 
into individual and collective artistic and creative activities. Among the acceptable methods 
of influence are considered to be practice, demand, creation of educational situations and 
so on. Forms of musical and educational work are based on the account of individual 
and typological features of pupils (musical competitions, quizzes, visiting concerts, etc.) 

- verbal and organizational relationships that provide various options for combining 
methods of education and ensure the transition of musical knowledge into personal 
experiences by transferring information to emotional and behavioral programs of pupils. 
Among the forms of educational work the most useful will be synthesized and suitable for 
collective artistic activity (e.g., music contests and festivals, musical games and 
travels, etc.) 

- creative and variable relationships that cause the constant search for optimal forms 
of artistic and creative interaction between a teacher and pupils on the way to 
understanding the moral and axiological content of artistic works. Among these forms can 
be confidently called musical and searching situations of variant interpretation of music 
compositions. 

Consequently, updating of musical and educational work in preschool link of 
educational process is possible only under conditions of transition to personally oriented, 
axiologicaly equipped paradigm of education in general. It will be realized due to the 
involvement of pupils to individual and collective forms of artistic and creative 
interpretations of musical images on the basis of development and increase of capacity of 
empathy and reflexive mechanisms of perception by their children. Only comprehension of 
the moral and aesthetic content of musical masterpieces will help children to build their 
own valuable attitude to art in particular, and to life in general. 
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Abstract 
The article analyses the definitions of the terms "criterion" and "indicator", examines the 
scholarly views on the identification of criteria and indicators for the diagnosis of the 
professionalmilitary orientation of the students ofmilitary secondary education institutions. 
It also provides the substantiation of the criteria for the diagnosis of the military-vocational 
orientation of military lyceum students – value-motivational, cognitive, operational-activity 
and subjective. The indicators of each criterion are: the student’s personal and 
professional interest in acquiring theknowledge and skills, awareness of the importance of 
students' readiness for the future professional activity; willingness to apply the acquired 
skills and competences to perform different types of future professional activity; the 
purposefulness of the student’s cognitive activity in the process of studyingacademic 
disciplines; manifestation of activity, independence, reflexivity, autonomy. The criteria and 
indicators developed do not exhaust the comprehensiveness of the process and result of 
military-vocational training of lyceum specialists in specialized secondary education of 
military profile, but create preconditions for assessing the military-vocational orientation of 
the Lyceum pupils as future officers of the Armed Forces of Ukraine. 
Keywords: criterion, indicator, military-vocational orientation, student, lyceum student. 
 

Problem statement. The events in the eastern part of Ukraine call for new training 
requirements for military lyceum students’ training. Moreover, as O. Torichny rightly points 
out, the modern innovation processes taking place in Ukraine as a European state call for 
an adequate level of training for future officers who are highly required to have 
professional qualifications, general readiness for effective use of professional knowledge, 
skills and competences inprofessional performance (Torichny, 2012, p. 112). In this 
context, there is a need to define and substantiate the criteria and indicators for the 
diagnosisof the military-vocational orientation of military lyceum students to future 
professional activity in the military field. 

Analysis of recent research and publications. Today, there is a great number of 
academic papers on the formation of professional military orientation of youth: 
H. Besarabchuk, O. Barabanshchykov, О. Leontiev, M. Neshchadym, А. Nazarchuk and 
others. The problem of the young students’ professional orientation toward military 
professions is regarded by N. Aksonov, A. Afanasiev, V. Artemenko, А. Borysovskyi, 
I. Hlazunova, V. Kovalskyi, O. Komarov, V. Mykytiuk, M. Neshchadym, L. Chernyshov, 
V. Chudnoi. The problematic points of the students’ professional military orientation are the 
focus of studies by B. Ananiev, O. Barabanshchykov, M. Diachenko, M. Zubalii, H. Koval, 
K. Lemkivskyi, O. Lytvyn, V. Yadov and others. 

In the pedagogical aspect, the problem of personality orientation is investigated by 
A. Aleksiuk, A. Domin, A. Denysenko, M. Tymchyk, L. Chuprii, and its professional 
orientation aspect by V. Alfimova, I. Berestetska, V. Bobrov, H. Volyk, H. Khmelnytska and 
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others. O. Honcharenko, V. Ivashkovskyi, A. Nazarchuk, O. Pashkova, I. Semenenko 
examine the processes of young men's professional orientation to military service. 
Separate theoretical questions regarding the definition of the essence, content and criteria 
of the military-professional orientation of the pupils are disclosed in the works by 
H. Besarabchuk, O. Barabanshchykov, O. Kolodii, M. Neshchadym. 

The purpose of the article is to substantiate the criteria and indicators for the 
diagnosisof theprofessional military orientation ofthe students of military secondary 
education institutions. 

Presentation of basic material of the research. In order to identify the criteria and 
indicators for the diagnosis of the professional military orientation of the students of military 
secondary education institutions, it is necessary to study the content of the terms 
"criterion" and "indicator". 

In the current reference literature, a criterion is interpreted as the basis for evaluating, 
defining, or classifying something; a sign taken as a basis of classification; a benchmark, a 
measure (Busel, 2004, p. 588). According to V. Dal's "Explanatory Dictionary", a criterion 
is a sure sign for the recognition of truth; in S. Ozhehov's dictionary, the criterion is defined 
as a measure of evaluation, judgment; in addition to the abovementioned meanings, ‘The 
Concise Encyclopaedia of Philosophy’ adds to the concept of "criterion" its understanding 
as a sign of the truth value of a proposition. S. Ozhehov defines the concept of "indicator" 
as that according to which a judgment can be made on the development in the course of 
something. M. Neshchadym interprets the notion of criterion as a benchmark for 
determining, evaluating an object or phenomenon; a sign taken as a basis of classification; 
grounds for evaluating something. In scientific theory, criteria are understood as those 
qualities of a phenomenon that reflect its essential characteristics and are subject to 
evaluation. In the general form, the criterion is an important and defining feature that 
characterizes the various qualitative aspects of a phenomenon, its essence. Indicator is a 
quantitative characteristic of these phenomena, which allows to make a conclusion about 
its state in dynamics (Neshchadym, 2003).  

Thus, a criterion is a broader concept than an indicator, and therefore a situation is 
possible where a system of indicators exists for one criterion. At the same time, the 
criterion and the indicator are closely interrelated: the scientifically sound choice of the 
criterion largely determines the correct choice of the system of indicators. The most 
general criteria that characterize the effectiveness of an individual military specialist in 
mastering of a military profession are the degree of the intellectual qualities formation (as a 
result of the individual’s involvement in purposeful educational and scientific activities); the 
degree of moral and mental as well asprofessional qualities formation (as a result of the 
individual’s involvement in the military-pedagogical process, socialization, self-
improvement due to the creation of an appropriate motivational basis) 
(Neshchadym, 2003). 

According to Z. Kurlyand, the criteria are a necessary and sufficient condition for the 
manifestation or existence of a phenomenon or process, a measure of its evaluation. The 
aforementioned author convincingly proves that "consideration of any investigated value 
should include not only its features, but also the criteria that determine the manifestation of 
the feature in the process considered" (Kurlyand, 1995, p. 9). 

According to V. Yahupov, “the criterion is a feature on the basis of which a certain 
quality of a student's personality is assessed, and the assessment criteria, respectively, 
are those features on the basis of which one can make a judgement on the level of 
student’s formation, evaluate the educational influences, the effectiveness of the 
educational system functioning etc.» (Yahupov, 2000). An indicator is a verifier, a proof, a 
sign of something. 
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Through the analysis of the results of pedagogical research by B. Ananiev, 
O. Barabanshchykov, V. Vdoviuk, V. Davydov, M. Deriuhyn, Z. Kurlyand, V. Yahupov and 
others it was possible to identify and formulate the basic requirements for pedagogical 
criteria. They should be: 

1) objective in order to be able to impartially correspond to the results of the 
particular pedagogical phenomenon under study; 

2) unambiguous in order to avoid any doubt as to their content and nature;  
3) reliable so that the results of pedagogical diagnostics are accurate and valid under 

any conditions of the survey, regardless of who and when conductsit; 
4) unique, which will help to avoid substitution of one criterion by another;  
5) all-encompassing so that they can cover all significant aspects of the object or 

pedagogical phenomenon under study.  
The following aspects should be taken into account when developing criteria and 

indicators: 
- the purpose of the study;  
- the features inherent to the item evaluated, regardless of the will and 

consciousness of the subjects being diagnosed;  
- the features must be constant, repeated and reflect the essence of the 

phenomenon being investigated;  
- the interrelated featuresmust create a system characterizing the phenomenon 

under study and form a certain indicator.  
Examining the reform of the military education system in modern conditions, 

I. Chystovska (Chystovska, 2005) considers the criteria as the determinative features that 
directly characterize the various aspects of a particular phenomenon, defining its essence. 
In practical terms, the recommendations of Ukrainian (I. Bloshchynskyi, O. Yevsiukov, 
V. Yahupov) and Russian (V. Neizhmak, O. Protasov, V. Savin) military educators are the 
most effective andshould be considered when analysing the nature of the criteria and the 
substantiation of the choice of specific indicators of the professional military orientation of 
military lyceum students. Let us dwell on the characteristics of the qualitative composition 
of the criteria presented in the academic works of military educators. It should be noted 
that there is no single view on the number of criteria nor can there be one, since 
thescholarsrelied onparticular positions and took into account the specific features defined 
in a particular problematic. 

Considering that the spectral (quantitative and qualitative) list of criteria is quite 
significant, it seems appropriate to consider the approaches of military specialists 
presented in their dissertations. Thus, in O. Didenko’s monograph (Didenko, 2009, p. 126), 
it is stated that the most appropriate criteria for the formation of students’ professional 
creativity are gnostic, cognitive-operative, intellectual, reflexive-evaluative ones. 

O. Torichny (Torichny, 2012, p. 88-90) distinguishes two criteria (personal-functional 
and pragmatist-practical) that influence the formation of the future officers’ professional 
military orientation. 

In his PhD thesis, O. Yevsyukov states that "the system of criteria and indicators 
allows to provide an objective approach to determining the main directions of formation of 
professional military competence of the students of military educational institutions" 
(Yevsyukov, 2006), p. 81). 

As a result of the study of the structure of the future officers’professional military 
competence, the author identifies the need-motivational, operational-activity criteria and 
the criterion of "I-Concept". Neither was ignored the research by T. Tregubenko 
(Tregubenko, 2011, p. 5-6), who, by examining the formation of the futuredistrictpolice 
inspectors’ professional orientation in the process of professional training, distinguishes 
motivational, behavioural and cognitive criteria. Therefore, on the basis of deductive 
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analysis of the specialists' exploratory work, we regard the criteria as a measure of the 
specific state of professional military orientation of military lyceum students. 

The results of the research of the scholarly views on the identification of criteria and 
indicators for the diagnosis of the students’professional military orientation indicate that 
there is no shared vision of this pedagogical problem. In our opinion, it is necessary 
tofocus on the lyceum students’ key competences, the identification of their formation and 
professional orientation. Scholars distinguish the following key competences: "the ability to 
learn"; "social"; "general cultural"; "health-saving"; "civil"; ‘informational’ and 
‘communicative” (Yahupov, 2012). 

On the basis of the generalization of the scientific research by military specialists, the 
following criteria for the diagnosis of the professional military orientation of military lyceum 
students have been established:  

value-motivational (the student’s personal and professional interest in the military 
profession, therealization of the students' readiness for the future professional military 
activity); 

cognitive (the formation of common and general military knowledge);  
operational-activity (theformation of general literacy skills and primary general military 

skills); 
subjective (the manifestation of activity, independence, reflexivity, autonomy) 

(Table 1). 
 

Table 1: Complex criteria and indicators for the diagnosis of theprofessional military 
orientation of the students of military secondary education institutions  
 
 # Criteria Indicators 

1 Value-motivational - personality orientation;  
- values and professional interests;  
- motivations for the military profession; 

2 Cognitive - common knowledge; 
- general military knowledge ;  

3 Operational-activity - general literacy skills; 
- general military skills;  
- leadership behaviour;  

4 Subjective - objective self-assessment;  
- self-regulation;  
- positive attitude to oneself as a future military professional; 
- educational subjectivity;  
- self-reflection. 

  
Thus, the value-motivational criterion is an integral quality, characterized by a set of 

conscious needs, the level of motivation, values, interests, ambitions for future military and 
professional activity. 

This criterion makes it possible to diagnose the student’s personal and professional 
interest in mastering the military profession, the level of formation of value orientations, the 
presence of sustained motives for in-depth and successful study of generalacademic and 
general military disciplines, the need for achieving positive results in educational activities. 
This criterion also manifests itself as a combination of the lyceum students’ individual 
personality traits, their qualities and inclinations, moral values, which enable the military 
lyceum students as future officers to understand the importance and necessity of the 
military professional activity, their own role and place in the performance of official duties. 

The content of the value-motivational criterionof the students’ professional 
militaryorientation consists of the following indicators: 
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the interest in the military profession, personal interest in becoming an officer of the 
Armed Forces of Ukraine in the future; 

the students’ sustained motivation for future military service, the identification and 
realization of the need for professional activity as an officer of the Armed Forces of 
Ukraine; 

the sustained value orientations (patriotism, desire to become an officer, professional 
self-development, activity and responsible behaviour, self-organization); 

the pursuance of new knowledge and skills, constant personal self-development, 
self-education, personal self-improvement; 

the sustained motives for in-depth and successful study of academic disciplines, the 
need for achieving positive results in academic activities; 

the awareness of the importance and understanding of the need for military and 
professional activity as a future officer of the Armed Forces of Ukraine, a constant interest 
in military service. 

The cognitive criterion is a set of common and general military knowledge 
necessary for the students as future officers in order to carry out the currentlyassigned 
tasks during training and service, the existence of a persistent belief in self-realization as a 
future officer of the Armed Forces of Ukraine. The indicators of the cognitive criterion are, 
according to V. Yahupov, the specific definition of the main directions of the 
knowledgeapplication in practical activity and the meaningful characterization of methods, 
procedures and techniques for the use of theoretical and practical knowledge 
(Yahupov, 2000, p. 412). These include:  

- general theoretical knowledge;  
- general military knowledge;   
- understanding of the essence of military professional activity as a future officer of 

the Armed Forces of Ukraine.  
The operational-activity criterion is an integral quality, characterized by a set of 

general literacy and general military skills, as well as professionally important qualities of 
an officer of the Armed Forces of Ukraine. This criterion characterizes the students' ability 
to apply the acquired knowledge to solve typical cognitive and practical problems; 
communication skills; ability to use the acquired integrated experience to solve creative 
educational and future professional tasks; ability to apply acquired knowledge in the 
process of daily activities; ability to make decisions based on their professional 
effectiveness; the ability to plan independently for further personal and professional self-
development. 

The indicators of this criterion are: 
- general literacy skills; 
- general military skills;  
- leadership behaviour.  
The subjective criterion for the diagnosis ofthe professional military orientation of 

the lyceum students allows to determine the formation of the capacity forself-knowledge, 
the analysis of one’s own educational and future military professional activity and its 
results, the capacity for the self-analysis ofone’s performance, self-regulation of one’s 
activity and behaviour. 

This criterion is formed by the following indicators: 
- objective self-assessment;  
- self-regulation;  
- positive attitude towards oneself as a future military professional; 
- student agency;  
- self-reflection. 
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Conclusions. Thus, we consider the criteria as a benchmark for establishing the 
specific state of the formation of the professional military orientation of military lyceum 
students. The main criteria for the diagnosis of the professional military orientation of 
young men are: value-motivational, cognitive, operational-activity and subjective. The 
criteria and indicators developed do not exhaust the comprehensiveness of the process 
and result of the military-vocational training of the students of military secondary education 
institutions, but create prerequisites for the assessment of the formation of the professional 
military orientation of lyceum students as future officers of the Armed Forces of Ukraine. 
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METHODS OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT  

OF FURTHER INFORMATIONAL-ANALYTICAL ASSISTANCE OFFICERS 
 

Roman BAKUMENKO* 8 

 
Abstract 
The theoretical substantiation of the problem is made according to the specificity of the 
implementation of the information and analytical support officers duties, as well as the 
research tasks set in the research. The author also notes that the concept of the research 
is ensured by the unity of its theoretical and methodological aspects. The main aspects of 
substantiation of professional competence of military specialists are determined. The 
peculiarities of professional competence formation of information and analytical officers, 
which need to be developed in order to achieve professionalism in carrying out military and 
professional activity, are considered. The structure of professional competence formation 
of information and analytical support officers in accordance with the requirements of the 
andragogical, contextual, competence and subject-activity approaches to their professional 
training at the operational-tactical stage of trainings at Ivan Cherniakhovskyi National 
Defense University of Ukraine is substantiated. Also, the author, on the basis of 
conducting scientific approaches, concluded that, in particular, the professional 
competence of information and analytical support officers is best formed when introducing 
a subject-subject approach in the educational process. 
The technique of development of professional competence of future information and 
analytical support specialists is introduced in the article. The main components of this 
methodology are explained: tasks, principles, content. The peculiarities of methods and 
forms of their professional training are analyzed. 
Keywords: competence, professional competence, structure of professional competence, 
informational and analytical assistance officers. 

 
 

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Роман БАКУМЕНКО 

 
Анотація 
Теоретичне обґрунтування проблеми здійснено з урахуванням специфіки реалізації 
посадових обов’язків офіцерів інформаційно-аналітичного забезпечення, а також 
дослідницьких завдань, які поставлені у науковому дослідженні. Автор також 
зазначає, що концепція дослідження забезпечується єдністю методологічного, 
теоретичного та методичного його аспектів. Визначено основні аспекти 
обґрунтування професійної компетентності військових фахівців. Розглянуто 
особливості формування професійної компетентності офіцерів інформаційно-
аналітичного забезпечення, які потрібно розвивати для досягнення професіоналізму 
при здійсненні військово-професійної діяльності. Обґрунтовано структуру 
формування професійної компетентності офіцерів інформаційно-аналітичного 
забезпечення згідно зі вимогами андрагогічного, контекстного, компетентнісного та 
суб’єктно-діяльнісного підходів до їх професійної підготовки на етапі оперативно-
тактичного рівня підготовки у Національному університеті оборони України імені 
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Івана Черняховського. Також автор, на основі проведення наукових підходів, зробив 
висновок, що, зокрема, професійна компетентність офіцерів інформаційно-
аналітичного забезпечення найкращим чином формується при запровадження 
суб’єкт-суб’єктного підходу до організації навчального процесу.  
У статті представлена методика розвитку фахової компетентності майбутніх фахівців 
інформаційно-аналітичного забезпечення. Висвітлено основні складові даної 
методики: завдання, принципи, зміст. Проаналізовано особливості методів і форм їх 
професійної підготовки. 
Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, структура професійної 
компетентності, методика розвиток, офіцери інформаційно-аналітичного 
забезпечення. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Реформування освіти в Україні 
стосується насамперед створення сучасних освітніх стандартів, оновлення та 
вдосконалення навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, 
застосування сучасних форм, методів, технологій і засобів професійної підготовки. 
Розвиток слухачами військово-професійних знань, умінь і навичок, орієнтація на 
цілеспрямований розвиток професійної компетентності, на розроблення ефективних 
механізмів її розвитку є важливою складовою освітньої політики держави. Стає 
очевидним, що безпека України пов’язана з особистісним і фаховим потенціалом 
офіцерів, їх професійною культурою та компетентністю. У зв’язку з цим їх професійна 
підготовка у закладах вищої військової освіти (ЗВВО) відповідно до нових вимог часу 
є вкрай актуальною теоретичною та практичною проблемою. Отже, основною 
вимогою до вищої військової освіти за сучасних умов є її орієнтація на розвиток 
військового фахівця, здатного успішно розв’язувати  загальновійськові та 
вузькопрофесійні (фахові) проблеми в їх взаємозв’язку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми. Результати аналізу наукових праць із проблеми дослідження вказують на 
те, що окремі аспекти теорії та вдосконалення методики професійної підготовки 
майбутніх офіцерів-аналітиків розглядалися під різними кутами зору і були 
предметом уваги певного кола науковців. Відчутний акцент з боку фахівців у галузі 
військової педагогіки робиться, здебільшого, на формуванні та розвитку професійно 
важливих якостей офіцерів (В. Балашов, О. Барабанщиков, Д. Іщенко, М. Литвин, 
Б. Олексієнко, Л. Усольцева) та підвищенні якості загальновійськової підготовки 
курсантів (О. Євсюков, С. Каплун, С. Кубіцький, А. Протасов, Е. Сарафанюк, В. Шняк).  

У зв’язку зі специфікою нашого дослідження вагоме значення мають 
напрацювання науковців, у яких розглядається методика організації навчального 
процесу у ЗВВО (В. Бачевський, І. Біжан, С. Будник, Н. Генералова, П. Дзюба, 
А. Комишан, Я. Корнійчук, Г. Марченко, В. Неіжмак, В. Шняк, В. Ягупов та ін.). Для 
аналізу проблеми розвитку професійної компетентності офіцерів велике значення 
мають фундаментальні дослідження О. Євсюкова, С. Кубіцького, М. Нещадима, 
А. Протасова, В. Савіна, Е. Сарафанюка, В. Ягупова та ін. 

Результати теоретичного аналізу наукових джерел довели, що проблема 
розвитку професійної компетентності в офіцерів інформаційно-аналітичного 
забезпечення (далі – ІАЗ) оперативно-тактичної ланки управління досить актуальна 
та багатоаспектна, а її змістовне поле знаходиться на стику педагогіки, філософії, 
інформатики, логіки, психології та військової справи. Проблему професійної 
компетентності фахівців у різних аспектах досліджують як зарубіжні (К. Вуоно, 
Дж. Равен, С. Паррі Сем С. Саркесьян, Р. Уайт), так і вітчизняні (В. Андрущенко, 
Г. Артюшин, В. Баркасі, О. Бойко, А. Вітченко, А. Галімов, О. Діденко, С. Желтобрюх, 
А. Зельницький, В. Король, В. Кремень, Т. Мацевко, Н. Ничкало, Ю. Приходько, 
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В. Радкевич, В. Свистун, Т. Сорочан, О. Торічний, В. Ягупов та ін.) науковці. Але 
методика формування фахової компетентності досліджено науковцями недостатньо.  

Метою статті є розроблення методики розвитку фахової компетентності 
фахівців інформаційно-аналітичного забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні соціальні, військово-
професійні та фахові вимоги до фахівців ІАЗ зумовлюють суттєве вдосконалення 
методів, методик, технологій і засобів військово-професійної підготовки в напрямі 
розвитку, з одного боку, військово-професійної компетентності, а з іншого – 
комплексу фахових знань, навичок, умінь і здатностей. Зокрема, у них необхідно 
розвивати гнучкі теоретичні та практичні фахові знання, стійкі навички та вміння, 
комплекс здатностей до адаптування до швидких темпів науково-технічного прогресу 
у військовій справі та володіння сучасними інноваційними технологіями оброблення 
інформації, прийняття рішень та військового управління. 

У зв’язку з цим основною вимогою при підготовці фахівців ІАЗ за сучасних умов 
є набуття ними професійної компетентності, серцевину якої, вочевидь, складає 
фахова компетентність, що буде забезпечувати їх орієнтацію на розвиток військової 
справи, готовність до розв’язання загальновійськових і фахових проблем 
професійної діяльності, актуалізації їх професійного, фахового та суб’єктного видів 
потенціалу в цій діяльності. Для цього слід творчо використовувати як традиційні, так 
і нетрадиційні методи навчання у системі вищої військової освіти. Особливо це 
важливо для реалізації суб’єктно-діяльнісного підходу до професійної підготовки 
майбутніх фахівців ІАЗ, суттєвою умовою якої є, на думку П. Г. Лузана, створення 
умов для реалізації творчої активності слухачів: “Головними напрямами цієї роботи 
слід вважати: оптимальне застосування методів і прийомів навчання, коли 
репродуктивні методи, у результаті реалізації яких студенти оволодівають основами 
теорій, наук, обґрунтовано змінюються продуктивними, творчими методами, 
діяльність за зразком, за алгоритмом, відтворювання зразка розумової чи практичної 
дії передують дослідницькій діяльності, відкриваючи шлях до творчості…; 
застосування педагогічного стимулювання розвитку пізнавальних потреб, оволодіння 
методикою збудження пізнавальних потреб студентів; поєднання теоретичного 
навчання з практикою” (Лузан, 1996, с. 44-45).  

Ці вимоги передбачають удосконалення робочих навчальних програм дисциплін 
і сучасного навчально-методичного забезпечення, що буде сприяти підготовці 
майбутніх фахівців нової генерації, забезпечуватиме дотримання міжнародних 
стандартів вищої освіти. Це зумовлює постійне оновлення вже наявних і пошук 
сучасних методик і технологій професійної підготовки. Одним із таких провідних 
напрямів є розроблення такої методики (Рис. 1), яка активізує мисленнєві процеси 
слухачів, стимулює суб’єкт-суб’єктні взаємини між суб’єктами процесу навчання – 
викладачами та слухачами, коли викладач сприймає «слухачів суб’єктами 
навчальної діяльності» (Ягупов, 2014, c. 365-377). Основною метою цієї методики є 
методичне забезпечення розвитку фахової компетентності офіцерів-аналітиків у 
процесі набуття ними оперативно-тактичної освіти (Ягупов, 2015, c. 320-332). 

Методика має такі системні, взаємопов’язані та фахові орієнтовані завдання 
щодо майбутніх фахівців ІАЗ:  

розвиток в майбутніх фахівців інформаційно-аналітичного забезпечення 
системи фахових теоретичних і практичних знань; формування у них комплексу 
практичних навичок, умінь і здатностей;  

виховання та розвиток у них професійно важливих якостей;  
розвиток майбутніх фахівців ІАЗ як суб’єктів фахової діяльності.  
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Рисунок1 – Методика формування фахової компетентності фахівця і 

нформаційно-аналітичного забезпечення 
 
Для їх розв’язання доцільно дотримуватися загальнодидактичних принципів, а 

також безпосередньо вимог таких принципів:  
професійного динамізму;  
фахової спрямованості;  
зв’язку теорії з практикою та контекстності;  
педагогічне моделювання фахової діяльності майбутніх фахівців ІАЗ;  
кореляції рівня складності завдань з реальною фаховою підготовкою і 

військово-професійною здатністю слухачів.  
Вищевикладені завдання методики визначають зміст фахової компетентності 

офіцерів ІАЗ, який складають фахові знання, фахові навички, фахові вміння, фахові 
здатності, професійно важливі якості, фахову культуру, а також позитивне ставлення 
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до військово-професійної діяльності. Причому, щодо останнього, то позитивізм у 
ставленні до своєї професії має бути активним, оскільки лише за такої умови 
можливе виникнення мотивації до набуття військової освіти. Для опанування цього 
змісту доцільно використовувати широкий спектр методів і форм навчання і видів 
навчальних занять, традиційні та активні методи навчання, інтерактивні й 
інформаційні, індивідуальні та групові, під керівництвом викладача та самостійні.  

Так, одним із таких видів навчання є інтерактивні технології навчання, які не є 
новими, оскільки вони достатньо активно використовуються педагогічними 
працівниками у ЗВВО. Але вони потребують уточнення, урахування його специфіки, а 
також особливості професійної та фахової підготовки фахівців ІАЗ. У процесі їх 
військово-професійної підготовки широко використовуються прийоми інтерактивних 
методів, зокрема у процесі проведення проблемних лекцій, лекцій із застосуванням 
техніки зворотного зв’язку, групових і практичних занять, групових вправ, 
консультацій, занять на інтерактивній комп’ютерній платформі та на базі військ і таке 
інше. 

Наприклад, однією з головних функцій проблемної лекції є стимулювання 
творчого мислення слухачів та формування їх творчого підходу до організації своєї 
навчальної діяльності та опанування основ свого фаху. Це досягається шляхом 
моделювання суперечностей майбутньої діяльності слухачів як суб’єктів фахової 
діяльності. Головна мета такої лекції – стимулювання когнітивних процесів слухачів, 
цілеспрямоване їх залучення до творчої навчальної діяльності. 

Як відомо, суть проблемного навчання ґрунтується на інтелектуальному 
спонуканні слухачів, коли вони ставляться у позицію дослідника, творця, суб’єкта 
навчальної та квазіпрофесійної діяльності. У такому випадку проблемна лекція − це 
лише один із методів проблемного навчання, який побудований на використанні 
певних його принципів, правил, прийомів і засобів. Для цього вона має містити 
проблемні запитання, певну квазіпрофесійну проблему, проблемні квазіпрофесійні 
завдання, типові та нетипові проблемні ситуації (кейси) з майбутньої фахової 
діяльності слухачів. Але найефективнішими є такі проблемні лекції, у ході яких 
викладач і слухач спільно створюють проблемну ситуацію та аналізують шляхи 
розв’язання поставленої проблеми. Це покращує засвоєння слухачами фактичного 
матеріалу, розвиває їхнє творче мислення (Кремень, 2008, с. 448; 
Дьомін, 2000, с. 181-185).  

При проведенні такого роду занять використовувалися дві категорії запитань: 
проблемні квазіпрофесійні запитання та проблемні квазіпрофесійні завдання (кейси).  

Квазіпроблемне запитання порівняно з проблемним завданням менше за 
обсягом, тому під час такої лекції вони використовувалися декілька разів. У процесі 
розв’язання проблемних запитань зі слухачами відбувався діалог, під час якого 
можна було спрямувати думку слухачів на пошук і виокремлення самої навчальної 
проблеми, показати слухачам їхній рівень знань, які вони використовували для 
пошуку шляхів подолання проблеми, та нагадати їм про матеріал лекції, який був 
даний їм перед формулюванням проблемного запитання. Наприклад, під час 
вивчення теми “Система комунікації в умовах виникнення кризової ситуації” з 
дисципліни “Теорія і практика масових комунікацій у Збройних силах України” 
використовувалися такі проблемні ситуації-запитання: 

1. Ви є черговим по частині. Вам надійшла інформація, що в парку бойових 
машин у процесі виконання робіт зі щоденного обслуговування травмувався 
військовослужбовець. Визначте Ваші дії в такій ситуації. 

2. Ви виконуєте обов’язки прес-офіцера. При проведенні моніторингу 
інформаційного простору України Ви виявили негативний контент щодо Вашої 
військової частини. Розкрийте алгоритм Ваших дії у такій ситуації.  
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У процесі вирішення слухачами таких проблемних ситуацій активізувався 
навчальний пошук слухачів та їхнє творче практичне мислення, які посідають 
особливе місце у розвитку фахової компетентності. Один із важливих етапів цієї 
лекції є етап осмислення квазіпрофесійної ситуації і виявлення самої проблеми 
слухачами. У цій ситуації викладач виступає у ролі “довідника”, слухачам не говорили 
правильну відповідь, залишавши їм самим можливість проаналізувати альтернативні 
варіанти та знайти найбільш оптимальний варіант відповіді, давши право на 
формулювання рішень і висновків. Отже, відповідь на проблемне квазіпрофесійне 
запитання слухачі знаходили самостійно у спільному пошуку та діалозі, це сприяло 
засвоєнню та виробленню нових знань. 

Набагато складнішим завданням для слухачів було розв’язання  проблемних 
квазіпрофесійних завдань (кейсів). Наприклад, Ви – офіцер зміни моніторингу 
інформаційного простору. На популярному інформаційному ресурсі виявляєте 
інформацію, яка негативно впливає на імідж Збройних сил України. Які Ваші дії 
мають передувати проактивним заходам із нівелювання інформаційної загрози? Або 
Ви офіцер аналітичного відділу штабу об’єднання. Отримавши позачергову 
аналітичну довідку, Ви виявили невідповідність отриманої інформації з подібною 
інформацією з інших джерел. Ваші дії? При їх опрацюванні слухачам не завжди 
вистачало діалогу з одногрупниками та педагогами, необхідно було використовувати 
додаткову літературу, Інтернет-джерела та ін. Це допомагало слухачам краще 
структурувати матеріал усього курсу, усвідомити системні зв’язки й логіку 
взаємозв’язку окремих тем, тверджень, положень як із цієї навчальної дисципліни, 
так і інших спеціальних дисциплін. Підбиття підсумків, обговорення запропонованих 
групами рішень проблемного завдання сприяло міцності й усвідомленості знань 
слухачами з вивченого предмета. 

Слід зауважити, що вивчення курсу чи окремої дисципліни не варто 
розпочинати відразу з лекцій з проблемними квазіпрофесійними завданнями. 
Студентам спочатку потрібно навчитися “бачити” чи “відчути” проблему, шукати 
відповідь на проблемні запитання, тобто усвідомлювати сутність проблеми та 
проблемної ситуації. Очевидно, такий тип лекцій доречний під час вивчення всіх 
спеціальних дисциплін. Прикладом лекції із застосуванням техніки зворотного зв’язку 
може бути програмоване навчання, де лектор має можливість отримати інформацію 
про реакцію аудиторії на поставлене питання за допомогою технічних засобів. На 
думку С. Вітвицької, можна також рекомендувати такий методичний прийом, як 
постановка питань на початку лекції чи після кожного її розділу. Якщо відповідь є 
правильною, науково-педагогічний працівник продовжує виклад, якщо ж ні – ставить 
нові проблемні й уточнювальні запитання і підбиває підсумки 
(Вітвицька, 2003, с. 139).  

У процесі підготовки занять цього типу слухачі готуються до них, перейшовши зі 
стану пасивного об’єкта в активний, тобто становляться «суб’єктами навчальної 
діяльності» (Ягупов, 2014, c. 365-377). Навантаження у процесі проведення таких 
лекцій розподіляється між викладачем та слухачами у пропорції, яка залежить від 
складності навчальних питань. У випадках, коли в аудиторії ніхто зі студентів не 
може дати правильну відповідь, науково-педагогічний працівник самостійно пояснює 
навчальний матеріал. Йому для проведення такої лекції потрібно заздалегідь 
роздавати аудиторії необхідний дидактичний матеріал, методичні рекомендації до 
даної теми й поставити такі завдання: визначити основні навчальні поняття для 
засвоєння; законспектувати основні визначення. У процесі підготовки до лекції 
коментувати та пояснювати найбільш складні місця та визначати, наскільки 
зрозумілий матеріал, що опрацьовувався слухачами самостійно. Результатом такої 
роботи є створення слухачами конспекту лекції під керівництвом педагога. 
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Проведення лекції такого типу передбачено тільки з тих тем, з якими слухачі 
частково ознайомлені під час вивчення спеціальних дисциплін. 

Велике значення у підготовці майбутніх офіцерів ІАЗ має практичне навчання, 
яке реалізує дидактичний принцип забезпечення зв’язку теорії із практикою, тобто 
контекстності, розвиває їх пізнавальні здатності та самостійність, розвиває в них 
практичні уміння і навички, впливає на конкретизацію та закріплення знань, розвиває 
вміння спостерігати й пояснювати інформаційні процеси, необхідні для майбутньої 
фахової діяльності.  

Практичні заняття з майбутніми офіцерами ІАЗ передбачають попередню 
теоретичну підготовку, збір фактичного матеріалу для узагальнення, систематизації 
та аналізу. На практичні заняття заздалегідь підготовлювалися квазіпрофесійні 
завдання (кейси), які сприяли розвитку в слухачів практичних умінь, навичок і 
здатностей. На них активно використовувалися квазіпрофесійні завдання. 

Прийоми активного навчання можна широко використовувати також у процесі 
проведення групових вправ, оскільки тут слухачі виступають суб’єктами процесу 
навчання. Під час проведення групової вправи, наприклад, з теми “Пересування 
військової частини комбінованим способом” пропонувалися такі творчі завдання:  

проаналізуйте суспільно-політичну ситуацію на маршрутах пересування, з 
метою з’ясування недоліків і переваг кожного з них;  

запропонуйте варіанти використання приданих старшим начальником сил і 
засобів;  

запропонуйте варіанти (шляхи) розв’язання проблеми, пов’язаної з імовірним 
блокуванням колони;  

запропонуйте альтернативний варіант запропонованому за умовами задачі 
та ін.  

Виконання творчих завдань у процесі групових вправ вимагає від слухачів 
активної розумової діяльності та інтелектуального напруження, оперативності та 
практичності мислення як майбутнього офіцера оперативно-тактичної ланки 
управління, командира, аналітика, у результаті чого народжується суб’єктивно новий 
оригінальний спосіб і принцип вирішення поставленого квазіпрофесійного завдання. 
Виконання таких завдань ставить слухачів у позицію дослідників, викликає у них 
зацікавленість, породжує у них прагнення до самостійної діяльності, формує культуру 
наукового пошуку. 

Деякі елементи інтерактивних технологій навчання активно застосовувалися в 
процесі занять на базі військ. Такі заняття для майбутніх офіцерів ІАЗ – це, очевидно, 
складна комплексний вид навчання, що проводиться в реальних умовах військової 
служби за межами навчального закладу, аудиторії чи лабораторії з метою 
збагачення, розширення та поглиблення теоретичних і практичних знань, розв’язання 
низки виховних завдань – підкріплення та розвитку мотивації навчальної та 
майбутньої професійної діяльності. Заняття на базі військ мають бути тісно пов’язані 
з курсом навчальної дисципліни та її робочою навчальною програмою. Своєчасне 
проведення заняття на базі військ підвищує інтерес слухачів до навчального 
матеріалу, що вивчається, сприяє закріпленню теоретичних знань та їх переведенню 
в площину практичних знань. Як правило, вони проводяться після закінчення 
вивчення певної теми чи модуля, тобто після вивчення теоретичного матеріалу, який 
є основою заняття на базі військ. Але інколи заняття на базі військ можна проводити 
до вивчення теоретичного матеріалу, щоб отримати певні уявлення про аналітичну 
роботу, умови проходження служби офіцерів-аналітиків, що в подальшому буде 
сприяти кращому розумінню теоретичного матеріалу. 

Таким чином, вище охарактеризовані окремі методи, форми та засоби розвитку 
фахової компетентності майбутніх військових фахівців ІАЗ в процесі вивчення 
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спеціальних дисциплін. Безумовно, таку характеристику отримали не всі методи, 
форми та засоби. Такої необхідності практично немає, оскільки кожен науково-
педагогічний працівник – це унікальний суб’єкт педагогічної діяльності, який 
неповторно організує і творчо здійснює свою педагогічну діяльність. Кінцевим 
результатом застосування чи реалізації методики розвитку фахової компетентності 
офіцера ІАЗ є розвиненість фахової компетентності. 

Висновки. Розроблена методика розвитку фахової компетентності майбутніх 
офіцерів ІАЗ має забезпечувати: обґрунтування змісту спеціальних дисциплін на 
основі дотримання основних ідей і принципів суб’єктно-діяльнісного підходу до їх 
професійної у ЗВВО; визначення основної мети як центральної ланки методики 
розвитку їх фахової компетентності в процесі вивчення спеціальних дисциплін, яка 
полягає в їх суб’єктному і фаховому розвитку та набутті основних її складових; 
важливою умовою для цілеспрямованого формування всіх складових фахової 
компетентності є наявність квазіпрофесійних завдань і проблемних ситуацій (кейсів), 
які дозволяють на основі усвідомлення та сприйняття цілей, змісту, технологій і 
результатів майбутньої фахової діяльності засвоювати основні типові види фахової 
діяльності як її суб’єкта; поєднання теоретичної та практичної професійної підготовки 
майбутніх офіцерів ІАЗ; творче застосування як загальнодидактичних, так і 
спеціальних принципів професійної підготовки у процесі розвитку змісту теоретичної 
та практичної підготовки. 

Перспективи подальших розвідок – провести формувальний етап педагогічного 
експерименту щодо розвитку інформаційно-аналітичної компетентності  офіцерів ІАЗ.  
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ECOLOGICAL CULTURE DEVELOPMENT 

AMOUNG YOUNG SCHOOLCHILDREN 
 

Ruslana BILOUS – Oksana DAVYDOVA – Alina MENSHCHIKOVA* 9 

 
Abstract 
This article highlights results of theoretical and empirical analysis of a research issue of 
psychological features of development of ecological culture among young schoolchildren. 
Ecological culture of a personality was defined, its structural components were singled out: 
value-motivational, cognitive, performing, meanings of each of them were explained; 
sensitivity of young school age for forming of ecological culture is underlined. Results of 
empirical research allowed to define the type of personality, main type of motivational 
interaction with nature and level of ecological culture among young schoolchildren, which 
therefore allowed to define ways of future research opportunities. 
Keywords: ecological culture, value-motivational, cognitive, performing components, 
young school age. 

 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 
Руслана БІЛОУС – Оксана ДАВИДОВА – Аліна МЕНЬЩІКОВА 

 
Анотація 
У статті висвітлено результати теоретичного й емпіричного аналізу проблеми 
дослідження психологічних особливостей розвитку екологічної культури у 
молодшому шкільному віці. З’ясовано поняття екологічної культури особистості, 
виокремлено її структурні компоненти: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 
діяльнісний, детально розкрито зміст кожного із них; наголошено на сензитивності 
молодшого шкільного віку для формування екологічної культури особистості. 
Результати емпіричного дослідження дозволили встановити тип особистості, 
провідний тип мотиваційної взаємодії з природою та рівень екологічної культури 
молодших школярів, що дозволило визначити напрямки подальших наукових 
розвідок. 
Ключові слова: екологічна культура, ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 
діяльнісний компоненти, молодший шкільний вік. 

 
Вступ. Проблема формування екологічної культури особистості досить гостро 

постала у ХХІ столітті, оскільки людство почало усвідомлювати згубні наслідки своєї 
діяльності, які призвели до екологічної кризи в цілому світі. Прояви кризи 
спостерігаються у різноманітних сферах життєдіяльності: забруднення 
навколишнього середовища, зникнення багатьох видів тварин та рослин, 
нераціональне використання природних ресурсів тощо. Тому закономірним є 
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активізація філософських, еколого-психологічних досліджень, пов’язаних із 
необхідністю розуміння оптимальної взаємодії людини зі світом природи, наукового 
обґрунтування проблеми розвитку екологічної культури особистості як адаптаційного 
чинника, функціональної основи існування людини, компонента інтелектуальної і 
духовної культури особистості загалом, що забезпечує творчу самореалізацію в 
осмисленні та розв’язанні екологічних проблем, уможливлюючи доцільне й 
ефективне природокористування (Малимон, 2009). Найбільш сензитивним періодом 
у пізнанні природи та розвитку екологічного мислення є молодший шкільний вік, який 
характеризується формуванням системи ціннісних орієнтацій, внутрішнього 
оцінювання подій і власних вчинків, зростаючим інтересом до природи та світу. 

Мета дослідження – визначити психологічні особливості розвитку екологічної 
культури у молодшому шкільному віці. 

Матеріал і методи дослідження. Екологічна культура – це творча 
цілеспрямована свідома діяльність людей, спрямована на освоєння, відтворення, 
розвиток та збереження життєво необхідних цінностей природнього середовища 
згідно вимог раціонального природокористування. Сутність екологічної культури була 
предметом дослідження Н. Адаменко, М. Дробнохода, А. Дудаш, С. Іващенко, 
Л. Кириленко, В. Крисаченко, Н. Негруци, М. Хилько (Фенчак, 2006). Питанням 
формування екологічної культури особистості присвячені роботи І. Белавіної, 
М. Вересова, С. Глазачева, Н. Дєжнікової, І. Звєрєва, І. Суравегіна, М. Хилько, 
В. Ясвіна. Проблема екологічної культури в системі загальнолюдської культури 
знайшла відображення в працях О. Вербицького, Е. Гірусова, А. Горлова, 
Л. Лук’янової, М. Моісєєва, А. Урсул, А. Фадєєва (Глухова, 2008). Окремо слід 
виділити наукові праці В. Кутузова, М. Поколодної, присвячені мало дослідженим 
аспектам екологічних знань і діяльності. 

Згідно структурно-функціональної теорії американського соціолога Т. Парсонса, 
досліджуваний феномен являє собою ієрархічне поєднання таких складників як 
екологічні цінності, переконання й знання про екологічні норми поведінки. І. Белавіна, 
М. Вересов, С. Глазачев, Н. Дєжнікова, І. Звєрєв, Т. Парсонс, І. Суравегін, М. Хилько, 
В. Ясвін виокремлюють три складові елементи, які визначають зміст цього терміну: 
відповідні рівні екологічних знань (когнітивний компонент) і екологічної свідомості 
(ціннісно-мотиваційний компонент); досвід практичних умінь і навичок у справі 
охорони природи (діяльнісний компонент). Саме єдність цих трьох компонентів 
(діяльнісного, ціннісно-мотиваційного та когнітивного) визначає цілісний процес 
формування екологічної культури особистості.  

Аналіз показників екологічної культури  дозволяє більш детально розглянути 
зміст компонентів екологічної  культури для осягнення її сутності. Л. Божович в основі 
всіх стимулів поведінки людини вбачає потребу, а в якості мотиву можуть виступати 
предмети зовнішнього світу, уявлення, почуття, тобто все, в чому знайшла втілення 
потреба (Божович, 1972). Л. Лук’янова стверджує, що культура поведінки людини 
вимагає оволодіння екологічними знаннями, які спрямовані на формування мотивів, 
потреб і навичок екологічно грамотної поведінки й діяльності у довкіллі 
(Лук’янова, 2000). С. Занюк розглядає мотивацію через сукупність спонукальних 
факторів, які визначають активність особистості; до них відносяться мотиви, потреби, 
стимули, ситуативні фактори, детермінуючі поведінку людини (Занюк, 2001). 
Важливою є думка Г. Тарасенко: без розуміння природи як цінності діяльність по 
відношенню до неї набуває буденно-утилітарного характеру (Тарасенко, 2006). 
Формування цінностей особистості відбувається у сферах самоствердження в 
процесі життєдіяльності, результуючись у позитивному ставленні до навколишнього 
середовища (Роман, 2013). О. Вишневський до екологічних цінностей зараховує: 
самоусвідомлення та переживання своєї єдності із природою, дбайливе ставлення 
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до всього живого на Землі, економне відношення до природних ресурсів, участь у 
природоохоронній діяльності (Вишневський, 1996). Отже, ціннісно-мотиваційний 
компонент відображає регулятивну функцію екологічної культури, містить цінності, 
ідеали та переконання, соціальні норми і правила, регулюючі поведінку та діяльність 
людини в соціоприродному середовищі. Він пов’язаний, з одного боку, зі сприйняттям 
природи універсальною цінністю, від відповідального ставлення до якої залежать 
життя та здоров’я людини, а з іншого – прийняттям екологічного імперативу за 
систему норм і вимог, невиконання яких зумовлює екологічні катастрофи та кризи. 
Саме він містить доказ самоцінності природи, геніальності та величі її устрою, 
формування на цій основі гуманного, етичного, естетичного ставлення учнів до 
довкілля, подолання у них прагнень до раціоналістичності та споживацького 
ставлення при взаємодії з довкіллям; формування готовності до активної участі в 
охороні природи, а також переконаності у можливості вирішення екологічних 
проблем, що дозволяє зорієнтувати молодших школярів на засвоєння системи 
моральних принципів, норм та правил поведінки і діяльності екологічного характеру.  

Когнітивний компонент екологічної культури відтворює її пізнавальну й 
інформативну функції, містить сукупність знань, в основі яких лежить цілісна наукова 
картина світу. Система екологічних знань має сприяти та допомогти збагнути єдність 
світу та засобів його осягнення; розумінню системності світу, загального 
взаємозв’язку процесів і явищ соціоприродного середовища; усвідомленню 
взаємозв’язку між природою та культурою людини; створенню екологічних 
переконань і на їх основі – екологічного мислення; формування умінь і навичок 
природовідповідної діяльності. Критеріями розвитку когнітивного компонента є 
наявність таких якостей особистості, як екологічна грамотність, ерудованість, 
пізнавальна активність в екологічній сфері, екологічний стиль мислення. Цей 
компонент передбачає формування екологічних знань, норм виконання 
інтелектуальних та практичних дій щодо вивчення, оцінки та поліпшення стану 
навколишнього середовища, а також вивчення природничонаукових, соціологічних та 
технологічних закономірностей, теорій та понять, які цілісно та системно 
характеризують природу, людину, виробництво та їх взаємодію. Основними ознаками 
екологічного знання є систематичність, усвідомленість, осмисленість 
(Лук’янова, 2006). З точки зору Л. Лук’янової (Лук’янова, 2000), екологічні знання 
повинні подаватися у системі, певному порядку і складати єдність усіх елементів, 
пов’язаних між собою і взаємообумовлюючих одне одного. О. Приходько усталену 
схему «знання – вміння – навички» трансформує у схему: «ставлення до природи – 
знання про природу, місце об’єкта у природі – вміння досліджувати природу – 
навички екологічно значущої поведінки». Найціннішими є знання, уможливлюючі 
процес прийняття рішень щодо навколишнього середовища, але О. Яницький 
стверджує, що просте додавання екологічних знань не означає автоматично 
екологічно грамотної поведінки людини (Яницкий, 1985). 

Діяльнісний компонент екологічної культури – це екологічні дії, що здійснюються 
у відповідності з усвідомленою метою. Він відтворює види та способи роботи 
молодших школярів, спрямовані на формування у них екологічних пізнавально-
практичних дій; учні доповнюють свій досвід, проводячи науково-екологічні 
дослідження. При цьому використовується творчий підхід розробки екологічних 
проектів, а також залучення школярів до діяльності, спрямованої на вирішення 
екологічних проблем. Вони виконуються завдяки наявності екологічних знань і умінь, 
а наслідками таких дій є конкретні особистісно чи соціально значущі результати. 
Екологічні уміння поділяються на дві групи: навчально-пізнавальні – уміння роботи зі 
спеціальною літературою екологічної тематики, повідомлення і доповіді із засвоєної 
літератури; практичні – уміння передбачати окремі наслідки втручання людини в 
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природні процеси, співвідносити свої утилітарні потреби з вимогами раціонального 
природокористування, пояснювати і залучати інших (перш за все своїх однолітків) до 
природоохоронної діяльності. 

А. Льовочкіна стверджує, що шлях до екологічно грамотної поведінки лежить 
через стимули і мотиви, які спонукають турбуватись про довкілля. Важливе значення 
у формуванні екологічної культури має готовність до прийняття рішень щодо 
екологічно грамотної діяльності в довкіллі й усвідомлення відповідальності за власні 
вчинки у природі. Л. Білик зазначає, що екологічна відповідальність поєднує в собі 
професійну діяльність із духовністю, моральністю та активною природоохоронною 
позицією.  

Формування людини, яка була б зорієнтована на природу та в цілому екологічно 
зрілою особистістю шляхом опанування компонентів екологічної культури – це 
досить складний, суперечливий і поступовий процес, котрий здійснюється завдяки 
впливу на емоції та весь духовний світ, а не лише на інтелект, що поєднується із 
суспільним і родинним вихованням. Зазначимо, що уявлення про природу як про 
духовну цінність дає змогу людині відчути єдність з природою на психологічному, 
особистісному рівні, впливаючи на розвиток особистості, її мотиваційної сфери як 
основи розвитку екологічної культури учнів. Спілкування з природою викликає у дітей 
емоційний відгук, прояв симпатії до світу, прагнення наблизити його до себе, пізнати, 
зрозуміти. Молодші школярі починають виділяти себе з навколишнього середовища, 
долають у власному світовідчутті відстань від «Я-природа» до «Я і природа», у них 
розвивається емоційно-ціннісне ставлення до оточуючого. Інтенсивність накопичення 
особистого досвіду при взаємодії з навколишнім середовищем призводить до 
формування у дитини міцної наочно-образної картини світу, що визначає процес 
розвитку екологічної культури особистості в подальшому. 

Таким чином, у молодшому шкільному віці при пізнанні законів природи 
формуються здатності оцінити екологічні проблеми, зрозуміти природу як духовний 
елемент свідомості, що базується на підвищеній емоційній чутливості, не 
сформованості пізнавальної та вольової сфер. У ставленні до природи у дітей 
переважає пізнавальний тип порівняно з емоційно-чуттєвим та практично дієвим. 
Саме психологічні особливості ставлення дітей молодшого шкільного віку до природи 
визначають стратегію формування їх екологічної культури.  

Отже, результати теоретичних розвідок вказують на той факт, що незважаючи 
на значну кількість праць з даної проблематики, зміна парадигми екологічного 
мислення зумовлює пошук нових шляхів формування екологічної культури 
особистості, при цьому молодший шкільний вік є сензитивним періодом її розвитку. 

Результати. Дослідження проводилося із учнями третіх та четвертих класів (вік 
9-10 років) Деріївської та Куцеволівської загальноосвітніх шкіл I-III ступенів (Україна), 
вибірка склала 60 осіб. Для розв’язання емпіричних завдань було використано 
діагностичний інструментарій: методика «Альтернатива» (В. Ясвіна); «Тест для 
виявлення сформованості екологічної культури учнів» (на основі методики 
Є. Асафової, Ю. Cаунової); опитувальник ДДО (Є. Клімова) та. 

Для визначення ціннісно-мотиваційного компоненту  нами використано 
методику «Альтернатива» (В. Ясвіна), яка спрямована на діагностику провідного типу 
мотивації взаємодії з природними об’єктами: естетичного (Е), когнітивного (К), 
практичного (П) і прагматичного (ПГ). Респонденту пропонується обрати власний 
варіант виду діяльності із запропонованих. Бажаний вид діяльності дозволяє 
зрозуміти характер мотивації взаємодії з природою. Пред’являється 12 пар 
тверджень із описом різних типів діяльності, складених таким чином, щоб кожен тип 
мотивації зустрічався шість разів. Кількість виборів певного типу також 
представляється як частка від максимально можливого, а потім кожному типу 
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присвоюються відповідні ранги: 1, 2, 3 і 4. Тип мотивації з найбільшою питомою 
вагою (перший ранг), інтерпретується як провідний. Результати за методикою 
«Альтернатива» (В. Ясвіна) зображені на Рис. 1. 

 

 
Рисунок – 1 Тип мотивації з взаємодії з природними об’єктами 

 
Рисунок 1 засвідчує важливість для молодших школярів когнітивного типу 

мотивації взаємодії з природними об’єктами (І ранг – 51%), сприйняття природи як 
об’єкту вивчення. Естетичний вид взаємодії має лише ІV ранг (43%), тобто красу 
природу діти усвідомлюють найменше, надаючи значущості практичності та 
прагматизму. 

Результати за методикою «Тест для виявлення сформованості екологічної 
культури учнів» дозволили з’ясувати роль когнітивного компоненту екологічної 
культури молодших школярів. Так, у 52% респондентів середній рівень 
сформованості екологічної культури, тобто наявна взаємозумовленість екологічних 
ціннісних орієнтацій, які, однак, не завжди реалізуються у вчинках; екологічні інтереси 
та уявлення допомагають брати активну участь в екологічних заходах, що базується 
на активній позиції, екологічних переконаннях особистості. У 42% опитаних школярів 
високий рівень екологічної культури, що означає сформовану систему переконань, 
ціннісних орієнтацій, спонукаючих до оволодіння новими екологічними знаннями й 
реалізації їх у діяльності з гуманним ставленням людини до природи та високу 
активність в екологічних заходах. Низькі результати  за цією методикою мають 
4% досліджуваних, тобто у цих респондентів несформовані екологічно значущі 
ціннісні орієнтації, недостатньо розвинені екологічні інтереси та пасивна участь в 
екологічних заходах; загалом вони не надто переконані в необхідності дбайливого 
ставлення до природи.  

В наступному етапі емпіричного дослідження вдалося встановити  кореляційні 
зв’язки (p ≤ 0,01) когнітивного (тест для виявлення сформованості екологічної 
культури учнів) та діяльнісного компонентів за опитувальником ДДО (Є. Клімова). 
Важливо зазначити,  що з даними результатами (тест для виявлення сформованості 
екологічної культури учнів) корелює визначення типу особистості молодших 
школярів: (r = +0,475) домінує тип особистості «людина-природа», який 
характеризується прагненням поліпшити стан навколишнього середовища, легкістю 
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контактів із природою й тваринами. Тип «людина-художній образ» (r = 0,235, p ≤ 0,01) 
що засвідчує їх креативні, творчі задатки. Типи «людина-людина» та «людина-
знакова система» (r = 0,317, p ≤ 0,01), що означає математичний склад розуму, 
схильність до спілкування в даних респондентів,  вміння допомоги іншим, націленість 
на  взаєморозуміння з аудиторією. Спрямованість на технічні об’єкти та діапазон 
особистісних змінних  з типом «людина-техніка» (r = 0,216, p ≤ 0,01). 

Висновки. Високий рівень екологічної культури передбачає усвідомлену творчу 
цілеспрямовану діяльність особистості по освоєнню, відтворенню, розвитку та 
збереженню природних цінностей при їх раціональному використанні, що зумовило 
виокремлення ціннісно-мотиваційного, когнітивного, діяльнісного компонентів. 
Результати дослідження дозволили з’ясувати переважання у респондентів типу 
особистості «людина-природа», наявність високого та середнього рівнів екологічної 
культури молодших школярів при когнітивному провідному типі мотиваційної 
взаємодії з природою та незначущість для них естетичної мотивації. Подальшими 
напрямками вивчення може бути вивчення територіального та статевого аспектів 
формування екологічної культури учнів і розробка тренінгової програми розвитку 
екологічної спрямованості школярів, створення гуртків екологічного просвітництва. 
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Abstract 
The retrospective analysis of approaches to the formation of lingua-socio-cultural 
competence of students of economic specialties is made in the article. The problem of 
modern methods of teaching foreign languages is analyzed. The essence of the concept of 
“lingua-socio-cultural competence” is determined, its structural and component 
composition is analyzed, and requirements for forming of lingua-socio-cultural competence 
of students of higher educational institutions are made. 
The analysis of scientific works makes it possible to conclude on the actuality and practical 
importance of forming of lingua-socio-cultural competence of future economists. 
It is determined that on the basis of the systematic set of competences the formation of 
lingua-socio-cultural competence is formed. Future specialists who possess lingua-socio-
cultural competence are better adapted to the conditions of multicultural dialogue in the 
current global processes. The main component in the process of studying of a 
professionally oriented language is the use of materials taken from the life of native 
speakers or formed with regard to the characteristics of their culture. The use of materials 
that are interesting for students purpose fully creates a strong interest in learning a foreign 
language as a source of new information in a specialty, changes the idea and attitude of 
students to a foreign language, creates an urgent need for mastering it. 
Keywords: lingua-socio-cultural competence, knowledge, ability, readiness, awareness, 
non-verbal means of communication, students of higher education, economics students. 
 
 

ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ЕКОНОМІСТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
Катерина КОВАЛЬОВА  

 
Анотація 
У статті здійснено ретроспективний аналіз підходів до формування 
лінгвосоціокультурної компетентності студентів економічних спеціальностей. 
Проаналізовано проблему сучасної методики викладання іноземних мов. Визначено 
сутність поняття «лінгвосоціокультурна компетентність», проаналізовано його 
структурно-компонентний склад та уточнено вимоги до формування 
лінгвосоціокультурної компетентності у студентів вищих навчальних закладів. 
Аналіз наукових праць дозволяє зробити висновок про актуальність і практичну 
значущість формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх економістів.  
Визначено, що на основі системного набору компетенцій відбувається формування 
лінгвосоціокультурної компетентності. Майбутні фахівці економісти, які володіють 
лінгвосоціокультурною компетентністю, краще за інших адаптуються до умов 
полікультурного діалогу в умовах сучасних глобальних процесів. Основним 
складником процесу навчання професійно орієнтованої мови є використання 
матеріалів, узятих з життя носіїв мови або складених з урахуванням особливостей 
їхньої культури. Використання матеріалів, що є цікавими для студентів, 
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цілеспрямовано формує стійкий інтерес до вивчення іноземної мови як джерела 
нової інформації зі спеціальності, змінює установку та ставлення студентів до 
іноземної мови, створює нагальну потребу в її оволодінні. 
Ключові слова: лінгвосоціокультурна компетентність, знання, уміння, готовність, 
обізнаність, невербальні засоби комунікації, студенти вищих навчальних закладів, 
студенти економісти. 

 
Постановка проблеми. Протягом останніх десятиліть мовна освіта набула 

особливу та цілком обґрунтовану популярність. Вона пов’язана з наявністю 
об’єктивних соціально-економічних, соціокультурних й політико-правових передумов, 
які спричинили особливості розвитку людства на початку нового тисячоліття. Для 
суспільно-економічних перетворень в Україні необхідні фахівці, які мають високий 
рівнем професійної підготовки. Іноземна мова,будучи навчальною дисципліною 
здатна відкривати широкі можливості необхідні для оволодіння студентами 
соціокультурним аспектом іншомовної комунікації, який є необхідним, як для усного 
так і писемного спілкування у різноманітних ситуаціях ділової діяльності. Головною 
необхідністю сьогоденняє оволодіння майбутніми економістами іноземною мовою на 
достатньому рівні для успішного здійснення ними професійної діяльності. Через це, з 
поширеністю в сучасному світі англійської мови особливої ваги починає набувати 
формування в студентів економічних спеціальностей англомовної комунікативної 
компетентності. 

Принциповою особливістю професійного спілкування є те, що воно є головним 
засобом фахової діяльності майбутніх економістів, а також чинником, що визначає 
якісні характеристики результату цієї діяльності. 

У зв’язку з цим, нагальною залишається проблема формування у студентів 
лінгвосоціокультурної компетентності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більша частина досліджень 
пов’язана  з проблемами соціокультурної освіти засобами іноземної мови та 
обмежується розглядом питань розвитку соціокультурної компетенції поза 
зіставленням з рідною культурою студентів. Сфера мовної освіти покликана 
сформувати високоморального, творчого, компетентного громадянина, який буде 
обізнаним у духовних і культурних традиціях, в першу чергу, своєї країни, а також 
країни мови, що вивчається. З допомогою вивчення іноземної мови відбувається 
формування у студентів здатності до професійного мовлення, під якою ми розуміємо 
якість володіння кожним студентом достатнім обсягом іншомовного матеріалу та 
певним рівнем сформованості механізмів іншомовного спілкування, який дозволив би 
їм здійснювати спілкування в межах своєї професії на основі засвоєного навчального 
матеріалу. Основний методичний прийом, який використовується для досягнення цієї 
мети – це принцип комунікативності. Низка досліджень, яка присвячена сучасним 
методикам викладання іноземної мови та дослідження з проблем мовної підготовки 
студентів економічних спеціальностей, представлена у працях Т. О. Вдовіної, 
Н. Д. Гальськової, Н. І. Гез, Г. А. Гринюк, Л. Ю. Куліша, Б. А. Лапідуса, 
М. В. Ляховицького, О. С. Можаєвої, Л. П. Смелякової, С. К. Фоломкіної та багатьох 
інших (Войтанік, 2016, c. 218-229). 

Метою статті є аналіз і систематизація основних теоретико-методологічних 
підходів до проблеми комунікації, зокрема розгляд компетентнісного підходу до 
формування лінгвосоціокультурної компетентності студентів економістів. 

Виклад основного матеріалу. Здійснення повноцінної міжкультурної взаємодії 
з представниками інших культурних спільнот, «діалогу культур», який, за 
визначенням Н. Д. Гальскової, є «безальтернативною філософією світобачення 
теперішнього та майбутнього в житті сучасного суспільства» − можливе лише за 
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умови формування в процесі навчання іноземних мов міжкультурної комунікативної 
компетентності, тобто досягнення такої якості мовної особистості, що дозволить 
останній вийти за межі власної культури й набути якостей медіатора культур, не 
втрачаючи в той самий час власної культурної ідентичності (Гальськова, 2003). 

Згідно з спостереженнями вчених процес засвоєння іноземної мови та 
подальше його застосування програмується на основі міжкультурної комунікації, 
тобто “як діалог культур” (термін В. С. Біблера), який набуває в сучасних умовах 
особливого значення, оскільки процес ознайомлення студентів з іншомовною 
культурою не буде досить ефективним без створення методичних умов для 
міжкультурного зіставлення норм спілкування на рідній та іноземній мовах і ціннісних 
орієнтацій двох культур. Це показує важливість побудови навчального процесу на 
основі крос-культурного підходу. Діалог поміж культурами можливо здійснювати при 
умові сформованості у комунікантів лінгвокультурної компетенції, володіння 
студентами знаннями про національно-культурні особливості країни мови, що 
вивчається, норми мовної і немовної поведінки його носіїв уміннями будувати свою 
поведінку і комунікацію з урахуванням своєї специфіки; здатністю здійснювати різні 
види мовленнєвої діяльності і вибирати лінгвістичні засоби відповідно до місця, часу, 
сфери спілкування, адекватно соціальному статусу партнера по спілкуванню. 
Лінгвосоцікультурна компетенція грає особливу роль у досягненні практичних, 
виховних, загальноосвітніх і розвиваючих цілей підготовки майбутніх учителів.  

У контексті навчання майбутніх економістів йдеться про англомовну професійно 
орієнтовану комунікативну компетентність, компонентами якої є професійно 
орієнтовані мовленнєві (в читанні, аудіюванні, говорінні, письмі), мовні (лексична, 
граматична, фонетична), лінгвосоціокультурна і навчально-стратегічна 
компетентності. 

Професійно орієнтовані мовленнєві компетентності розуміємо як знання 
способів формування і формулювання думок за допомогою мови, що забезпечує 
можливість організувати і здійснити мовленнєву дію (реалізувати комунікативний 
намір), а також здатність користуватися такими способами для розуміння думок 
інших людей і висловлювання власних суджень, уміння користуватися мовою в 
мовленнєвому акті в процесі вирішення завдань професійного спілкування 
(Білогорадка, 2015, c. 107-113). 

Професійно орієнтована лінгвосоціокультурна компетентність майбутніх 
економістів – це стійка сукупність специфічних лінгвокраїнознавчих, 
соціолінгвістичних, соціально-психологічних, культурознавчих і міжкультурних знань, 
навичок та вмінь, що становлять здатність і готовність особистості до міжкультурного 
діалогу як учасника і посередника у процесі виконання професійних обов’язків. 

Лінгвосоціокультурна компетентність зазвичай визначається як складний та 
багатокомпонентний феномен, до складу якого входять такі компоненти, як 
соціолінгвістична компетентність, соціокультурна компетентність і соціальна 
компетентність, кожну з яких розглядають як сукупність певних знань, навичок і вмінь, 
а також здатності й готовності до повноцінної участі в процесі міжкультурної 
комунікації 

На Рисунку 1, проаналізовано склад і структура лінгвосоціокультурної 
компетентності (Дука, 2015, c. 39-48). 

Функції лінгвосоціокультурної компетенції: ціннісно-орієнтаційна, пізнавально-
гуманістична, мотивуюча і регулятивна. Сформованість лінгвосоціокультурної 
компетенції студентів передбачає комплексний розвиток її ключових складників та 
цілком залежить від інтегрованого, цілісного, взаємопов’язаного володіння 
предметними (мовною, мовленнєвою, комунікативною) та загально-навчальними 
(соціокультурною) компетенціями. Основними складовими частинами 
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лінгвосоціокультурної компетенції є лінгвістична, соціокультурна, культурознавча, 
лінгвокраїнознавча, соціальна, лінгвокультурознавча компетенція, соціо-лінгвістична 
та країнознавча компетенції (Бронетко, 2014). 

 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1 Склад і структура лінгвосоціокультурної компетентності 

 
 

Рисунoк 1 – Склад і структура лінгвосоціокультурної компетентності 
 
Соціокультурна і соціолінгвістична компетенція – це знання, вміння 

використовувати у спілкуванні і пізнанні іншомовні соціокультурні та соціолінгвістичні 
реалії. Соціолінгвістична компетенція виявляється в умінні студентів-економістів 
спілкуватися відповідно, як до певної ситуації так і до її контексту. Соціальні контакти 
відіграють важливу роль. Вони спостерігаються в усіх сферах повсякденного 
спілкування, таких як вітання, прощання, знайомство, початок, кінець зустрічей, 
наради, телефонні переговори тощо. Для них характерна етикетна поведінка 
учасників, тобто “поведінка, в тому числі й мовна, за соціально, культурно та 
історично сформованими моделями в типових (стандартних) ситуаціях поведінки і 
взаємодії людей”. Соціокультурна компетенція, як зазначає П. Сисоєв 
(Сысоев, 2001), дозволяє тим хто нею говорить почувати себе практично на рівні з 
носіями мови (відносно культури), що є кроком до адекватного володіння іноземною 
мовою. 

Формування в студентів-економістів лінгвосоціокультурної компетенції є 
покликаним залучити їх до фонових знань їх однолітків з інших країн. Відбір цих 
фонових знань здійснюється на основі дитячої, підліткової та юнацької літератури, 
мистецтва країни, мова якої вивчається та досвіду спілкування представників іншої 
культури з навколишнім світом. Через введення лінгвосоціокультурного компоненту у 

Знання

мовних і мовлиннєвих 
засобів з національно-

культурною 
семантикою

країни виучуваної 
мови та її культури

правил і норм поведінки, 
ритуалів, невербальних 

засобів комунікації

ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

Навички та вміння 
Використовувати лінгвосоціокультурні знання для: 

1. Розуміння та автентичного повідомлення будь-якого жанру, типу та 

форми презентації;  

2. Здійснення успішного спілкування для досягнення взаєморозуміння в 

процесі цього спілкування 

 

Соціолінгвістична 

компетентність 

Соціальна 

компетентність 

Соціокультурна 

компетентність 

Здатність і готовність до… 

1. Контактів з носіями мови 

2. Усвідомлення нерозривного зв’язку між мовою та культурою 

3. Соціокультурної та соціолінгвістичної спостережливості 

4. Зіставлення та аналіз рідної та чужої культур 

5. Емпатії, толерантності, доброзичливості, тощо 
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навчання іноземних мов, гостро постає проблема автентичності мовного 
середовища.  

Остання досягається за допомогою застосування автентичних текстів, як 
одиниці спілкування. Знайомлячись із інформацією країнознавчого та 
культурологічного характеру, студенти засвоюють особливості іншої культури та 
аналізуючи їх, вчаться краще розуміти власну культуру. Якщо перераховані складові 
сформовані на належному рівні, то це дає змогу людині легко орієнтуватися в 
іншомовному середовищі, швидко адаптуватися до нього та конструктивно 
вирішувати перешкоди, які виникатимуть у процесі міжкультурної комунікації. Процес 
навчання іноземних мов слід спрямовувати на ознайомлення студентів із новим 
способом спілкування – міжкультурним спілкуванням, а також із культурою та 
звичаями народу, мова якого вивчається (Бронетко, 2014, c. 183-186). 

Формування лінгвосоціокультурної компетенції дозволяє ширше використати 
матеріали пізнавального характеру, автентичні матеріали, що сприяє підвищенню 
комунікативної мотивації, оскільки матеріали такого роду містять великий резерв їх 
формування. 

Один із методів ефективності процесу формування лінгвосоціокультурної 
компетенції студентів економістів, є професійно орієнтоване спілкування, яке 
забезпечує залучення студентів до діяльності, яка максимально моделює 
навчальний процес. 

Необхідно зазначити, що формування лінгвосоціокультурної компетентності 
передбачає збереження соціокультурної ідентичності комунікантів. Цінним досвідом 
для студентів-економістів є стажування в країні, мова якої вивчається та подальша 
робота в умовах спілкування з представниками різних соціумів. Але, важливим також 
є формування лінгвосоціокультурної компетентності в аудиторних умовах з 
використанням різноманітних джерел інформації, які представлено у Таблиці 1 
(Сарновська, 2016, c. 91-94). 

 
Таблиця 1: Лінгвосоціокультурні джерела для покращення лінгвосоціокультурної 
компетентності студентів-економістів 
 

Назва Характеристика 

Відеофільми та 
фонограми 

1. є умовою для полегшення сприйняття історико-, соціо- та 
етнокультурного фону, розуміння та сприйняття соціокультурно-
обумовлених сценаріїв і національно-специфічних моделей поведінки; 
2. полегшення аналізу та порівняння з аналогічними явищами в рідній 
культурі; 
3. закріплення норм та стандартів мовної і немовної поведінки в 
стандартизованих ситуаціях спілкування, формування «динамічного 
стереотипу» лінгвосоціокультурних навичок і вмінь. 

Газетні та журнальні 
статті 

1. репрезентують національну культуру 
2. матеріали є зразком національно-культурної специфіки мовлення 
суспільства в його соціальних, вікових, професійних, територіальних і 
культурних характеристиках 
3. в умовах відсутності іншомовного та іншо- культурного середовища 
найбільш реальним видом спілкування є опосередкована міжкультурна 
комунікація. 

 
Висновки. Отже, на основі системного набору компетенцій відбувається 

формування лінгвосоціокультурної компетентності. Майбутні фахівці економісти, які 
володіють лінгвосоціокультурною компетентністю, краще за інших адаптуються до 
умов полікультурного діалогу в умовах сучасних глобальних процесів.  

Основним складником процесу навчання професійно орієнтованої мови є 
використання матеріалів, узятих з життя носіїв мови або складених з урахуванням 
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особливостей їхньої культури та менталітету відповідно до прийнятих мовними 
нормами. 

Використання матеріалів, що є цікавими для студентів, цілеспрямовано формує 
стійкий інтерес до вивчення іноземної мови як джерела нової інформації зі 
спеціальності, змінює установку та ставлення студентів до іноземної мови, створює 
нагальну потребу в її оволодінні, що дозволяє майбутнім фахівцям 
удосконалюватися у своїй професійній сфері, оскільки значення іноземної мови, 
перш за все, визначається ступенем її необхідності для професійної діяльності. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF NOBLE ATTITUDE TOWARDS 

WOMEN IN TEENAGERS IN OUT-OF-CLASS EDUCATIONAL WORK 
 

Diana KOKHAN* 11 
 
Abstract  
The article considers and analyzes the pedagogical conditions that will significantly 
increase the effectiveness of the process of forming a noble attitude towards women in 
adolescents in extracurricular educational work. The urgency lies in the need to educate a 
highly moral person on the basis of Ukrainian folk pedagogy, which will worthily represent 
their homeland in the world. In view of this, there is a need to determine such conditions 
that would contribute to the process under study, which is the purpose of this article. The 
analysis of the psychological and pedagogical literature made it possible to clarify the 
concepts of "condition" and "pedagogical conditions", because currently there is no single 
approach to their interpretation in scientific research. 
Keywords: pedagogical conditions, attitude to women, pedagogical stimulation, 
teenagers, nobility, self-education, educational work. 
 
 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ШЛЯХЕТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЖІНКИ  
У ПІДЛІТКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ 

 
Діана КОХАН 

 
Анотація 
У статті розглядаються та аналізуються педагогічні умови, які значно підвищать 
ефетивність процесу формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків у 
позакласній виховній роботі. Актуалість полягає у необхідності виховання 
високоморальної особистості на засадах укаїнської народної педагогіки, яка гідно 
буде представляти свою Батьківщину у світі. З огляду на це є потреба у визначенні 
таких умов, які б сприяли досліджуваному процесу, що і є метою цієї статті. Аналіз  
психолого-педагогічної літератури дав змогу уточнити поняття «умова» та 
«педагогічні умови», адже наразі у наукових розвідках немає єдиного піходу до їх 
тлумачення. 
Ключові слова: педагогічні умови, ставлення до жінки, педагогічне стимулювання, 
підлітки, шляхетність, самовиховання, виховна робота. 
 

Сучасна Україна переживає важкі часи в умовах війни та окупації українських 
земель, але продовжує розвиватися та прямує європейською дорогою. Такі умови 
ставлять нові вимоги перед суспільством, які мають гідно представляти свою 
Батьківщину. На жаль, молоде покоління все менше дослухається до настанов 
наших пращурів, отримана інформація не завжди правильно інтерпретується та 
належно використовується, звідси й виникають конфлікти між поколіннями (дорослі 
спираються на власний досвід, тоді як молодь вважає їхні погляди «застарілими» та 
несучасними), культурні цінності забуваються, тому ставлення до оточення 
змінююється до грубого, брутального, жорстокого, звичним стає таке відношення й 
до представників жіночої статі. Підлітковий вік є найбільш сензетивним для 
формування моральних якостей, адже це період преходу дитини у доросле життя, 
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зітнення її з реальними життєвими ситуаціями, випробування її власних 
можливостей, власного «Я», розширення особистісного досвіду. Як свідчать життєві 
реалії, почастішали випадки аморальної поведінки саме серед підлітків: глузування з 
інших, прояв жорстокості щодо слабших, егоїзму та байдужості до рідних. Саме тому 
є потреба у модернізації освітнього процесу, створенні умов, де діти підліткового віку 
не просто засвоїли теорію, але й вміли її застосовувати у практичній діяльності, щоб 
це була не просто суха розповідь вчителя, а жива дискусія всіх учасників виховного 
процесу, щоб не просто проговорити й через хвилину забути почуте, а перенести 
інформацію через емоційну сферу вихованця, навчити його робити висновки та 
прогнози, аналізувати та коригувати власну поведінку та вчинки інших. 

Педагогічні умови у виховному процесі розглядали у своїх працях багато 
науковців, зокрема О. Сухомлинська, Б. Андрієвський, С. Русова, та інші. У 
дисертаційних дослідженнях висвітлено педагогічні умови у таких напрямах: 
формування у дітей 5-6 років довірливого ставлення до дорослих (І. Савченко); 
виховання толерантності старших підлітків у навчально-виховному процесі 
загальноосвітньої школи (В. Нечерда); виховання ціннісного ставлення до людини у 
молодших школярів у навчально-виховному процесі (О. Третяк); формування 
шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української 
казки (А. Карнаухова); виховання шанобливого ставлення до матері у старших 
дошкільників (О. Бутенко). Як свідчить аналіз літератури педагогічні умови 
формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків у позакласній виховній роботі 
не були предметом окремого дослідження що й зумовлює його актуальність. 

Метою статті є визначення та аналіз педагогічних умов формування шляхетного 
ставлення до жінки у підлітків. 

Для характеристики педагогічних умов формування шляхетного ставлення до 
жінки у підлітків слід уточнити поняття «умови» та «педагогічні умови». 

У філософській науковій літературі поняття «умова» тлумачать як: суттєвий 
компонент комплексу речей, взаємодії тощо, з наявності якого випливає існування 
даного явища (Философский энциклопедический…, 1983, с. 707); як сукупність 
об’єктів, що необхідні для виникнення або зміни даного об’єкту (Философская 
энциклопедия…, 1964, с. 286). 

У психології зазначене поняття трактують: як сукупність об’єктивних 
можливостей навчально-виховного процесу (зміст, методи, засоби тощо) 
у забезпеченні успішного розв’язання поставлених завдань (Выготский, 1991, с. 285);  

як середовище, в якому перебувають та не можуть існувати без нього (Краткий 
психологический…, 1998, с. 326); 

як сукупність зовнішнього та внутрішнього середовища, що має вплив на 
розвиток психічних явищ, що супроводжується активністю особистості 
(Конюхов, 1996);  

як сукупність зовнішніх та внутрішніх обставин, що впливають на психологічний 
розвиток, уповільнюючи чи пришвидшуючи його,спостерігаючи його динаміку та 
кінцевий результат (Немов, 2003, с. 270-271);  

У педагогічній літературі термін «умова» визначають: як сукупність змінних 
факторів (природні, соціальні, зовнішні, внутрішні тощо), що мають вплив на 
фізичний, психічний та моральний розвиток особистості, її поведінку, дії, вчинки 
(Полонский, 2004, с. 36); 

як певні обставини, що зумовлюють наявність чи зміну чогось 
(Авдеев, 1976, с. 43); 

як сукупність педагогічних та соціальних факторів, що впливають на освітній 
процес та дають можливість керувати ним (Бухлова, 2008, с. 4); 
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як фактори, від яких залежить ефективність навчально-виховного процесу 
(Лошакова, 2001, с. 118). 

Отже, поняття «умова» розуміємо як сукупність певних факторів, обставин, 
причин, що дозволяють керувати навчально-виховним процесом в результаті, якого 
розвивається та формується особистість. 

Слід проаналізувати й поняття «педагогічні умови». У психолого-педагогічній 
літературі часто зустрічається це поняття, однак єдиної думки щодо тлумачення 
немає. Поняття «педагогічні умови» тлумачать: 

як обставини, від яких залежить та відбувається продуктивний освітній процес 
формування особистості, що супроводжується її активністю (Професійна 
освіта…, 2000, с. 143); 

як можливості, від яких залежить ефективність протікання певної педагогічної 
системи (Исаев, 1997); 

як фактори успішного функціонування педагогічної діяльності 
(Літвінчук, 2002, с. 9);  

як обставини, що прискорюють чи гальмують формування та розвиток певних 
процесів, явищ, якостей особистості (Організація самостійної…, 1993, с. 4);  

як сукупність об’єктивних можливостей педагогічного процесу, від яких залежить 
успішність  у досягненні поставленої мети (Серьожникова та ін., 2003). 

Отже, термін «педагогічні умови» розглядаємо як сукупність певних факторів,  
обставин та можливостей педагогічного процесу, від яких залежить успішність 
досягнення поставлених цілей. Під педагогічними умовами формування шляхетного 
ставлення до жінки у підлітків у позакласній виховній роботі розуміємо сукупність 
найефективніших засобів, форм, методів та прийомів виховної роботи, які сприяють 
розвитку особистісних якостей, вдосконаленні умінь та звичок моральної поведінки, 
отриманні знань щодо етичних норм та правил поводження з жінкою та ставлення до 
неї, її статусу та соціальних ролей у суспільстві. 

На основі проведеного аналізу визначимо педагогічні умови, які дають змогу 
ефективно побудувати процес формування шляхетного ставлення до жінки у 
підлітків у процесі позакласної виховної роботи: 

1. стимулювання у підлітків позитивно-активної мотивації до формування у них 
шляхетного ставлення до представників жіночої статі. 

Вчені (І. Зимня, Є. Ільїн, П. Якобсон та інші) наголошують на тому, що мотиви 
самі по собі не можуть виникати, а, отже є потреба у стимулюванні. Наявність у 
підлітків позитивно-активної мотивації є основою для формування зазначеної 
проблеми.  

Для створення позитивно-активної мотивації у здійсненні моральної поведінки, 
шляхетних вчинків та дії слід залучати учнів до кожного заходу на всіх етапах його 
організації, що дасть змогу вихованцям випробовувати можливості власного «Я». 
Позитивно-активну мотивації розуміємо як арсенал конкретних мотивів, що 
спонукають особистість до певної діяльності у реальному житті. Педагог стимулює, 
коригує та направляє діяльність у більш правильному моральному напрямку. Всі 
стимули, які використовує вчитель у виховному процесі, впливають на мотивацій-
емоційну сферу, а, отже, залишать свій відбиток на підсвідомості учня.  

Педагогічне стимулювання позитивно-активної мотивації до формування 
шляхетного ставлення до жінки у підлітків забезпечує розвиток та вдосконалення 
звичок етичної поведінки та умінь культурного поводження з представницями жіночої 
статі, сприяє засвоєнню цінностей та норм етики через емоційне переживання 
особистості, що мотивує її випробовувати можливості власного «Я». 

2. Залучення підлітків до виховних заходів із використанням засобів української 
народної педагогіки спрямованих на оволодіння вихованцями сукупністю знань щодо 



Scientific Journal Natural Science Readings No.1, 2019, Vol. I. 

˅↓˅ 

˄↑˄                                                                147 

шляхетності, чеснот шляхетної людини, а також на опанування ними вміннями і 
виявлення особистісних якостей, які характеризують шляхетне ставлення до жінки. 

Ця умова полягає у розширенні, поглибленні та засвоєнні знань, вдосконалення 
умінь та навичок вихованців, розвитку самостійності, відповідальності, активності та 
моральних якостей, які лежать в основі прояву шляхетного ставлення до жінки, 
спираючись на здібності та інтереси кожного учня. Залучення підлітків до виховних 
заходів із використанням засобів української народної педагогіки дозволить не тільки 
зануритися у надбання народу, а й відшукати цінні скарби, які так берегли та 
передавали з покоління в покоління наші пращури, збагатитися духовно, розширити 
свій життєвий досвід. Така діяльність викликає зацікавлення у підлітка, відгуком якого 
є емоційне переживання. Часто увага учнів сконцентрована на засвоєні теоретичного 
матеріалу, який вони не мають жодного уявлення як застосувати у практичній 
діяльності, а, отже, підліток не виявляє жодного інтересу до такої роботи, бо вона 
лише розуміється, але не переживається емоційно.  

Виховний процес не може бути зведений до засвоєння морально-етичних норм 
та правил, він має впливати на емоційно-вольову сферу особистості, захоплювати її 
душевний світ. Спадщина українського народу надзвичайно одухотворена, і вчитель 
має всі можливості передати народні цінності сучасному молодому поколінню, що 
будуть спрямовувати кожну особистість на сьогодення. 

3. Організація самовиховання підлітків, спрямованого на розвиток у них 
шляхетності як особистісної якості. 

У процесі  підлітків порівнюють себе, свою поведінки з іншими, прагнуть до 
формування тих особистісних якостей, яким, на їх погляд, не вистачає, отже, це і є 
підґрунтям до здійснення самовиховання. Як відомо, діти підліткового віку 
намагаються імпонувати дорослим, формуючи власну стратегію поведінки у різних 
ситуаціях. На цьому етапі учнів слід проінформувати про особливості 
самовиховання, його методи та прийоми, навчити складати програму для 
самовдосконалення, ставити перед собою цілі з виправлення негативних рис, 
антигуманних звичок. В подальшому таку роботу учень може проводити самостійно 
без зовнішнього контролю. 

Для активізації самовиховання у підлітків моральних якостей, культурної 
поведінки у ставленні до жінки сприяє надання педагогічних зразків до яких слід 
прагнути особистості. У процесі такої роботи учень аналізує та усвідомлює себе як 
особистість, прагне до вдосконалення, намагається бути більш шляхетною людиною. 

Отже визначені педагогічні умови підвищать ефективність формування 
шляхетного ставлення до жінки у підлітків. Перспективи подальших наукових 
розвідок полягають експериментальній перевірці зазначених педагогічних умов. 
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OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF FORMING THE READINESS  
OF FUTURE TEACHERS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS TO USE  

INTERACTIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTIVITIES 
 

Alla KUCHAI* 12 
 
Abstract  
The article substantiates the theoretical foundations of forming the readiness of future 
teachers of preschool education to use interactive pedagogical technologies in 
professional activities. Scientific research has shown that the use and implementation of 
interactive pedagogical technologies are interactive forms, methods of educational 
process, under which we see a system of purposeful intersubjective interaction of teachers 
(teachers) and student youth, aimed at solving educational problems of future preschool 
teachers, education in the process of educational activities of higher education institutions. 
The state of formation of readiness of future teachers of preschool institutions for 
application of interactive pedagogical technologies in professional activity is diagnosed. 
Ways of optimization, model and pedagogical conditions of formation of readiness of future 
teachers for application of interactive pedagogical technologies in professional activity are 
developed. Criteria (motivational-target, cognitive-cognitive, technological-activity) and 
indicators (social, educational, professional; theoretical-scientific knowledge, practical-
professional knowledge; ability to apply interactive pedagogical technologies, ability to 
show creativity in the choice and application of interactive) are developed and specified 
pedagogical technologies). On the basis of the defined criteria and their indicators the 
levels which reflect specificity of formation of readiness of future teachers of 
establishments of preschool institutions to application of interactive pedagogical 
technologies in professional activity are characterized: high, average and low. It was found 
that the use of interactive pedagogical technologies in the educational process of 
educational institutions is one of the components of the general system of forming 
students' readiness for professional activity. It is noted that pedagogical conditions allow to 
ensure the formation of readiness for the use of interactive pedagogical technologies by 
future teachers, respectively, allow the introduction of a model of this readiness and 
contribute to the optimization of the educational process in higher education institutions. 
Keywords: optimization, model, pedagogical conditions, teachers of preschool education 
institutions, interactive pedagogical technologies, professional activity, providing 
connection of theory and practice, modelling, testing. 
 
 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Алла КУЧАЙ  
 
Анотація 
У статті обґрунтовуються теоретичні основи формування готовності майбутніх 
педагогів закладів дошкільної освіти до застосування інтерактивних педагогічних 
технологій у професійній діяльності. Науковий пошук засвідчив, що застосування та 
реалізація інтерактивних педагогічних технологій є інтерактивні форми, методи 
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освітнього процесу, під якими вбачаємо систему засобів цілеспрямованої 
міжсуб’єктної взаємодії педагогів (викладачів) і студентської молоді, спрямовану на 
розв’язання освітніх завдань фахової підготовки майбутніх педагогів закладів 
дошкільної освіти у процесі освітньої діяльності закладів вищої освіти. Діагностовано 
стан сформованості готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до 
застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності. 
Розроблено шляхи оптимізації, модель та педагогічні умови формування готовності 
майбутніх педагогів до застосування інтерактивних педагогічних технологій у 
професійній діяльності. Розроблено й уточнено критерії (мотиваційно-цільовий, 
пізнавально-когнітивний, технологічно-діяльнісний) та показники (соціальні, освітні, 
професійні; теоретично-наукові знання, практично-фахові знання; уміння 
застосовувати інтерактивні педагогічні технології, уміння проявляти креативність у 
виборі і застосуванні інтерактивних педагогічних технологій). На основі визначених 
критеріїв та їх показників схарактеризовано рівні, які відображають специфіку 
сформованості готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до 
застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності: 
високий, середній та низький. З’ясовано, що застосування інтерактивних педагогічних 
технологій в освітній процес закладів освіти є однією із складових загальної системи 
формування готовності студентів до професійної діяльності. Зазначено, що 
педагогічні умови дозволяють забезпечити формування готовності до застосування 
інтерактивних педагогічних технологій майбутніми педагогами, відповідно дають 
можливість упровадження моделі означеної готовності та сприяють оптимізації 
освітнього процесу у закладах вищої освіти. 
Ключові слова: оптимізація, модель, педагогічні умови, педагоги закладів 
дошкільної освіти, інтерактивні педагогічні технології, професійна діяльність, 
забезпечення зв’язку теорії і практики,змоделювати, апробувати. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими і практичними завданнями. Розвиток сучасного суспільства диктує 
особливі умови організації дошкільної освіти, інтенсивне впровадження інновацій, 
нових педагогічних технологій, форм і методів роботи з дітьми дошкільного віку. У цій 
ситуації приділяється увага професійній готовності, основу якої становить 
особистісний та професійний розвиток майбутніх педагогів закладів дошкільної 
освіти. 

Перед сучасною вищою педагогічною школою, на думку О. Біди та 
В. Буринського, стоять завдання: підвищити якість підготовки майбутніх учителів, 
сформувати педагогічні вміння і навички, виховати майбутнього вчителя як активну 
творчу особистість (Біда та ін., 2012, с. 37-46]. 

Проблема підвищення рівня професійної підготовки майбутніх педагогів 
закладів дошкільної освіти є важливою, науковці вивчають її різноаспектно, оскільки 
рівень підготовленості вихователів дошкільної галузі освіти є запорукою виховання 
компетентного дошкільника, особистості, яка зможе успішно зреалізовувати себе в 
майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї 
проблеми: Сьогодні зміни в концептуальних основах та змісті сучасної освіти в 
Україні зумовлюють соціальну потребу в підготовці нового покоління педагогів, 
зокрема педагогів закладів дошкільної освіти. Для викладачів закладів вищої освіти, 
які займаються підготовкою майбутніх педагогів, надзвичайно важливою є проблема 
формування в суб’єктів освітньої діяльності вміння навчатися, збагачувати 
професійну підготовку та формувати готовність до застосування інтерактивних 
педагогічних технологій під час освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. Про, 
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що свідчать наукові праці таких авторів, як, Л. Артемова (Артемова та ін., 2000), 
А. Богуш (Богуш, 2011), Г. Бєлєнька (Бєлєнька, 2012), О. Вашак (Вашак, 2010), 
С. Гаврилюк (Гаврилюк, 2016), Н. Гончар (Гончар, 2015), О. Кучай (Біда та ін., 2018), 
В. Кушнір (Кушнір, 2016) та інших. Тому важливим є питання оптимізації процесу 
формування готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти, зокрема до 
застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності. 

Обґрунтування актуальності дослідження. Пріоритетом є підготовка в 
закладах вищої освіти конкурентоспроможних, креативних, соціально адаптованих та 
ініціативних майбутніх педагогів дошкільної освіти. здатних до професійного 
зростання, саморозвитку, спроможних удосконалювати власну освітню діяльність 
відповідно до потреб держави і громади, опановувати педагогічні інновації, 
застосовувати інтерактивні педагогічні технології, що є ефективним засобом розвитку 
знаннєвої підготовки та формування практичної готовності. 

Формування цілей статті (постановка завдання). Мета – розкрити результати 
оптимізації процесу формування готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної 
освіти до застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній 
діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Сучасна система дошкільної освіти в Україні 
постійно потребує впровадження в освітній процес інтерактивних педагогічних 
технологій, які сприяють суб’єкт-суб’єктній взаємодії та активізації освітньої 
діяльності майбутніх педагогів і дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти. 
Це вимагає від педагогів уміння швидко переорієнтовуватися у своїй професійній 
діяльності, використовувати новітні освітні, інтерактивні педагогічні технології, що 
спонукає освітян бути креативними, інноваторами та новаторами в системі 
дошкільної освіти. 

На необхідності спеціальної суб’єкт-суб’єктної взаємодії між викладачами та 
студентами в освітньому процесі у контексті досягнення сучасних вимог до 
результатів навчання у закладах вищої освіти наголошує І. Осадченко, зокрема 
підготовці майбутнього фахівця відповідно до державних освітньо-кваліфікаційних 
вимог до бакалавра за певною спеціальністю (Осадченко, 2017, с. 111-120 ]. 

Оновлення стандартів вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, 
пропонувала Л Присяжнюк, зауважуючи, що орієнтація на компетентнісний вимір 
освітнього процесу потребує перегляду змісту та результатів усіх аспектів підготовки 
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (Присяжнюк, та ін., с. 120]. 

Як засвідчує проаналізована література, в підготовці студентів в закладах вищої 
освіти, простежується тенденція відсутності моделі формування готовності майбутніх 
педагогів закладів дошкільної освіти до застосування інтерактивних педагогічних 
технологій у професійній діяльності. 

Про недостатню активність науковців в обговоренні формування готовності 
студентів до застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній 
діяльності свідчить кількість публікацій. Науковці сконцентрувалися на вивченні 
питань фахової підготовки майбутніх педагогів та загальної готовності в закладах 
вищої освіти, без належної уваги до застосування інтерактивних педагогічних 
технологій. 

Сьогодні відбуваються інтенсифікація традиційних форм і впровадження нових 
інтерактивних педагогічних технологій, інтерактивних форм та методів освітньої 
діяльності, перехід від методики догматичного до методики інтерактивного, 
інноваційного навчання, тобто науки про технології, форми і методи, функції, 
закономірності, засоби передачі й ефективного засвоєння освітнього матеріалу на 
основі активного управління пізнавальною, науково-освітньою діяльністю 
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студентської молоді, розвитку в них пізнавально-креативного сприймання 
навчальних дисциплін, формування в майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти 
теоретичних знань про застосування інтерактивних педагогічних технологій у 
практично-освітній діяльності. Використання активних методів та технологій не тільки 
забезпечує активізацію творчо-освітньої діяльності студентів, але й тісний зв’язок 
теорії та практики. 

Аналіз професійної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти 
засвідчує, що в сучасних умовах розвитку педагогічної науки і практики система 
підготовки педагогів-дошкільників, їх професійного зростання та вдосконалення 
потребує наукового орієнтиру, моделі, яка певною мірою сприяла б формуванню 
індивідуальності, фахової готовності та компетентності педагога з дошкільної освіти.  

Проблема моделювання досить широко досліджується вченими, науковцями та 
практиками з питань розвитку дошкільної освіти. Тому поняття «модель» сьогодні 
набуває загальнонаукового дослідження, значення і тлумачення, що створює 
імітацію аналогу до подібних наукових об’єктів. Подальше використання моделі та 
робота з нею дає багато нової інформації про об’єкти та можливість досліджувати 
певні педагогічні закономірності, які орієнтовані на формування в студентів 
професійної готовності до застосування інтерактивних педагогічних технологій в 
освітньому процесі закладів освіти. 

Формування готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до 
застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності – це 
системоутворювальний чинник побудови моделі змісту професійної підготовки 
педагогів закладів дошкільної освіти. Модель включає блоки та їх складники: 
методологічно-цільовий блок (мета, зміст, принципи, підходи, компоненти), змістово-
процесуальний блок (етапи, завдання, форми, методи, засоби, самостійну роботу 
студентів), оцінно-результативний блок (рівні готовності та відповідний результат), 
що відображають специфіку підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю 
012 Дошкільна освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, і 
забезпечують їх готовність до застосування інтерактивних педагогічних технологій у 
професійній діяльності. 

У дослідженні ми також зосередили увагу на створенні педагогічних умов 
реалізації і застосування інтерактивних педагогічних технологій в освітньому процесі 
закладів вищої освіти, до яких належать: активізація та інтеракція викладачів і 
студентів та запровадження системності самоосвіти в процес фахової підготовки 
майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти; створення необхідної інноваційної, 
інформаційної, матеріально-технічної бази для забезпечення зв’язку теорії й 
практики; формування готовності майбутніх педагогів під час освітнього процесу у 
поєднанні з виробничою педагогічною практикою та професійною діяльністю. 

Оптимізація вищеозначеного процесу залежить і від мотивації викладачів 
закладів вищої освіти сформувати у студентів готовність до застосування 
інтерактивних технологій.Вона є не менш важливою, адже від мотивації і готовності 
викладачів упроваджувати в освітній процес інтерактивні педагогічні технології під 
час різних видів освітніх занять залежить, наскільки майстерно й ефективно майбутні 
педагоги будуть застосовувати їх у своїй професійній діяльності. Важливим є 
проведення відеолекторіїв, вебінарів, тренінгів для викладачів закладів вищої освіти. 
Такі форми спілкування із викладачами дозволять їм підвищити професійний рівень 
викладання, прагнення до самоствердження, самореалізації та дадуть можливість 
збагатити знання про новаторські технології в освіті.  

Для вдалого, цілісного освітнього процесу формування готовності майбутніх 
педагогів оптимальним є введення розробленого та апробованого нами 
спецсемінару «Формування готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти 
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до застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності». 
Спецсемінар подає теоретичний і практичний матеріал. Він передбачає розроблені 
завдання для самостійної інтерактивної роботи та пошуку, оскільки деякі питання 
потребують психолого-педагогічного аналізу, опрацювання її осмислення, пошуку 
правильних, оригінальних, творчих шляхів вирішення поставлених проблемних 
інтерактивно-педагогічних ситуацій. Спецсемінар містить просемінар, практичні 
заняття і завдання для самостійної роботи студентів.  

Метою викладання спецсемінару є засвоєння студентами методологічних засад, 
сутності та структури педагогічної інноватики, інноваційних та інтерактивних 
педагогічних технологій, усвідомлення того, що інновації в педагогіці пов᾽язані із 
загальними процесами в суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і 
форм соціального буття; на основі теоретичної та практичної підготовки майбутніх 
педагогів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта сформувати професійно значущі 
знаннєві компетенції та практичні компетентності готовності застосовувати 
інтерактивні педагогічні технології в професійній діяльності в закладах дошкільної 
освіти. 

Вивчення запропонованого спецсемінару впроваджували в закладах вищої 
освіти на відділеннях (кафедрах) дошкільної освіти зі студентами, які навчаються за 
спеціальністю 012 Дошкільна освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.  

Перевірка результативності та ефективності впровадження моделі, урахування 
педагогічних умов формування готовності майбутніх педагогів до застосування 
інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності відбувалися протягом 
усього етапу експериментального дослідження шляхом проведення і порівняння 
діагностичних зрізів. Така перевірка дала можливість простежувати динаміку 
формування компонентів готовності студентів до застосування інтерактивних 
педагогічних технологій у професійній діяльності. 

Контрольний етап експериментального дослідження був спрямований на 
визначення і встановлення динаміки формування показників (за всіма компонентами) 
готовності майбутніх педагогів до застосування інтерактивних педагогічних 
технологій.  

Після впровадження моделі та проведення спецсемінару ми виконали 
підсумковий діагностичний зріз. З метою забезпечення об’єктивності, валідності та 
надійності даних констатувального та контрольного діагностичних зрізів під час і по 
закінченню дослідження використано єдині критерії діагностики рівнів сформованості 
готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до застосування 
інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності. 

Так, 38,2% студентів контрольної групи не опанували мистецтва застосування 
інтерактивних технологій в освітньому процесі закладів дошкільної освіти, а ось в 
експериментальній групі цей показник нижчий – всього 17,2%. Ці показники дають 
підстави для висновків про ефективність упровадження запропонованої моделі 
формування готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до 
застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності. 
Завдяки впровадженню всіх педагогічних умов для застосування інтерактивних 
педагогічних технологій, створенню ситуації успіху для кожного студента ми дали їм 
можливість методом спроб та помилок здобути та розвинути ту професійну 
готовність, яка сприятиме їм у подальшій педагогічній професійній діяльності.  

Для кращого сприймання узагальнені показники формування готовності 
майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до застосування інтерактивних 
педагогічних технологій у професійній діяльності після проведення формувального 
експерименту (осіб (%)), подано в Таблиці 1. 
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Таблиця 1: Порівняльна динаміка рівнів формування готовності майбутніх 
педагогів закладів дошкільної освіти до застосування інтерактивних педагогічних 
технологій за результатами констатувального (зріз 1) та контрольного (зріз 2) 
діагностичних зрізів (у %) 

 
Рівні Контрольнагрупа Експериментальнагрупа 

Зріз 1 
% 

Зріз 2 
% 

Різниця 
% 

Зріз 1 
% 

Зріз 2 
% 

Різниця 
% 

Високий 10,3 18,0 +7,7 10,9 36,9 +25,9 

Середній 38,2 43,8 +5,7 35,6 45,9 +10,3 

Низький 51,5 38,2 -13,4 53,5 17,2 -36,3 

*Розроблено автором 

 
З Таблиці 1 видно, що результати дослідження свідчать про ефективність 

запропонованих і апробованих педагогічних умов, продуктивність системи критеріїв, 
показників та рівнів при оцінюванні результатів. Це вказує на оптимізацію процесу 
формування готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до 
застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності. 

Отже, порівнюючи отримані результати експериментального дослідженнями 
виявили, що значний вплив на формування готовності студентів справило 
упровадження запропонованої моделі, педагогічних умовта оптимізації процесу 
формування готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до 
застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності. 

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму. 
Ефективність упровадження охарактеризованих і апробованих педагогічних 

умов доведено результатами формувального експерименту та оптимізацією процесу 
формування готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до 
застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності за 
всіма критеріями. В майбутніх педагогів експериментальної групи знаходиться на 
високому рівні, а контрольної групи – на середньому. Встановлено зміну рівнів 
сформованості готовності – майбутніх педагогів контрольної групи із низького на 
середній, у майбутніх педагогів експериментальної групи – із низького на високий. 
Результати дослідження підтверджують позитивну динаміку сформованості 
готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до застосування 
інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності експериментальних 
груп під впливом рекомендованих новацій. 

З огляду на важливість проблеми, що досліджується, ми рекомендуємо: 
впровадити в систему підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти 
дисципліну вільного вибору «Формування готовності майбутніх педагогів закладів 
дошкільної освіти до застосування інтерактивних педагогічних технологій у 
професійній діяльності», тематичних просемінарів, спецсемінарів з метою 
підвищення кваліфікаційного рівня майбутніх педагогічних працівників. 

Перспективу подальших педагогічних досліджень вбачаємо в підготовці 
майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти під час освітнього процесу в закладах 
вищої освіти. 
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ADOLESCENTS' ATTITUDE TOWARDS SUICIDE 

 
Natalу MOSKVINA – Vladislava BUTENKO* 13 

 
Abstract  
The article is devoted to the study of the attitude of teenagers to the problem of suicide. 
According to the WHO (the World Health Organization), 7 thousand Ukrainians commit 
suicide. Nowadays, it is the teenagers’ suicide that is most relevant, every year. The desire 
to shorten your eyelid can be caused by depression, severe stress, misunderstanding with 
relatives, and so on. Teenagers are the most vulnerable group of people, so certain 
problems can cause difficulties with making solutions, aggression and suicidal 
manifestations. Modern society have to understand how to interact with this group of 
people in order to be able to help with not to make the step to nowhere. 
Keywords: suicide; suicide; teenager ssuicide; suicidal; depression. 
 
 

СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО ПРОБЛЕМИ СУЇЦИДУ 
 

Наталя МОСКВІНА – Владислава БУТЕНКО  
 
Анотація 
Стаття присвячена дослідженню ставлення підлітків до проблеми суїциду. Щороку, 
за даними ВООЗ, 7 тисяч українців кінчають життя самогубством. На сьогоднішній 
день саме підлітковий суїцид є найактуальнішим. Бажання вкоротити собі вік може 
бути викликано депресією, сильним стресом, непорозумінням з близькими людьми 
тощо. Підлітки є найуразливішою групою людей, тому певні проблеми можуть 
викликати у них труднощі у взаємодії із соціальним оточенням, агресію і суїцидальні 
прояви. Сучасному суспільству треба розуміти, як взаємодіяти з цим «особливим» 
контингентом осіб, щоб вчасно помітити та допомогти не зробити той останній крок у 
нікуди, якому можна було б запобігти. 
Ключові слова: суїцид; самогубство; підлітковий суїцид; суїцидент; депресія. 

 
Свого часу Оскар Уайльд казав: «Все можна пережити крім смерті». Коли 

людина йде з життя – це дуже страшно. Стає ще страшніше, коли з життям 
добровільно прощаються діти. Що штовхає людину, яка ще й пожити не встигла 
зробити останній крок у нікуди? За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 
щорічно кінчають життя самогубством близько 800 тисяч людей. Спроб це зробити 
ще більше – близько 7 мільйонів на рік. Згідно зі статистичними даними кожні 
80 секунд здійснюється спроба суїциду і кожні 100 секунд така спроба завершується 
успіхом. Е. Дюркгейм писав, що в кожному суспільстві існує нахил до суїциду, який 
визначається контингентом осіб, схильних до посягань на власне життя 
(Вашека, 2006). На жаль, на сьогоднішній день в Україні цим контингентом осіб все 
більше стають підлітки. У структурі підліткової смертності, за даними ВООЗ, 
самогубство посідає друге місце, причому співвідношення дівчина / хлопець 
становить 1 до 3. Чому так?  
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Саме на період «підліткового віку» припадає формування психологічного, 
фізичного та соціального здоров’я людини. Підліток психологічно ще нестабільний, 
тому часто схильний до депресій, душевних травм, поспішних висновків і 
необдуманих рішень та вчинків. А самогубство – це вчинок, явище за своєю сутністю 
та природою психологічне .  

Найбільш значимі сучасні вітчизняні дослідження, присвячені проблемі 
суїциїдальної поведінки підлітків та молоді  можна зустріти в роботах 
А. Г. Амбрумової, О. Вроно, Т. Вашека, В. А. Тихоненко, В. Т. Кондрашенко, 
О. В. Жваво, А. Ю. Мягкова, І. В. Журавльова. 

На жаль, в Україні на загальнонаціональному рівні немає реальної статистики з 
проблеми суїцидів. І це не дає змогу бачити картину адекватно. За міжнародною 
статистикою на одне самогубство припадає 25 спроб. Це означає, що ця проблема 
дуже актуальна і не повинна замовчуватись. 

Виходячи з актуальності даної проблеми ми  вирішили провести власне 
соціологічне дослідження з метою виявити рівень обізнаності сучасних підлітків про 
проблему суїциду, бачення ними причин скоєння суїцидів та оцінити ризики 
суїцидальної поведінки. Об’єкт дослідження – суїцид як соціальне явище. Предмет – 
ставлення сучасних підлітків до суїциду. На початку нашого дослідження ми 
висунули гіпотезу про те, що сучасні старшокласники знають, що проблема 
підліткового суїциду існує в Україні і готові говорити про неї. Також ми припустили, 
що на сьогодні основними причинами самогубства у підлітків є проблеми в школі 
(булінг серед однолітків, конфлікти з вчителями тощо) та спілкування у соціальних 
мережах («групи смерті», цькування соціальних сторінок тощо). 

Суїцид – це акт самогубства, скоєного людиною в стані сильного душевного 
розладу або під впливом психічного захворювання, коли власне життя втрачає для 
людини сенс. Суїцидальною можна назвати будь-яку зовнішню або внутрішню 
активність особистості, яка спрямована на прагнення позбавити себе життя.  

Суїцидальна поведінка – це різні аспекти усвідомленої поведінки, різні форми 
активності, які служать деструктивними засобами вирішення особистісних проблем в 
умовах конфліктної ситуації і які спрямовані на можливе самогубство: це власне 
суїцидальні дії, а також суїцидальні прояви (суїцидальні спроби і завершений суїцид). 
Суїцидальні спроби – це різні дії оперування засобами позбавлення себе життя, які 
носять цілеспрямований характер, але не закінчуються смертю. Завершений суїцид – 
це власне самогубство, що має летальний результат. Суїцидальні прояви – це 
думки, фантазії, переживання, уявлення, а також задуми й наміри, це не тільки 
пасивні роздуми на тему власної смерті, а й орієнтування в засобах, способах і діях 
потенційного суїциду. Суїцидальний ризик – це потенційна готовність індивіда 
вчинити самогубство. Таким чином, суїцидальна поведінка включає в себе не тільки 
самі спроби самогубства, а й бажання, допущення можливості таких спроб. 
Співвідношення суїцидальних думок, спроб і завершених спроб самогубства, за 
даними фахівців, складає 100:10:1 (Психологія суїцидальної…, 2007). 

Науковий термін «суїцид» від латинської «sui» (себе) і «caedere» (вбивати) 
вперше почав використовувати в XVII столітті лікар і філософ Томас Браун (1642 рік, 
робота «Віросповідання лікарів»). Сучасна наука розглядає три основних напрямки 
наукового аналізу самогубства – філософський, психологічний і соціологічний. 

Першими, хто звернув свою увагу на свідомий ухід людини з життя, як на об’єкт 
наукового аналізу, були філософи. Для них питання про життя і смерть були 
ключовими питаннями буття. Класичні філософсько-суїцидологічні дослідження 
належать Платону, Іммануїлу Канту, Альберту Камю, Аристотелю, Гете, Ніцше і 
багатьом іншим. 
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У стародавній Греції закон дозволяв людині в деяких випадках отримати дозвіл 
на добровільний ухід з життя, і суд визначав тільки один вид самогубства – 
прийняття отрути цикути (державна отрута). Смерть давньогрецького філософа 
Сократа стала однією з найбільш дискусійних тем за всю історію суїцидальних 
філософствувань. Вчення Сократа будувалось на впевненості про те, що людина в 
житті повинна використовувати власний розум, а не покладатися на рішення богів, 
що людина повинна жити, спираючись на власні цінності і заради благих намірів від 
яких не можна відмовлятися навіть перед страхом смерті. Сократ випив отруту 
цикути і добровільно вкоротив собі віку, але не зрікся своїх поглядів. Його смерть 
стала прикладом незламної волі, внутрішньої сили і абсолютної відданості власним 
уявленням про життя людини (Психологія суїцидальної…, 2007). 

І. Кант вважав, що самогубство – це егоїстичний акт і на підставі логіки є актом 
поразки. М. Бердяєв («Про самогубство») і А. Камю («Міф про Сізіфа») розглядали 
суїцид як проблему, пов’язану з мисленням конкретного індивіда. Вони бачили в 
самогубстві слабкість і легкодухість людини, яка не може  силою розуму прийняти 
буття таким, яким воно є. У М. Бердяєва самовбивця – це людина, що втратила 
свободу, у А. Камю – це людина, яка усвідомила, що свободи немає. Вирішення 
проблеми суїциду М. Бердяєв вбачає у відновленні людських християнських 
доброчесностей. А. Камю – в прийнятті абсурду і нескінченній боротьбі з ним 
(Вашека, 2006; Психологія суїцидальної…, 2007). 

Видатний мислитель ХХ століття В. С. Соловйов розглядав суїцид з позиції віри. 
Він писав, що життя без віри втрачає сенс: самовбивці, переконавшись в 
неспроможності того, що вони приймали за сенс життя, наважуються на самогубство. 

Важливими є дослідження І. П. Красненкової, А. В. Демічева та інших науковців. 
І. П. Красненкова розглядає суїцид в контексті долі, свободи і провидіння, 
А. В. Демічев відносить до однієї з причин суїцидальної поведінки людський страх і 
душевну порожнечу (Войцех, 2007).  

Не менша увага феномену самогубства приділялася психологами. Вони 
намагалися зрозуміти, чи пов’язана схильність людини до самогубства з будь-якими 
психологічними відхиленнями. На початку ХХ століття австрійський психіатр Зиґмунд 
Фрейд створив першу психологічну теорію суїциду, в якій підкреслив роль агресії, яку 
людина спрямовує на саму себе (робота «Сум і меланхолія»). Причина самогубства 
в психоаналітичній концепції розуміється як негативне ставлення суб’єкта до 
зовнішнього світу, недоліки якого (і зокрема, інших людей) викликають агресивні 
реакції, які людина спрямовує на себе (Бердяев, 1992). Американський психіатр Карл 
Меннінгер вважав, що самогубство – це спроба людини піти від реалій життя, які для 
неї є гнітючими і нестерпними. Адлер у своїх роботах писав, що за допомогою 
саморуйнування людина прагне викликати співчуття до себе і засудження тих, хто, на 
її думку, є відповідальним за її низьку самооцінку. Е. Еріксон основним чинником 
суїциїдальної поведінки вважав уразливість підлітків і молоді до стресів, що 
призводить до «кризи ідентичності». В аспекті внутрішньоособистісного конфлікту 
людини Карен Хорні розглядала суїциїдальну поведінку як спосіб помсти, як 
результат актуалізації ворожості, спрямованої на себе. Вона писала, що при 
порушенні взаємовідносин між людьми виникає невротичний конфлікт, який може 
спонукати людину до скоєння суїциду. У роботах відомих американських суїцидологів 
Н. Фейбероу і Е. Шнейдмана сам факт суїциду трактується як своєрідний заклик до 
оточуючих, «крик про допомогу». А. Є. Личко вказує на певний зв’язок суїциїдальної 
поведінки підлітків з типом акцентуації характеру. До найбільш частих причин 
суїцидів вона відносить сімейні, сексуальні, шкільні проблеми дітей (Личко, 1982). 

Засновником соціологічного підходу до вивчення проблеми самогубства є 
відомий французький соціолог Еміль Дюркгейм. У своїй роботі «Самогубство. 
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Соціологічний етюд» він стверджував, що рейтинг самогубств має безпосередній 
зв’язок із соціальною інтеграцією людини і вважав, що самогубство вірогідніше, коли 
людина відчуває нестачу соціальних стосунків, коли її переповнює відчуття 
самотності і виділяв три основних типи самогубства, які обумовленні різною силою 
впливу соціальних норм на індивіда: егоїстичне, альтруїстичне, аномічне. 

Егоїстичний суїцид пов’язаний з тим, що індивід думає тільки про себе і у якийсь 
момент перестає взаємодіяти із суспільством, ігнорує його. На фоні цього у людини 
з’являється відчуття самотності та непотрібності власного життя. Альтруїстичне 
самогубство пов’язане з тим, що у певний час інтереси суспільства стають для 
людини більш вагомими ніж власні. Людина перестає відчувати себе особистістю, 
індивідуальністю. Для неї дуже важливо ретельно виконувати все, що вимагає 
суспільство. Під таким тиском вона перестає помічати власне життя. Саме пресинг 
вимог, які вже стають нестерпними і з якими людина вже сама не може впоратися, 
стають причиною самогубства, як захисної реакції психіки. Аномічне самогубство – 
це самогубство людини, як реакція на швидкі зміни у суспільстві (економічні кризи, 
війни тощо). Стан суспільної аномії, під котрою Дюркгейм розуміє відсутність чітких 
правил і норм поведінки, коли стара ієрархія цінностей руйнується, а нова ще не 
склалась, породжує моральну нестійкість окремих індивідів. Людина, яка не може 
швидко пристосуватися до вимог суспільства, у якому немає чітких правил, у якому 
всі постійно змагаються один з одним, яка має багато сподівань від життя і не 
отримує бажаного, обирає здатися і накласти на себе руки.   

Підлітковий вік – це період дорослішання особистості, який характеризується 
інтенсивними психологічними і фізичними змінами, бурхливою фізіологічною 
перебудовою організму, один з найскладніших кризових періодів розвитку людини. 
Саме у цей період проходить становлення характеру, перехід від опікуваного 
дорослими дитинства до самостійності. Домінуючі потреби: спілкування з 
однолітками, самоствердження й пізнанні світу, інших і самого себе. Більшість 
науковців зазначає, що суїцидальна поведінка у дітей до 13 років – явище відносно 
рідкісне. Дошкільникам взагалі роздуми про смерть невластиві, хоча вони про неї 
знають (події життя, казки). У 10-12 років дитина оцінює смерть як тимчасове явище. 
Вона розмежовує поняття «життя» і «смерть», але емоційне ставлення до смерті 
абстрагується від власної особи. З 14-15 річного віку суїцидальна активність різко 
зростає, досягаючи максимуму в 16-19 років. При цьому в молодшому пубертатному 
віці (12-13 років) суїциди частіше скоюють хлопці, а в середньому (14-16 років) та 
старшому – дівчата. Серед підлітків частіше трапляються суїцид як протест і суїцид 
як заклик. Рідше – суїцид як покарання і суїцид як відмова. Мета протестних форм 
суїцидальної поведінки – негативно вплинути на значущих для суїцидента (особа, 
яка наважується на здійснення самогубства) осіб, які вороже або агресивно 
ставляться до нього. Підліток сподівається що каяття, муки совісті, громадські, 
правові санкції будуть для  кривдників справедливим покаранням, на яке вони 
заслуговують. Самогубство-заклик має на меті привернути увагу до себе, до ситуації, 
що склалася для того, щоб активізувати допомогу, щоб хтось у цю складну ситуацію 
втрутився і змінив її радикально. Самопокарання є наслідком почуття провини перед 
ким-небудь. Суїцид-відмова стається в ситуаціях філософсько-песимістичного 
ставлення до світу в цілому. 

Що може підштовхнути підлітків до скоєння самогубства? Аналіз причин 
суїцидальної поведінки підлітків, за даними науковців, дозволив нам виділити три 
основних чинника. Перший – родинні стосунки. Сім’я для підлітка – це модель 
Всесвіту. Якщо члени родини нехтують один одним, а спілкування ґрунтується на 
взаємних образах, недовірі, моралізуванні, якщо батьки завжди всім незадоволені, а 
у вихованні мають місце насильство, як фізичне, так і психологічне – підліток втрачає 
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життєстійкість і, як наслідок, сенс життя. Шкільні проблеми, пов’язані із конфліктами з 
учителями або однолітками, неуспішністю, перенавантаженням – теж є однією з 
основних причин формування суїцидальної поведінки  у підлітковому віці. Ще один 
чинник – це рекламування і створення соціального схвалення суїцидальних моделей 
поведінки, які найлегше засвоюються і відтворюються найбільш соціально незрілими 
людьми, частіше саме підлітками, як найбільше сприятливими до сприйняття нових 
поведінкових зразків. 

Що може спровокувати суїцидальну поведінку у підлітка? Та будь що. Це може 
бути будь-яке потрясіння, стрес, які змушують замислитись: чи так важливе моє 
життя і чи потрібен я тут і зараз. Невдала любов, нерозуміння з боку батьків і 
однолітків, вживання наркотичних речовин та алкогольних напоїв, неуспішність в 
школі, невдоволеність власною зовнішністю, затяжні депресивні стани – це неповний 
перелік можливих причин добровільного уходу з життя. А ще – це ризикована 
поведінка, пов’язана з так званими «забавами» – небезпечними іграми та хобі, які 
стали найбільш актуальними з 2016 року. Найпоширеніші з них – це ігри у соціальних 
мережах, наприклад «Синій кит», «Тихий дім», «Червона сова», «Розбуди мене 
о 4:20», «F57». Найвідоміші небезпечні хобі – це руфінг (пробіжки по вузьким дахам 
хмарочосів, потягів); паркур (пробіжки з перешкодами у вигляді навколишніх 
предметів з використанням акробатичних трюків); стрит-рейсинг (гонки по вулицях 
міста на небезпечній швидкості) тощо. У таких розвагах підлітки шукають адреналіну, 
намагаються привернути увагу до себе та своїх проблем, хочуть отримати 
підтвердження своєї значущості та потрібності свого існування. 

Емпірична частина нашого соціологічного дослідження проводилася у жовтні-
листопаді 2019 року, з використанням створеної нами анкети «Ставлення підлітків до 
проблеми суїциду» на базі навчальних закладів міста Маріуполя. Контингент 
опитуваних склали учні 9-11 класів. Загальна кількість опитаних – 312 осіб, серед 
яких хлопців – 146 осіб, дівчат –166 особи. Середній вік  – 15-16 років. Анкетування 
проводилося анонімно за згодою учасників. 

Результати анкетування показали, що всі учасники нашого дослідження знають 
про проблему суїциду (91%). 64% (201 особа) отримають інформацію із Інтернету 
(дівчата – 70%; хлопці – 58%). На другому місці – соціальні мережі 63% (дівчата – 
67%; хлопці – 58%), на третьому – ЗМІ (ТV, преса) – 51%. 38% (117 осіб) отримують 
інформацію від друзів. Вчителі і батьки теж є джерелами інформації, але їх відсоток 
нижчий від усіх – 29% і 18% відповідно. Ми поцікавились: як взагалі складаються 
стосунки підлітків з батьками, вчителями в школі, чи виникають у їх житті 
неприємності і як вони їх переживають? З 94 підлітками (30%) неприємності 
трапляються часто. З батьками конфлікти виникають у 77% опитаних нами підлітків, 
причому у 12% (34 особи) – доволі часто. 85% не завжди можуть знайти спільну мову 
з вчителями (доволі часто – тільки 5%) Ці дані про те, що у взаєминах підлітків з 
дорослими є проблеми. З однієї сторони ми можемо це пояснити особливостями 
підліткового віку, коли діти прагнуть самостійності, незалежності, шукають своє місце 
у житті, а дорослі не готові їх відпустити від себе. А з іншого – невмінням 
дослухатися один до одного, чути один одного, невмінням домовлятися. Тож, треба 
вчитися всім разом: і підліткам, і батькам, і вчителям. 4% (13 осіб) наших 
респондентів завжди дуже важко переживають складні ситуації. У 75% підлітків 
особиста реакція на неприємності залежить від обставин. 27% хлопців і 10% дівчат 
взагалі не надають їм особливої уваги. Що це – прихована захисна реакція, а може 
вони і справді так до цього ставляться? На запитання анкети «Що допомагає тобі 
переживати складні життєві обставини?» наші випробувані відповіли так: спілкування 
з друзями допомагає 76% підлітків –  і це найзначніший показник; 43% – спілкування 
з батьками, 41% – спілкування у соціальних мережах; 31% потрібна самотність. 
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Є певний відсоток тих, кому потрібен  алкоголь, цигарки і навіть вживання 
наркотичних речовин. 

Чи може самогубство бути єдиним прийнятним рішенням у складній ситуації? Як 
це рішення виникає: спонтанно або виважено? Що може спонукати молоду людину 
опинитися перед фатальною межею? 11% (33 особи) опитаних нами підлітків  
вважають, що так, самогубство – це єдиний шлях вирішення складних проблем при 
певних обставинах. 14% (а це 45 осіб) з відповіддю на це запитання не визначились, і 
ми можемо умовно долучити їх до категорії тих, хто відповів «так», бо категоричного 
«ні» вони не сказали. Тож майже 25% підлітків не заперечують можливість вчинення 
самогубства за певних обставин. І це жахливо! 

Аналіз відповідей учасників опитування дозволив нам скласти рейтинг причин, 
які можуть підштовхнути підлітків до прийняття рішення не сумісного з життям. Перші 
сходинки рейтингу (61%) займають «проблеми у родині». На другому місці 
«депресія» – 59%. Далі йдуть «невдале кохання» – 54%, «душевна травма» (43%), 
проблеми у школі (41%). Цікаво, що дівчата більше уваги звертають на проблеми у 
родині, як на потенційну причину думок про самогубство, а хлопці на невдале 
кохання. Таким чином, ми бачимо, що основна причина вчинення самогубства в 
підлітковому віці за даними нашої вибірки – проблеми в сім’ях дітей (непорозуміння з 
батьками, конфлікти з близькими і рідними людьми) і депресивні розлади. Доволі 
часто, підлітки відчувають себе самотніми та нікому не потрібними. Їм притаманна 
низька оцінка власних можливостей, якостей та цінності. Через емоційну 
нестабільність, різку зміну настрою, роздратування, апатію, більшість підлітків 
перебувають у стані постійного стресу, який доволі часто й призводить до 
виникнення депресивних розладів. Дорослі цього не помічають, а діти про це 
говорять. 

Наше дослідження підтвердило один з найпоширеніших міфів про те, що до 
суїциду схильні тільки люди з психічними розладами. 60% (дівчата – 60%; хлопці – 
59%) опитаних нами підлітків вважають, що люди, які вирішують вкоротити собі вік, 
мають проблеми з психікою.  У той же час на питання «Чи виникають у тебе коли-
небудь думки про самогубство?» 4% (12 підлітків) відповіли «так», часто і 26% 
(80 підлітків) сказали, що час від часу такі думки вони мають, але намагаються на них 
не акцентувати увагу і відразу відганяти. Таким чином, ми бачимо, що 30% (а це 
92 особи!) наших підлітків суїцидальні думки все ж таки мають. Але ніхто при цьому 
не вважає себе хворою людиною. 

Що ж може утримати людину від самогубства. 70% наших підлітків (219 осіб) 
вважають, що зупинити може любов до близьких людей, для 39% важливим є голос 
розуму. 46% вважають що зупинити біля межі може страх усвідомлення «остаточної» 
смерті, для 21% – це страх болю. 

Чи обговорюють з кимось проблему суїциду сучасні підлітки? Аналіз відповідей 
наших респондентів показав, що так, обговорюють. 58% (дівчата – 74%; хлопці – 
39%) говорять про це з друзями, 32% (100 осіб) – можуть поговорити з батьками, 
25% – з вчителями. Але є 21% (дівчата – 9%; хлопці – 34%), для яких ця проблема в 
спілкуванні закрита. Ще 21% спроможні обговорювати тему самогубства у соціальних 
мережах. Чому саме так? Може, це захисна реакція? А може, це соціальна 
самотність? Цікаво, що дівчата більше схильні до спілкування як з батьками, 
вчителями так і з однолітками ніж хлопці, які віддають перевагу спілкуванню online 
або взагалі ні з ким своїми думками не діляться. 

Результати нашого соціологічного дослідження показали, що сучасні підлітки 
знають, що в Україні існує проблема підліткового суїциду і вважають її актуальною 
(91%), що підтверджує перше положення нашої гіпотези. Але говорити про цю 
проблему можуть не всі діти (21% взагалі ні з ким про це не говорять і не будуть 
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цього робити), а більшість тих, хто готовий її обговорювати може це робити тільки з 
друзями. Такі дані частково підтверджують друге положення нашої гіпотези.  

Ми з’ясували, що основними причинами, які штовхають сучасних хлопців і 
дівчат до прийняття рокового рішення є проблеми у родині, депресивні розлади і 
важкі душевні травми. Проблеми у школі теж відіграють певну роль, але не є 
вирішальними і це частково підтверджує одне із положень нашої гіпотези щодо 
можливих причин скоєння підлітками самогубства. Нас здивувало, що «спілкування в 
соціальних мережах» посіло лише сьоме місце (14% – і цей результат спростовує 
останнє положення нашої гіпотези) в рейтингу можливих причин підліткових суїцидів.  

Наше життя – це нескінченний рух. Але може іноді варто зупинитися і 
придивитися до тих, хто поруч з тобою, придивитися і почути своїх знайомих, друзів, 
рідних. Ми впевнені, що наше небайдужість може допомогти людині не зробити той 
останній крок, про який вона вже не зможе пожалкувати, але який можна було б і не 
робити. Тому що, як написав один з наших респондентів: «Життя одне, і воно 
занадто добре, щоб ось так, в одну мить його перервати». 
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RESEARCH OF SPECIFICS DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENCE 
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Abstract  
The article is devoted to the study of features of manifestation and causes of depression in 
adolescence. In the context of rapid globalization, life in the modern world becomes 
extremely difficult, as society with its social ideals and morals is changing. It is quite 
difficult to adapt to such rapid changes, especially in adolescence, when there is an 
awareness of one's personality and personality formation. All this leads to a state of 
constant tension and stress, which causes depression. 
The most important result of our work is that we found out that there are depressive 
disorders in today’s adolescents. This fact cannot be ignored. Efforts should be made on 
both parents, teachers and, of course, the students to prevent the development and 
aggravation of such problem as depression in adolescence. 
Keywords: depression, depressive disorder, adolescence, anhedonia, inefficiency. 
 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДЛІТКОВОЇ ДЕПРЕСІЇ 
 

Наталя МОСКВІНА – Катерина ВЕРБИЦЬКА  
 
Анотація 
Статтю присвячено дослідженню особливостей прояву та причин виникнення 
депресії у підлітковому віці. В умовах стрімкої глобалізації, життя в сучасному світі 
стає надзвичайно складним, адже змінюється і суспільство з його соціальними 
ідеалами та мораллю. Адаптуватись до таких швидких змін людині доволі важко, 
особливо в підлітковому віці, коли відбувається усвідомлення власної 
індивідуальності та формування особистості. Все це призводить до стану постійного 
напруження і стресу, що спричиняє  виникнення депресії.  
Найважливішим результатом нашої роботи є те, що ми з’ясували: депресивні 
розлади у сучасних підлітків є. Цей факт не можна ігнорувати. Слід об’єднати 
зусилля і батькам, і вчителям, і, звісно, самим школярам, щоб запобігати розвитку та 
загостренню такої проблеми як депресія в підлітковому віці. 
Ключові слова: депресія, депресивний розлад, підлітковий вік, ангедонія, 
неефективність. 

 
В наш час депресії стали ворогом  номер один для людей. За даними 

Всесвітньої  організації охорони здоров’я станом на 2018 рік, число людей у всьому 
світі, які страждають на депресію сягає 350 мільйонів осіб. Кількість депресивних 
людей в Україні є найбільшою в Європі. ВООЗ зазначає, що більш ніж шість відсотків 
дорослих українців та близько одинадцяти відсотків підлітків віком до вісімнадцяти 
років перебувають у стані депресії. 

На жаль, більша кількість людей, які перебувають у стані депресії не отримують 
вчасної допомоги. Крім того розпізнати депресію доволі важко, особливо на 
початкових стадіях розвитку, тому її прогресуванню ніщо не заважає. Все це може 
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призвести і призводить до найгірших наслідків. Зокрема, депресивні розлади підлітків 
є провідною причиною інвалідності серед населення віком від 15 до 44 років та 
головною причиною смертей в цьому віці, поступаючись місцем захворюванням 
серцево-судинної системи. Саме депресивні розлади є однією із головних причин 
підліткових суїцидів. Цифри вражають. Тому ми вважаємо обрану нами тему  
актуальною.  

Мета роботи – дослідити особливості прояву депресії у підлітковому віці. 
На початку роботи нами була висунута гіпотеза: у сучасних підлітків є 

депресивні розлади, які обумовлені такими факторами, як проблеми в 
міжособистісних стосунках, зневіра в себе і свої можливості, втрата мотивації до 
отримання задоволення від життя. 

Вивченням депресії займались з давніх-давен. Зокрема, відомий 
давньогрецький лікар та філософ Гіппократ, вперше описав явище депресії, яке в ті 
часи мало назву «меланхолія». Термін «депресія» ввів німецький психіатр Еміль 
Крепелін. У 50-70 роки ХХ століття вивченням депресивних станів займались чимало 
зарубіжних дослідників, зокрема К. Ейслер (1958 р.), М. Раттер (1976 р.), М. Ковач 
(1984 р.). У психологічному словнику за редакцією І. В. Дубровіної депресія – це 
«гнітючий стан, що характеризується апатією, пасивністю, відсутністю інтересу до 
оточуючого» (Психология: Популярный…, 1998). 

Однак, ВООЗ дає більш детальне визначення поняттю депресія. Це – психічний 
розлад, для якого характерні поганий настрій, втрата інтересу, відчуття провини, 
низька самооцінка, порушення сну та апетиту, в’ялість та погана концентрація уваги 
(Питання охорони…). У жінок депресії виникають в два рази частіше ніж в чоловіків. 
Чоловіки більш схильні до постійної депресії, а жінки навпаки, до епізодичної. Крім 
того, у чоловіків шансів постраждати від наслідків депресії, таких як вживання 
психоактивних речовин або самогубство значно більше ніж у жінок 
(Семиченко, 2004). Термін «депресія» та «депресивний розлад» у сучасній психології 
використовують як синонімічні поняття.  

Депресивні розлади ніколи не проявляються лише одним симптомом. Для того, 
щоб стверджувати про наявність депресії необхідно простежити цілу сукупність цих 
симптомів, які проявляються не менш як два тижні. До них відносять: постійне 
відчуття пригніченості; стурбованості та безнадійності; відчуття провини та власної 
нікчемності; песимізм; часто безпідставна втома; проблеми з концентрацією уваги, 
запам’ятовуванням та працездатністю; порушення сну: безсоння, раннє пробудження 
чи навпаки, сонливість в день; зміна харчової поведінки (переїдання чи відмова від 
їжі); небажання виходити із дому; болі у різних частинах тіла; ангедонія – зниження 
або повна втрата здатності отримувати задоволення; суїцидальні думки (Депресія у 
дітей…). 

Депресія є результатом складної взаємодії соціальних, психологічних та 
біологічних факторів. Погані відносини з ровесниками, батьками, невміння знаходити 
спільну мову з людьми, низька самооцінка призводить до ізоляції такої людини від 
соціуму. Перенесені ще в дитинстві гостро емоційні, стресові впливи з боку 
оточуючого середовища, певні фізіологічні зміни, пов’язані з пубертатним періодом, 
також є причинами появи депресії. Однак, найпоширенішою причиною виникнення 
депресивних розладів є стрес. Ще в 30-ті роки минулого століття канадський біолог 
Ганс Сельє встановив, що стрес – це відповідь організму на дію подразників. Також, 
вчений виокремив два види стресу, а саме: еустрес та дистрес. Еустрес мобілізує 
організм, підвищує життєвий тонус і надає можливість самореалізації. Проте, якщо 
такий стрес занадто сильний чи довго триває, а ресурсів для його подолання не 
достатньо, це спричиняє виникнення дистресу. Дистрес пов’язаний з негативними 
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переживаннями та призводить до певних психологічних змін, зокрема, депресивних 
розладів (Селье, 1972). 

Вчені стверджують, що загрозу представляє не одноразова сильна стресова 
подія, а постійна, менш інтенсивна дія стресу на організм людини. Коли адаптуватися 
до постійного впливу стресу неможливо, тоді відбувається активація механізмів 
захисту та адаптації з подальшим їх виснаженням. 

З точки зору психології, причини виникнення депресії можна об’єднати у два 
напрямки. Перш за все, це зниження самооцінки, а відповідно і самоповаги. Така 
людина вважає себе недостойною любові та поваги. Через це формується інша 
модель поведінки, яка проявляється у тому, що людина сприймає себе тільки тоді, 
коли вона ідеальна, результат її діяльності бездоганний, а інші оцінюють це 
належним чином. Коли вся діяльність і сили людини, спрямовані тільки на те, щоб 
підтвердити свою досконалість виникає депресія. Інший напрямок – проблеми у 
міжособистісних відносинах, особливо з близькими людьми, від яких людина 
перебуває в залежності.   

Вивченню питання розвитку дітей в пубертатний період присвячені роботи 
чималої кількості вчених, зокрема таких як Мухіна В. С., Волков Б. С, Рожкова М. І., 
Шульга Т. І., Волкова Н. В. та інші. Вони стверджують, що підлітковий період триває з 
10-11 років до 13-16. Відповідно, виділяють старший підлітковий вік (13-16 років) та 
молодший (10-11 років) (Особливості розвитку…, 2017).  

Найбільш значущі метаморфози, пов’язані з пубертатним періодом приходяться 
саме на старший підлітковий вік. В цей час відбуваються серйозні фізіологічні зміни, 
що спричинені активним виділенням статевих гормонів та гормонів росту. Через це, у 
підлітків підвищується увага до власної зовнішності. Вони порівнюють себе зі своїми 
однолітками, ідеалами краси і знаходять недоліки у власній зовнішності, що 
негативно впливає на самооцінку. Це спричиняє невпевненість у собі, постійне 
занепокоєння, дуже емоційну реакцію на оцінку своєї зовнішності, незалежно від 
того, негативна вона чи позитивна. На цій підставі доволі часто виникають гострі 
конфлікти, проявляється девіантна поведінка (поведінка, що відхиляється від 
загальноприйнятих суспільних норм) (Бігун, 2011).  

Прояв депресії в дорослому та підлітковому віці дещо різниться. Вивченням 
цього питання вчені зайнялись лише останні двадцять років, адже  до цього, явище 
підліткової депресії не сприймалося всерйоз. Сучасні науково-психологічні 
дослідження проблематики підліткових депресивних розладів здійснюються в різних 
напрямках. У працях Ю. Ф. Антропова, В. А. Гур’євої, Г. Ф. Колотіліна, Х. Ремшмідта 
представлено аналіз особливостей перебігу підліткових депресій. В. Н. Мамцева, 
В. М. Козідубова, Ю. Ф. Антропов вивчали причини депресивних розладів у підлітків. 
Наукові підходи до подолання підліткових депресій представлено у працях 
М. Блумберга, В. Н. Мамцевої, Х. Ремшмідта, Е. Фроммера. 

Вчені зазначають, що один з семи підлітків переживає депресію щорічно. В 
дитини, яка знаходиться у стані стресу від втрати близької людини, вірогідність 
розвитку депресивних порушень значно підвищується. Велику роль у формуванні 
депресії відіграє і негативний вплив соціальних мереж, які стали невід’ємною 
частиною життя майже кожної дитини. Для підлітка, що перебуває у стані депресії, 
характерні безпідставна плаксивість, пригніченість, відчуття безнадійності та нудьги. 
Виникають труднощі в міжособистісних відносинах. Не рідко, депресивні розлади в 
пубертатний період супроводжуються думками про самогубство та 
самопошкодження, що доволі часто не обмежуються лише думками. Таким чином, 
підлітки зазвичай намагаються привернути до себе увагу, однак на жаль, велика 
кількість цих спроб закінчується трагічно. Також, перебуваючи у стані депресії, у 
дітей виникають скарги на частий головний біль та біль у животі, проблеми зі сном та 
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апетитом. Реакція на відмову, стає вкрай гострою. Для підлітка в такому стані 
прогулювання уроків та проблеми з навчанням стають нормою. Дуже часто, саме 
проблемні підлітки страждають на депресію. Однак, вони не завжди показують свій 
сум, тому здогадатися, що така поведінка є проявом депресії доволі важко 
(Выготский, 1984). 

Задля досягнення поставленої мети в експериментальній частині нашої роботи 
нами був використаний  «Опитувальник дитячої депресії» (М. Ковач). 

Опитувальник дитячої депресії М. Ковач (1992) дозволяє визначити кількісні 
показники спектру депресивних симптомів – пониженого настрою, гедоністичної 
здатності, вегетативних функцій, самооцінки, міжособистісної поведінки. 
Призначений для дітей віком від 7 до 17 років. Дає змогу надійно розрізняти підлітків 
з депресією від інших психопатологічних станів та здорових учнів. 

Ця методика являє собою самооціночну шкалу із 27 пунктів, які об’єднані у п’ять 
шкал, а саме:  

–  шкала А – негативний настрій (загальне зниження настрою, постійне 
очікування негараздів, схильність до плаксивості, підвищений рівень тривожності);  

–  шкала В – міжособистісні проблеми (агресивна поведінка, високий рівень 
негативізму, ототожнення себе зі злом, неслухняність);  

–  шкала С – неефективність (високий рівень переконання неефективності в 
школі);  

–  шкала D – ангедонія (високий рівень виснажуваності, наявність почуття  
самотності, часткова або повна втрата здатності отримувати задоволення); 

–  шкала Е – негативна самооцінка (негативна оцінка власної неефективності, 
наявність думок про самогубство).  

Експериментальна частина дослідження проводилася на базі Маріупольського 
НВК «Ліцей-школа № 14» у листопаді 2019 р. Контингент випробовуваних склали 
підлітки 9-10 класів у кількості 79 осіб. Середній вік випробовуваних 14-15 років. 

Із загальної кількості опитаних старшокласників (79 осіб) ознак депресивності не 
виявлено у 23 підлітків (30%). Натомість у 56 учнів (70%) ознаки депресії є. Тож, 
умовно, ми об’єднали наших випробуваних  у дві групи: І група – підлітки з ознаками 
депресії і ІІ група – підлітки, у яких ознак депресії не має. Попередньо отримані 
результати були проаналізовані відповідно до шкал методики «Опитувальник дитячої 
депресії» та визначених нами груп учнів. Таким чином, ми отримали наступні 
результати.  

Шкала А – негативний настрій. З 56 респондентів з високим рівнем 
депресивності, у 41 учня (73%) ступінь негативного настрою значно перевищує 
норму, у 27% (15 осіб) – це значення у межах норми. Щодо показників негативного 
настрою у підлітків, в яких депресивних симптомів не виявлено, то у тільки у 7 (30%) 
– показник виходить за межі норми. Тож ми бачимо, що настрій впливає на 
депресивний стан. Чим кращий настрій у людини – тим спокійніше і врівноваженіше 
вона ставиться до подій свого життя, менше очікує негараздів, менше тривожиться. 
Ми можемо припустити, що для покращення емоційного стану підлітків необхідно  
впливати на їх настрій. Підвищення емоційного фону сприятиме зниженню ознак 
депресивності.  

Шкала В – міжособистісні проблеми. У 90% підлітків (50 респондентів) І групи 
цей показник не перевищує норму і лише у 10% (6 учнів) в межах норми. 61% 
підлітків (14 осіб), які увійшли у другу групу, теж мають проблеми у міжособистісній 
взаємодії – виявляють неслухняність, агресивність, негативізм, вдають, що їм 
подобається такий зухвалий стиль спілкування. Виходячи з цих результатів, ми 
вважаємо, що міжособистісні проблеми, дійсно є однією з основних причин розвитку 
депресивних розладів у підлітків. Той факт, що у значної кількості респондентів цієї 
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групи, показник міжособистісних проблем на межі, а депресії як такої немає, 
наштовхує нас на думку про те, що підлітковий максималізм, зухвалість, цинізм – це 
зовнішній прояв невміння будувати стосунки з однолітками і дорослими, це 
прагнення знайти своє місце в соціумі.  

Шкала С – неефективність. Тільки 13 підлітків (23%) першої групи впевнені, що 
можуть бути успішними. 77% (43 особи) вважають себе невдахами і не вірять, що 
можуть досягти успіху у навчанні, побудові кар’єри та й взагалі у житті. Переважна 
більшість учнів другої групи (без ознак депресії) вірять в себе і прагнуть бути 
успішними і ефективними – 79% (18 респондентів). Такі дані свідчать про те, що 
неефективність не може бути основною причиною виникнення депресивних розладів, 
але певну роль в сприйнятті дитиною себе як часточки Всесвіту, яка постійно 
рухається вперед, все ж таки відіграє. 

Шкала D – ангедонія. Ангедонія – це виражене зниження інтересу до діяльності, 
яка раніше була приємною, або втрата здатності отримувати від неї задоволення. 
90% (50 підлітків) з наявними ознаками депресії (І група) мають високий показник за 
цією шкалою.   

Відчуття самотності, непотрібності, марності життя, високий рівень виснаження, 
стомлення, втрата мотивації навіть до тих видів діяльності, які раніше приносили 
задоволення – ось неповний перелік ознак цього показника. Зовсім інша картина в 
групі підлітків, які ознак депресії не мають. 74% (17 учнів) задоволені своїм життям, 
вмотивовані, прагнуть активної діяльності і позитивно налаштовані на майбутнє. 
Високі показники за цією шкалою в групі підлітків, які мають ознаки депресії, ми 
можемо пояснити тим, що більшість із них не може, а може і не знає як попрощатися 
з дитинством. Відчуття, що «дитинство вже скінчилось, а я хочу бути дорослим, але 
ще таким себе не відчуваю», може спричинити певний вакуум, який сприймається як 
сумування за втраченою частинкою свого «Я». Тому знижується мотивація до 
навчання, до діяльності, до життя в цілому. Але фахівці кажуть, якщо поряд з 
людиною у такий складний для неї час є близькі люди, які підтримують дитину,  такий 
період швидко минає.  

Шкала Е – негативна самооцінка. 75% опитаних нами підлітків І групи (42 особи) 
мають занижену самооцінку, 25% (14 осіб) – адекватну. Натомість у 22 учнів (95%) 
другої групи підлітків (які не мають ознак депресії) самооцінка в нормі. Зважаючи на 
це, ми можемо стверджувати, що занижена самооцінка є одним з основних факторів 
розвитку депресивних розладів.  

Постійний стрес, у якому перебувають сучасні діти та підлітки, призводить до 
виникнення у них депресивних розладів, у чому ми переконалися в результаті 
нашого дослідження. Нами було виявлено, що більша частина опитаних 
респондентів, а саме 70%, мають ознаки депресії, що ще раз підтверджує 
актуальність обраної теми та одне із положень нашої гіпотези – у більшості сучасних 
підлітків наявні депресивні розлади. Спираючись на результати нашого дослідження, 
ми можемо сказати, що проблеми в міжособистісних стосунках (з рідними, друзями, 
близькими людьми), дійсно є однією з основних причин розвитку депресії. Тож це 
положення нашої гіпотези теж знайшло підтвердження. Частково підтвердилась 
наша гіпотеза стосовно того, що зневіра в собі і своїх можливостях, втрата мотивації 
до отримання задоволення від життя – ангедонія, можуть бути основними причинами 
розвитку депресії у підлітків. Найважливішим результатом нашої роботи є те, що ми 
з’ясували: депресивні розлади у сучасних підлітків є. Цей факт не можна ігнорувати. 
Слід об’єднати зусилля і батькам, і вчителям, і, звісно, самим школярам, щоб 
запобігати виникненню і розвитку депресивних розладів. Дорослим треба вчити дітей 
культурі міжособистісних взаємин, намагатися побачити нагальні потреби дітей та 
разом з ними працювати над їх задоволенням. Ми вважаємо, що батькам слід 
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дослухатися до своїх дітей, цікавитись їх інтересами, як можна частіше розмовляти з 
ними, хвалити навіть за найменші успіхи, вчитися разом долати труднощі і ... просто 
ЛЮБИТИ. 
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IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF NAVAL SPECIALISTS’ TRAINING  
IN LEADERSHIP AND EDUCATION IN UKRAINE, BULGARIA, ROMANIA 

 
Nataliia TERENTIEVA – Igor POPROTSKYI* 15 

 
Abstract  
The article presents some areas of reforming higher naval education in Ukraine in the 
context of transition to NATO standards, in particular, taking into account the components 
of NATO leading methodology DOTMLPF and the areas of reorganization outlined in the 
Naval Strategy of the Ukrainian Armed Forces 2035 and the Programme “Navy sailor 2035 
– professionalism and competence”. It is noted that for the effective implementation of 
NATO principles, approaches and values it is necessary not only to study the experience 
of the relevant countries, to undertake internships and to participate in common training, 
but also to realize the need for appropriate transition to NATO standards at all levels of 
management (tactical, operational, strategic), and at the level of teaching staff of higher 
military education establishments. The experience of content and education and 
organizational correction of navy sailors’ training in Bulgaria and Romania according to 
implementing leadership and education as components of NATO's methodology is 
outlined. 
The positions which are needed to pay attention to a reorganization of training of the future 
officers of tactical level at native establishments of higher naval education are 
distinguished. In particular: increasing the number of hours for military and physical 
training; integration of disciplines of military and civil-military components of the 
educational (educational and professional) programme; internships in NATO countries with 
a preceding course in special English and practical training on training areas and ships of 
the Navy of the Ukrainian Armed Forces; introduction of specialized practice-oriented 
courses STCW; participation in common training with preliminary simulation in predictably 
standardized conditions with the addition of elements of uncertainty. 
Keywords: Naval Forces (Navy) of Armed Forces of Ukraine (Armed Forces); tactical 
level officers; Bulgaria; Romania; training programs. 
 
 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ ФАХІВЦІВ 

ЩОДО ЛІДЕРСТВА Й ОСВІТИ В УКРАЇНІ, БОЛГАРІЇ, РУМУНІЇ 
 

Наталія ТЕРЕНТЬЄВА – Ігор ПОПРОЦЬКИЙ  
 

Анотація 
В статті представлено окремі напрями реформування віщої військово-морської освіти 
України в контексті переходу на стандарти НАТО, зокрема з урахуванням складових 
провідної методології НАТО DOTMLPF і напрямів реорганізації, окреслених у 
Стратегії Військово-Морських Сил Збройних Сил України 2035 і Програмі “Військовий 
моряк 2035 – професійність і компетентність”.  
Зазначено, що для ефективного запровадження принципів, підходів та цінностей 
НАТО необхідно не лише вивчити досвід відповідних країн, пройти стажування та 
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взяти участь у спільних навчаннях, а й усвідомити необхідність відповідного 
переходу на стандарти НАТО як на всіх рівнях управління (тактичне, оперативне, 
стратегічне), так і на рівні професорсько-викладацького складу закладів вищої 
військової освіти. Окреслено досвід змістової та освітньо-організаційної корекції 
підготовки військових моряків у Болгарії та Румунії в контексті впровадження 
лідерства і освіти як складових методології НАТО.  
Виокремлено позиції, на які доцільно звернути увагу при реорганізації підготовки 
майбутніх офіцерів тактичного рівня у вітчизняних закладах вищої військово-морської 
освіти. Зокрема: збільшення кількості годин на військову та фізичну підготовку; 
інтеграція дисциплін військового та цивільно-військового компонентів освітньої 
(освітньо-професійної) програми; стажування в країнах – членах НАТО з попереднім 
курсом спеціальної англійської мови та практичної підготовки на полігонах та на 
кораблях ВМС Збройних Сил України; уведення спеціалізованих практико-
орієнтованих курсів STCW; участь у спільних навчаннях з попереднім імітаційним 
моделюванням в передбачувано стандартизованих умовах з додаванням елементів 
невизначеності. 
Ключові слова: Військово-Морські Сили Збройних Сил України, офіцери тактичного 
рівня, Болгарія, Румунія, програми підготовки фахівців. 

 
Військова професійна освіта змінюється та суттєво реформується. Особливо 

важливим завданням в сучасних умовах є формування нової системи підготовки 
військових фахівців, обумовленою сьогоднішньою військово-політичною та кризовою 
ситуацією в українському суспільстві та державі в цілому. Виведення військової 
освіти на якісно новий рівень, забезпечення обороноздатності Збройних Сил та 
захист населення і держави – нагальні питання сьогодення. 

Підготовка військових моряків із вищою освітою вимагає підвищення загального 
рівня їх освітньої та професійної підготовки, підвищення рівня готовності до 
застосування зброї, умілого керування підлеглим особовим складом, прийняття 
доцільного та своєчасного рішення при виконанні завдань за призначенням у 
взаємодії з військовими кораблями та іншими судами, зокрема і країн-членів НАТО. 
Офіцерський склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України має виконувати 
завдання в єдиній системі управління військами (силами) за стандартами збройних 
сил країн-членів НАТО. Для їх досягнення нагальним є питання підготовки військових 
фахівців за стандартами НАТО з можливістю застосування в освітньому процесі 
підготовки військових моряків зразків новітньої зброї, яка використовується і 
надходить на озброєння Військово-Морських Сил України, Збройних Сил України та 
країн-членів НАТО. 

Підготовка військових моряків в Україні наразі проводиться в єдиному вищому 
навчальному закладі України Національному університеті «Одеська морська 
академія» (Інститут Військово-Морських Сил). Зазначимо, що курсанти (майбутні 
офіцери тактичного рівня) вивчають матеріал цивільних навчальних дисциплін, який 
в подальшій військовій (професійно-прикладній) діяльності їм не знадобиться, що 
відрізняється від освітнього процесу (вивчення військових навчальних дисциплін) у 
закладах військової освіти країн НАТО. Тому доцільним є вивчення системи вищої 
військової освіти країн-членів НАТО Чорноморського регіону (Румунії і Болгарії) для 
можливості адаптації та трансформації військової освіти України до сучасних 
моделей підготовки фахівців у закладах вищої військово-морської освіти. Актуальним 
є навчання взаємодії між родами військ Збройних Сил України, військовими 
формуваннями, які залучаються до збройної боротьби (національною гвардією 
України, Національною поліцією України, Службою безпеки України, Державної 
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служби надзвичайних ситуацій України) та на просторах світового океану з 
кораблями та родами військ країн-членів НАТО за їхніми стандартами. 

Україна є морською державою, тому Військово-Морські Сили Збройних Сил 
України мають бути основним інструментом її захисту з морського напрямку. 
призначеним для захисту суверенітету і державних інтересів України на морі, 
розгрому угруповань ВМС противника в своїй операційній зоні самостійно та у 
взаємодії з іншими видами Збройних Сил України, сприяння Сухопутним військам 
України на приморському напрямку. Організаційно Військово-Морські Сили Збройних 
Сил України включають Командування Військово-Морських Сил ЗС України, 
військово-морські бази, надводні сили, морську авіацію, морську піхоту і артилерію, 
частини та підрозділи всебічного забезпечення, військові заклади освіти (ВМС ЗС…). 
Зупинімося на освітній складовій. 

Стратегією Військово-Морських Сил Збройних Сил України 2035 окреслено 
головне завдання реформи “…відбудова військово-морських спроможностей України, 
надійний захист Батьківщини і здатність перемагати сильнішого супротивника. Це 
вимагатиме нового мислення, певного часу і значних ресурсів … Реформування 
відбувається за стандартами, принципами та цінностями НАТО” (Стратегія 
Військово…). Акцентуємо увагу на одному з компонентів (фізичний, концептуальний, 
моральний) структури бойового потенціалу ВМС, що підтверджує необхідність 
оновленого мислення – концептуальному компоненті, який “… пропонує структуру 
мислення, інтелектуальну основу для військ, забезпечує командирів здатністю 
розуміти ситуацію в складних умовах, за допомогою креативності, винахідливості та 
ініціативи…” (Стратегія Військово…). Забезпечити його досягнення уможливлює 
складова провідної методології НАТО DOTMLPF, зокрема лідерство і освіта (L), що 
відповідає за підготовку лідерів для дій у бойових умовах. Зазначене має змінити 
ментальність військового мислення з шаблонного на креативну ініціативу, 
підготувати нове покоління висококваліфікованих, ініціативних військовослужбовців з 
розвинутими лідерськими якостями. А задля цього має бути усунене дублювання у 
системі військової освіти. У військовій освіті запроваджено курси підготовки 
командирів-лідерів усіх рівнів, здатних приймати рішення, відповідати за них та 
надихати підпорядкований особовий склад на їх виконання. Підготовка офіцерів 
проводитиметься на базі Інституту ВМС, Національного університету оборони 
України ім. Івана Черняховського та в закладах освіти країн-членів НАТО. На базі 198 
навчально-тренувального центру ВМС продовжено підготовку сержантсько-
старшинського складу за методиками країн НАТО (Стратегія Військово…). 

Програмою “Військовий моряк 2035 – професійність і компетентність” 
передбачено безперервність процесу підготовки з набуттям досвіду служби “на тлі 
кар’єрного зростання та набуття професійної компетентності військового моряка … 
Зміст підготовки повинен відповідати сьогоденню, зміна програм повинна 
відбуватися за необхідності. Тому програма реалізації має дві складові: 
професійність і компетентність …” (Програма Військовий…). 

Професіоналізм, відповідно до Програми, означає “високий ступінь оволодіння 
людиною професійними компетенціями, наявність у неї досвіду − професійного 
психологічного досвіду. Це вищий ступінь професійного досвіду і рівень потенціалу 
професійного розвитку людини. Рівень професійної компетентності – це показник 
рівня підготовленості військовослужбовця, спроможного з високою якістю та 
ефективністю, виконувати свої обов’язки на конкретній посаді. Рівень професійної 
компетентності не залишається постійним на протязі всієї служби. З переходом на 
іншу посаду, на інший напрямок діяльності військовослужбовцю потрібен час для 
підняття свого професійного рівня в залежності від нових завдань, нових умов 
діяльності. Час, потрібний для оволодіння новими завданнями, залежить від 
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особистісних якостей людини, попереднього досвіду, спроможності швидко 
навчатись” (Програма Військовий…). 

Збройні Сили України, а зокрема Військово-Морські Сили, зазнають величезних 
перетворень в системі військової освіти і мають унікальний шанс сформувати 
(навчити) нове покоління висококваліфікованих, ініціативних військовослужбовців з 
розвинутими лідерськими якостями. Метою трансформації системи військової освіти 
в контексті підготовки висококваліфікованого персоналу для ВМС, якої буде 
притаманна динамічність та гнучкість, (тобто здатна швидко адаптуватися до умов 
швидкого розповсюдження інформаційних технологій у Світі, змін безпекового 
середовища з урахуванням нових загроз і викликів, які мають прихований (гібридний) 
характер) є побудова нової моделі підготовки офіцерських кадрів для флоту, 
адаптованої до стандартів і принципів НАТО. Тому на шляху величезних 
перетворень в цьому питанні набуває актуальність питання вивчення та аналіз 
досвіду як провідних країн Світу так і країн колишніх членів організації Варшавського 
договору, що стали повноправними членами Північно-Атлантичного альянсу 
(Poprotskyi et al., 2019, p. 169-170). 

Проте зазначимо, що для ефективного запровадження принципів, підходів та 
цінностей НАТО необхідно не лише вивчити досвід відповідних країн, пройти 
стажування та взяти участь у спільних навчаннях, а й усвідомити необхідність 
відповідного переходу на стандарти НАТО як на всіх рівнях управління (тактичне, 
оперативне, стратегічне), так і на рівні професорсько-викладацького складу закладів 
вищої військової освіти.  

Тому для реалізації Стратегії Військово-Морських Сил Збройних Сил України 
2035 Програмою “Військовий моряк 2035: професійність і компетентність” 
передбачено такий перелік компетентностей (карта компетентностей) командира 
військової частини, формування який наблизить особовий склад ВМС ЗСУ до 
стандартів НАТО. Наведемо їх перелік: стратегічне мислення; здійснення впливу; 
прийняття рішення; аналіз інформації; націленість на виконання завдання; гнучкість; 
орієнтація на якість (Програма Військовий…). Завдання формування зазначених 
компетентностей значною мірою покладено на систему вищої військової освіти через 
її три складові: система відбору кандидатів до Інституту Військово-Морських Сил 
(ІВМС), освітня діяльність, створення кампусу нового зразка.  

Для забезпечення зазначеного необхідно здійснити такі кроки: зміна мислення 
науково-педагогічних працівників; організація освітнього процесу з дотриманням 
принципів гнучкості та адаптивності до перманентних змін; модернізація 
інфраструктури закладу вищої освіти, яка б спонукала здобувачів і викладачів до 
високої працездатності та самовіддачі, “знижувала емоційне і психологічне 
навантаження курсанта, що обумовлено специфікою його діяльності” (Програма 
Військовий…). 

З цією метою і Інституті ВМС здійснювалась розробка державної теми 
“Рекомендації щодо подальшого реформування системи військової освіти Збройних 
Сил України на основі вивчення досвіду трансформації систем військової освіти у 
країнах – колишніх членів організації Варшавського договору до сучасних моделей 
підготовки військових фахівців, прийнятих у країнах – членах НАТО” (Румунія, 
Болгарія) на замовлення Департаменту військової освіти, науки соціальної та 
гуманітарної політики Міністерства оборони України (старший виконавець – 
І.С. Попроцький). Обрано для вивчення досвіду переходу на стандарти НАТО країни 
Чорноморського басейну, які увішли до НАТО у 2004 році, і мають, порівняно з 
іншими морськими країнами (Велика Британія, 1949; Данія, 1949; Ісландія, 1949; 
Італія, 1949; Канада, 1949; Нідерланди, 1949; Норвегія, 1949; Португалія, 1949; 
США, 1949; Туреччина, 1952; Франція, 1949; Греція, 1953; Німеччина, 1955; 



Scientific Journal Natural Science Readings No.1, 2019, Vol. I. 

˅↓˅ 

˄↑˄                                                                173 

Іспанія, 1982), не такий великий за часом досвід побудови освітньої системи 
підготовки військово-морських фахівців за відповідними стандартами. Одномоментно 
з Румунією та Болгарією до НАТО увійшли Латвія та Литва (2004), проте для 
вивчення досвіду та співпраці в спільній акваторії коретно обрано саме ці країни 
(східноєвропейські країни, які мають спільний кордон з Україною). Так, у 2018 році в 
рамках багатонаціональних військових навчань за участю підрозділів Збройних Сил 
України відбулось українсько-румунське тактичне навчання “Ріверайн – 2018” із 
залученням 10 кораблів, основним завданням якого визначено “відпрацювання 
спільних дій багатонаціональних катерних тактичних груп для підвищення їх 
сумісності та спроможності проведення операцій з безпеки на річці Дунай” (Біла 
книга.., 2018, c. 74). Зазначене є безпосереднім підтвердженням тенденції 
трансграничності (транскордонної співпраці) (Терентьєва, 2017, c. 195-207), яка 
передбачає розширення можливостей доступу до ресурсів з урахуванням 
геополітичних чинників, політико-правових, економічних, соціолого-політологічних, 
освітянських, безпекових та інших чинників. 

У результаті здійснюваного дослідження авторським колективом виконавців 
здійснено порівняльний аналіз основних вимог (завдання, цілі, перелік 
компетентностей) до змісту підготовки офіцерських кадрів командного профілю 
підготовки тактичного оперативного і стратегічного рівнів (Україна, Болгарія, 
Румунія); окреслено компоненти системи підготовки військово-морських фахівців 
зазначених рівнів та структуру освітнього процесу із зазначенням розподілу кредитів і 
дисциплін за роками навчання та ін. Окремі аспекти підготовки майбутніх фахівців 
військово-морського флоту Болгарії та Румунії окреслено в авторських розвідках 
(Попроцький, 2019; Попроцький, 2018).  

Наголосимо на окремих позиціях підготовки військових моряків (офіцерів 
тактичного рівня) у Болгарії, яка на нашу думку, заслуговують вивчення у контексті 
методології НАТО DOTMLPF (яка складається з доктринальної бази (D), організації 
(O), підготовки (T), ресурсного забезпечення (M), лідерства і освіти (L), персоналу (P), 
військової інфраструктури (F)). Це, зокрема: військова підготовка (основна військова 
підготовка; загальна військова підготовка; спеціалізована військова підготовка; 
національна безпека, управління ресурсами та юридична підготовка; практика та 
стажування), цивільне навчання (фундаментальні науки; інженерне навчання), мовна 
підготовка, лідерство і фізична підготовка (Рекомендації щодо…, 2018).  

Акцентуємо увагу на останньому компонентові, оскільки його запровадження 
щодо контенту лідерства регламентовано Стратегією Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України 2035 і Програмою “Військовий моряк 2035 – професійність і 
компетентність”. Випускники спеціальності Командування та контроль військово-
морських тактичних підрозділів (Болгарія) отримують знання (набувають 
компетентностей) з таких напрямів: військове керівництво на тактичному рівні; 
соціально-психологічна характеристика лідерства, побудова стратегії лікування 
підлеглих; поведінка людей у різних ситуаціях та можливості мотивувати підлеглих; 
створення команди та управління груповими процесами; соціально-психологічний 
характер ділового та міжособистісного спілкування; стиль управління, 
характеристики управління дивізіоном та застосуванням військ у різних ситуаціях; 
навички контролю стресу у військово-морській діяльності та управлінні в різних 
екстремальних ситуаціях; принципи, методи та характеристики військової підготовки; 
принципи, методи та характеристики військової освіти; англійська мова відповідно до 
вимог STANAG 6001, рівень 2-2-2-2. Студенти володіють, підтримують та 
розвивають: міцне самопочуття, чутливий слух, нормальна мова, зір, кольорові 
відчуття; відповідальність та потенціал за підтримку високого професіоналізму; 
творчі думки та просторова орієнтація; позитивні морально-вольові якості; 
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витривалість фізичних і розумових навантажень, стійка працездатність у складних 
умовах, адекватність реакцій у динамічно мінливому середовищі та швидка 
адаптація. Наведемо перелік дисциплін блоку “мовна підготовка, лідерство і фізична 
підготовка” із зазначенням загальної кількості годин на їх вивчення (790 год.): 
англійська мова (240 год.), інтенсивний курс англійської мови (85 год.), військова 
педагогіка і психологія (45 год.), лідерство (45 год.), навчання лідерству (4 класи на 
місяць) (165 год.), фізична підготовка (210 год) (Рекомендації щодо…, 2018). Курс 
лідерства у програмі підготовці військово-морських фахівців у Румунії складає 
4 кредити ЕКТС, зв’язок і зв’язки з громадськістю, соціологія. Військова соціологія, 
психологія. Військова психологія – по 2 кредити на кожну дисципліну (Рекомендації 
щодо…, 2018), що свідчить про імплементацію складової L методології НАТО в 
освітні програми підготовки. 

Зазначимо, що частково лідерська компонента входить до складу військово-
специфічних знань і умінь, зокрема: застосування вимог регулювання Збройних Сил; 
керівництво підлеглим персоналом у підтримці енергетичної установки корабля з 
метою використання всіх можливостей у повсякденних та бойових умовах; навчання 
та отримання освіти довіреного підрозділу; керівництво підлеглим персоналом в 
організації, проведенні та звітуванні підготовки підлеглого підрозділу (Рекомендації 
щодо…, 2018).  

Порівнюючи зазначене з державними стандартами спеціальностей 
(затверджено Міністерством освіти і науки України у 2018 році) (Затверджені 
стандарти…, 2018), за якими здійснюється підготовки фахівців в ІВМС (Забезпечення 
військ (сил), Озброєння та військова техніка, Річковий та морський транспорт), 
констатуємо, що складова лідерства у вітчизняних програмах підготовки поки 
знаходиться на початковому етапі – запровадження й розробки. Мовна підготовка, 
яка уможливлює професійну комунікацію без посередників, спричиняє перегляд 
програм практики і стажування. Програмами підготовки фахівців військово-морського 
флоту передбачено тримісячну спільну навчальну практику та стажування у 
військово-морських частинах (Болгарія) та щорічні тритижневі практики з профільних 
дисциплін (Румунія). Значущим, з практико-орієнтованих позицій, є блок практики і 
стажування (420 год.) навчального процесу підготовки офіцера тактичного рівня 
військово-морських сил Болгарії, який реально демонструє рівень сформованості 
компетентностей курсантів і містить такі складові: дайвінг (10 робочих днів, 60 год.), 
ВМС (50 робочих днів, 300 год.), стажування ВМС (10 робочих днів, 60 год.) 
(Рекомендації щодо…, 2018). 

Вивчаючи навчальні плани і програми підготовки, автори дійшли висновків щодо 
основних аспектів, які на думку авторів, доцільно вивчити та адаптувати для 
підвищення рівня якості підготовки офіцерів тактичного рівня ВМС України: 

збільшення кількості годин на військову та фізичну (загальну та спеціальну) 
підготовку (передбачити не лише плавання, а й дайвінг, веслування, вітрильний 
спорт); інтеграція дисциплін військового та цивільно-військового компонентів 
освітньої (освітньо-професійної) програми; стажування в країнах – членах НАТО з 
попереднім курсом спеціальної англійської мови та практичної підготовки на 
полігонах та на кораблях ВМС Збройних Сил України; уведення спеціалізованих 
практико-орієнтованих курсів STCW (виживання, особиста перша медична допомога, 
пожежна допомога, поінформованість про безпеку); участь у спільних навчаннях з 
попереднім імітаційним моделюванням в передбачувано стандартизованих умовах з 
додаванням елементів невизначеності.  

Таким чином, заклади вищої військової освіти, як організаційна складова 
Збройних Сил України, у контексті реалізації стратегічного курсу держави на 
членство в НАТО, забезпечать імплементацію основних аспектів Стратегії із 
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застосуванням провідної методології НАТО, тим самим збільшуючи ефективність 
підготовки фахівців військово-морського флоту з метою виконання завдань за 
призначенням. 
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Abstract  
The author reveals the organizational and pedagogical conditions of formation of the 
professional culture of future military doctors. In modern conditions, especially with spread 
of the epidemic COVID-19 and the continuation of the Russian-Ukrainian war, it is 
impossible to achieve quality training of military doctors without improving the system of 
their training. The work reveals the author`s view on the creation of organizational and 
pedagogical conditions for the formation of professional culture of future military physicians 
in the system of medical universities of Ukraine. 
Keywords: professional culture, organizational and pedagogical conditions, learning 
process, students of medical institutions, military doctors. 
 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЛІКАРІВ У СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

 
Володимир ШПОРТЬКО 

 
Анотація 
Автор статті розкриває організаційно-педагогічні умови формування професійної 
культури майбутніх військових лікарів. В сучасних умовах, особливо при 
розповсюдженні епідемії COVOD-19 та продовження російсько-української війни, 
неможливо досягнути якісної підготовки військових лікарів без удосконалення 
системи їх професійної підготовки. Робота розкриває авторський погляд на 
створення організаційно-педагогічних умов формування професійної культури 
майбутніх військових медиків в системі медичних університетів України. 
Ключові слова: професійна культура, організаційно-педагогічні умови, навчальний 
процес, студенти медичних закладів, військові лікарі. 

 
Вступ. Процес підготовки майбутніх військових лікарів для Збройних сил 

України в системі військово-медичної освіти, формування їх професійної культури, 
потребує створення належних педагогічних умов. Перед системою вищої освіти, 
зокрема вищої медичної освіти, гостро постає питання про зміст, структуру і 
технології підготовки фахівців нового рівня, здатних відповідати вимогам нового часу. 
Йдеться про те, щоб формувати не лише носія знань, а й творчу особистість, здатну 
використовувати отримані знання для конкурентоспроможної діяльності у будь-якій 
сфері суспільного життя, тобто для інноваційного розвитку суспільства 
(Кремінь, 2003a). 

Вимоги часу прискорили розробку і прийняття у 2018 році нової військово-
медичної доктрини і створення Командування Медичних сил Збройних Сил України. 
Такі сучасні виклики до українського суспільства як російсько-українська війна 
підняли роль лікарів у сучасному суспільстві. В цих умовах питання підготовки 
майбутніх військових лікарів у медичних університетах потребує оновлення змісту 
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навчання, вдосконалення форм і методів а також створення оптимальної моделі 
розвитку професійної культури майбутніх військових лікарів. 

Розвиток професійної культури майбутніх військових лікарів неможливий без 
створення належних педагогічних умов які охоплюють всі аспекти педагогічного 
процесу у медичних університетах. Під педагогічними умовами формування 
професійної культури лікарів ми розуміємо відповідні сприятливі умови, в системі 
військово-медичної освіти, які створюються протягом навчально-педагогічного 
процесу направленого на професійну готовність майбутніх лікарів до виконання своїх 
обов’язків. 

Продовження російсько-української війни на сході України призводить до 
чисельних смертей, каліцтва, психогенного впливу до населення країни, потребує 
належного професійного лікування постраждалих, їх посттравматичної адаптації. 
Створення належних організаційно-педагогічних умов формування професійної 
культури майбутніх військових лікарів в системі військово-медичної освіти з 
урахуванням існуючої військової ситуації набуває практичного значення. 

Автор статті ставить за мету проаналізувати і обґрунтувати організаційно-
педагогічні умови формування професійної культури військових лікарів в системі 
військово-медичної освіти. Необхідно виявити які організаційно-педагогічні умови 
підготовки майбутніх лікарів належить створити у звичайних умовах, а також за умов 
залучення військових лікарів до району бойових дій. 

Для розв’язання завдань дослідження використано аналіз наукової літератури, 
порівняння, класифікацію, узагальнення, систематизацію матеріалу і теоретичних 
даних. 

Постановка проблеми розгляду організаційно-педагогічних умов у 
сучасних дослідженнях і публікаціях. Сучасні дослідження у галузі педагогіки 
достатньо широко трактують термін «педагогічні умови», які стосуються різних 
аспектів і складових процесу навчання і підготовки. Проблемі визначення 
педагогічних умов присвячені праці В. Андрєєва, В. Белікова, А. Галеева, О. Гура, 
К. Дубич, М. Зверева, А. Зубко, Н. Кузьміної, А. Литвина, І. Підласного, 
С. Рубіштейна, В. Ягупова та інших науковців. 

Термін «педагогічні умови» активно вживається у наукових публікаціях, 
дисертаційних роботах та науково-педагогічній літературі. Більша частина 
енциклопедій, словників, включно із педагогічним, не дають однаково чіткого 
визначення категорії «педагогічні умови». Філософське тлумачення категорії «умова» 
зводиться до вираження комплексу об’єктів (речей, їх станів і взаємодій) і певного 
навколишнього явища (об’єкта), без яких він існувати не може. Тлумачний словник 
сучасної української мови конкретизує поняття «умова» а саме, як – необхідну 
обставину, що уможливлює здійснення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь, як 
фактор, рушійна сила будь-якого процесу, явища (Философский 
энциклопедический..., 1983). У «Словнику-довіднику з професійної 
педагогіки» (2006 р.) педагогічні умови визначаються як обставини, за яких залежить 
продуктивність цілісного педагогічного процесу професійної підготовки фахівців, що 
опосередковується активністю особистості, групою людей (Бусел, 2005). 

Існує багато підходів у визначенні педагогічних умов в залежності до різних 
сфер застосування. Наприклад, з урахуванням теорії причинно-наслідкового зв’язку, 
до умов включають причину, яка породжує певне явище, яка відзначається більшою 
активністю впливу, відносною незалежністю дії та іншими характеристиками 
(Семенова, 2006). Як психологічне явище під «умовою» розуміють сукупність явищ 
зовнішнього та внутрішнього середовища, що вірогідно впливають на розвиток 
конкретного явища, яке опосередковується активністю особистості чи групи осіб 
(Конюхов, 1992). 
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У залежності до сфер застосування та розглядуваних закономірностей 
розрізняють різні типи умов: необхідні і достатні, об’єктивні і суб’єктивні, загальні і 
специфічні.  

У теоретичному плані, є велика потреба наукового осмислення терміну 
«педагогічні умови» саме у контексті розгляду умов формування професійної 
культури майбутніх військових лікарів, у зв’язку із недостатньою розробкою 
визначеної категорії у організаційно-педагогічній площині, як напрямку дослідження 
пов’язаного з аспектами вдосконалення освітньої системи. 

Слід погодитись із думкою А. В. Литвина який під педагогічними умовами 
розуміє сукупність різнопланових (зовнішніх і внутрішніх) соціально-педагогічних і 
дидактичних чинників, необхідних і достатніх для виникнення та раціонального 
стійкого функціонування певної педагогічної системи (Литвин, 2010). Педагогічні 
умови забезпечують цілісність навчання та виховання в інформаційно-освітньому 
середовищі навчального закладу відповідно до вимог суспільства та запитів ринку 
праці, сприяють всебічному гармонійному розвиткові особистості та створюють 
сприятливі можливості для виявлення її задатків, врахування потреб і формування 
загальнолюдських і професійно важливих якостей, ключових кваліфікацій, загальних і 
професійних компетенцій (Литвин, 2014). 

В той же час, педагогічні умови піддаються регулюванню, що визнають 
більшість дослідників. У залежності від педагогічної взаємодії вони підвищують або 
утруднюють досягнення професійної підготовки спеціалістів. Педагогіка, щоб бути 
ефективним джерелом знань, дієвим чинником створення продуктивних 
міжособистісних стосунків у освітніх системах вимагає чіткого і послідовного 
визначення і дотримання методологічних засад її функціонування (Васянович, 2013). 
Серед наукових досліджень педагогічні умови частіше розрізняють як: дидактичні, 
психолого-педагогічні, організаційно-педагогічні і соціально-педагогічні. 

Враховуючи те що у системі військово-медичної освіти ефективність навчання 
залежить від організації освітнього процесу, ефективності роботи як загально-
медичних кафедр так і кафедр військово-професійного напрямку, поетапного 
підвищення кваліфікації, ефективності роботи педагогічних колективів, є нагальна 
потреба розглянути саме організаційно-педагогічні умови формування професійної 
культури майбутніх військових лікарів.  

Обґрунтування організаційно-педагогічних умов професійної культури 
майбутніх військових лікарів у системі військово-медичної освіти. Педагогічні 
умови є складовим елементом педагогічного процесу і відображають можливості 
освітнього середовища. А. В. Литвин аналізуючи останні педагогічні наукові 
дослідження схематично розподіляє педагогічні умови на три групи (Литвин, 2014). 
Перша група це умови що мають переважно емпіричний характер. Друга група, де у 
якості педагогічних умов подають завдання власного дослідження, наприклад 
розроблення моделі досліджуваного процесу, методики, тощо. Третя група, у якій 
дослідники виділяють педагогічні умови шляхом моделювання освітнього процесу, 
спрямованого на формування (розвиток, становлення, підготовку та ін.). Цей підхід 
видається найбільш оптимальним. 

Формування професіональної культури майбутніх військових лікарів є об’єктом 
авторського дослідження. Предметом дослідження – організаційно-педагогічні умови 
формування професійної культури майбутніх військових лікарів в системі військово-
медичної освіти. 

Розглядаючи питання професійної культури військових лікарів слід підкреслити 
що є досить великий емпіричний матеріал з проблем професіоналізму і професійної 
культури. Саме поняття «професіонал» і «професіоналізм» знаходяться у 
взаємозв’язку. А. К. Маркова розглядає поняття «професіонал» «як фахівця, який 
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виконує будь-яку професійну діяльність» (Маркова, 1996). Е. Ф. Зеер вважає що 
«професіонал це працівник, який окрім знань, умінь, якостей і досвіду, має також 
певну компетенцію, здатність до самоорганізації, відповідальність і професійну 
надійність. Професіонал здатний знайти проблему, сформулювати завдання і 
визначити спосіб його вирішення» (Зеер, 2006). 

Слід погодитись із В. В. Ягуповим, що найпродуктивнішим для усвідомлення 
проблеми особистості фахівця є суб’єктно-діяльнісний підхід, що спирається на 
аналіз діяльності у фаховому середовищі, вплив професійної діяльності на 
формування провідних рис особистості фахівця. Суспільні умови, які існують в 
українському суспільстві, визначають провідні його якості не самі по собі, а завдяки 
його діям, загалом – професійній діяльності (Ягупов, 2015). 

Досліджуючи професійну культуру слід враховувати аксіологічні погляди і 
позиції. У цьому контексті Г. Безодня застосовує термін «професійну-моральну 
культуру», яку визначає як міру освоєння практичного використання фахівцями у 
своїй повсякденній діяльності норм професійної етики (Безродная, 1990). 

У психолого-педагогічній науковій літературі визначають наступні аспекти 
поняття педагогічних «умов»: 

- Сукупність зовнішніх та внутрішніх обставин (об’єктивних заходів) освітнього 
процесу, від реалізації яких залежить досягнення дидактичних цілей (М. Малькова). 

- Категорія, що визначається як система певних форм, методів, матеріальних 
умов, реальних ситуацій які об’єктивно чи суб’єктивно склалися чи суб’єктивно 
створені, необхідні для конкретної педагогічної мети (О. Пехота). 

- Взаємопов’язана сукупність внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик 
функціонування, що забезпечують високу результативність навчального процесу і 
відповідають психологічно-педагогічним критеріям дидактичних цілей (В. Манько). 

- Правила, що забезпечують оптимальну діяльність (С. Борукова). 
- Обставини, що впливають на формування культури здоров’я збереження, як 

світоглядної орієнтації (Н. Башавець, В. Назарчук).  
Особливу роль у підготовці майбутніх офіцерів медиків відіграють науково-

педагогічні працівники медичних університетів та Української військово-медичної 
академії, де налагоджено систему військово-медичної освіти. Особливо важливо 
«налагодити педагогічну підтримку, яка забезпечує запобігання неуспішності 
студента» (Кремінь, 2003b). 

Досліджуючи формування професійної культури майбутніх військових лікарів ми 
вважаємо що необхідно створити наступні організаційно-педагогічні умови: 

- Організований навчальний процес, як фактор успішності підготовки майбутніх 
військових лікарів. 

- Оновлення та покращення матеріально-технічної бази. 
- Обмін інформацією. 
- Підвищення когнітивної-орієнтованої технології підвищення кваліфікації 

лікарів. 
- Усвідомлення значення теоретичних знань щодо здоров’я людини, з 

подальшим застосуванням їх у практичній діяльності. 
- Оволодіння деонтологічними знаннями і формування професійної комунікації. 
- Вивчення іноземних мов, як засобу широкої комунікації і інтелектуального 

розвитку. 
- Використання віртуальних методів навчання, із застосуванням інформаційних 

технологій і дистанційного навчання.  
- Утворення середовища, яке впливає на формування культури здоров’я 

людини, як світоглядної орієнтації. 
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- Створення сприятливого освітнього і виховного середовища для підвищення 
мотивації до удосконалення загально-культурних знань, інтересу до занять фізичною 
культурою, мотивування й налаштування студентів на образ лікаря, як носія культури 
здоров’я. 

- Спрямоване інформаційно-психологічне забезпечення. 
- Проведення активної агітаційно-роз’яснювальної роботи у напрямі 

заохочення студентів за досягнуті результати і активність у навчанні. 
- Стимулювання студентів за розвиток соціально-духовних цінностей і 

національно-патріотичну позицію. 
- Системний моніторинг і контроль процесу формування професійної культури. 
Аналіз досліджень останніх років дає можливість зробити висновок що 

реалізація педагогічних умов формування професійної культури майбутніх військових 
лікарів у системі військово-медичної освіти має на меті: забезпечення організаційно-
педагогічного супроводу професійної підготовки майбутніх військових лікарів, 
вдосконалення професійного навчання, визначення форм і методів процесу 
формування професійних умінь лікарів в мирних час і умовах війни а також участі у 
миротворчій діяльності. 

На підставі аналізу досліджень, публікацій щодо формування професійної 
культури майбутніх військових лікарів слід припустити що авторське дослідження 
буде більш ефективним якщо врахувати наступні організаційно-педагогічні умови: 

- організація педагогічного процесу спрямованого на формування професійних 
умінь майбутніх військових лікарів; 

- поетапність формування професійних умінь; 
- наявність належного рівня матеріально-технічного і інформаційного 

забезпечення навчально-виховного процесу; 
- використання імітаційних форм навчання із застосуванням інформаційних 

технологій; 
- застосування особистісно-орієнтованого підходу підготовки; 
- створення доброзичливої атмосфери викладацького та адміністративного 

складу медичних учбових закладів; 
- забезпечення безпеки життя і здоров’я майбутніх військових у ході їх 

навчання як в у самих університетах, так і у ході лікарської практики в медичних 
закладах. 

- створення надійної системи кадрового супроводження випускників медичних 
університетів та Української військово-медичної академії, подальшого їх 
працевлаштування та кар’єрного росту. 

Формування професійної культури має відбуватись шляхом професійний 
розвитку особистості. В. В. Ягупов систематизував методологічні підходи щодо 
професійного розвитку особистості на базі сучасних наукових поглядів вчених у 
галузі психології та педагогіки А. О. Деркача, У. Ф. Зеера, Є. О. Климова, 
Т. В. Кудрявцева, Н. В. Кузьміна, Ф. К. Маркова і ін. Наведена досить переконлива 
стратифікація методологічних підходів (Ягупов, 2015). 

За формами професійного розвитку відбувається: професійне становлення, 
професіоналізація та особистісно-професійний розвиток. 

За визначенням, як об’єкт розвитку: особистість, суб’єкт діяльності і врешті це 
зріла особистість. Основа професійного розвитку відбувається у соціумі, провідній 
діяльності, далі: за рівнями успішного виконання діяльності, і врешті – 
самоактуалізація. 

Зважаючи на врахування наукових досліджень і розробок з метою розвитку 
професійної культури лікарів авторське дослідження пропонує використовування: 
когнітивної направленої технології з метою підвищення кваліфікації майбутніх 
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військових лікарів; експліцитно – психологічного впливу на майбутніх військових 
лікарів в системі військово-медичної освіти; комплексної програми морально-
етичного, патріотичного, фізичного виховання і здорового способу життя в системі 
організації педагогічного процесу, що буде якісно формувати професійну культуру 
майбутніх військових лікарів. 

Висновки. Аналіз матеріалів наведених у статті засвідчив що сучасні 
дослідження приділяють велику увагу теоретичним і прикладним аспектам 
формування професійної культури медичних працівників. В той же час, проблему 
формування професійної культури військових лікарів досліджено недостатньо, що 
потребує подальшого її вивчення з метою удосконалення якісної системи підготовки 
майбутніх військових лікарів у вищих медичних закладах та Українській військово-
медичній академії.  

Висновки та результати подальших досліджень щодо професійної культури 
військових лікарів, які готуються у вищих медичних закладах України, допоможуть 
створити належні умови оптимізації навчального процесу, морально-психологічного 
забезпечення підготовки військових медиків як у звичайних умовах, так і в умовах 
військового конфлікту. 

Особливе місце у подальших дослідженнях належить питанням адаптації 
військово-медичної освіти до стандартів НАТО, набуття передового досвіду у 
професійній підготовці, освоєнні нових технологій та системи роботи як із 
військовими лікарями так і їх пацієнтами.  
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Abstract  
The article deals with the concept of future doctors’ legal culture which is a separate 
subsystem of professional medical culture based on the specifics of medical activity. Legal 
culture is based on legal knowledge, personal and psychological qualities; moral and 
ethical values of the future doctor, which in combination form the overall professional 
medical culture. 
Keywords: legal culture, future doctors, legal awareness, professional-ethical culture, 
medical ethics, bioethics. 
 
 

СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ  
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ 

 
Наталія ШУЛЬГА 

 
Анотація 
В статті досліджується поняття правової культури майбутніх лікарів, що являє собою 
окрему підсистему професійної медичної культури, в основу якої покладено 
специфіку медичної діяльності. Правова культура ґрунтується на правових знаннях, 
особистісних та психологічних якостях, морально-етичних цінностях майбутнього 
лікаря, які в поєднанні утворюють простір професійної медичної культури. 
Ключові слова: правова культура, майбутні лікарі, правосвідомість, професійно-
етична культура, медична етика, біоетика. 

 
Для медичних працівників правова культура має надзвичайно важливе 

значення. Наприклад, діяльність лікарів у багатьох галузях регламентується 
правовими нормами: крім основ законодавства про охорону здоров’я, існує низка 
наказів МОЗ (наприклад, затвердження переліку медикаментів, що відпускаються 
тільки за рецептом лікаря, правила ведення індивідуальних карт хворого, постановка 
на облік, видача листків тимчасової непрацездатності, реєстрації летальних випадків 
на ін.). Знання і практичне використання всіх цих положень та документів становить 
невід’ємну частину професійної підготовленості медпрацівників. Тому, правова 
культура лікарів характеризується досить високим рівнем застосування у порівнянні з 
іншими категоріями населення, хоча б уже в тому, що лікарі мають бути значно 
більше обізнаними в правових питаннях. Їх правова культура характеризується не 
тільки знанням комплексу нормативних актів, законів, стандартів, а й поведінкою 
відповідно до вимог закону, повагою до права, тобто досить високим рівнем всіх 
показників правової культури. 

Науковці досліджують правову культуру лікарів у різних аспектах. Зокрема, у 
своїй праці «Правова культура медичних працівників як чинник стабілізації 
державного управління системою охорони здоров’я України» Я. Радиш та 
Н. Мєзєнцева наголошують на чинниках, що сприяють формуванню високого рівня 
правової культури у галузі здоров’я, а саме: утвердження в Україні базових 
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загальнолюдських цінностей, провадження державної політики, в основу якої 
покладені права і свободи громадян як найвищої суспільної цінності, формування 
системи правової освіти і правового виховання (Радиш та ін., 2009).  

Досліджуючи правову підготовку студентів у вищих медичних навчальних 
закладах, О. Каблуков та О. Страхова акцентують на правовій компетенції студента-
медика та визначають її як «інтегральну властивість особистості, засновану на 
правових цінностях, що показує її готовність застосовувати правові знання й уміння у 
професійній медичній діяльності» (Каблуков та ін., 2014). В процесі правової 
підготовки студент повинен навчитись: 

– розбиратись у вимогах законодавства, що пов’язані з медичною діяльністю; 
– аналізувати медичні документи; 
– визначати дефекти надання медичної допомоги; 
– брати участь у службових розслідуваннях конфліктних ситуацій, котрі пов’язані 

з наданням медичної допомоги; 
– як спеціаліст або експерт брати участь у виконанні експертиз трупів, живих 

осіб, а також комісійних експертиз, у випадках професійних правопорушень медичних 
працівників. 

Цікавим є підхід О. Січкоріза до проблеми правової підготовки студентів 
у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. 
Автор наголошує на необхідності володіння знаннями у сфері правового 
регулювання професійної медичної діяльності, а також умінні захищати і відстоювати 
свої інтереси (Січкоріз, 2016). В умовах сьогодення володіння правовою інформацією 
у сфері охорони здоров’я стоїть поряд з професійними знаннями медичного фахівця 
та дотриманням морально-етичних норм. Спираючись на статистику з Єдиного 
державного реєстру судових рішень і звернень громадян до МОЗ України, автор 
робить висновок, що найчастіше в закладах охорони здоров’я порушуються такі 
права: право людини на медичну інформацію; право людини на якісну медичну 
допомогу; права людини на згоду і на відмову від медичного втручання; право 
людини на таємницю про стан здоров’я; право людини на свободу вибору в галузі 
охорони здоров’я. 

Правова культура медичного працівника, за твердженням Н. Галапац та 
О. Литвинової – це його правосвідомість, розуміння принципів медичного права, 
переконаність у справедливості законів, повага до них та потреба їх неухильного 
дотримання у медичній діяльності. Це критичне творче осмислення правових норм, 
законів, правових явищ з погляду їх гуманістичного, демократичного і морального 
змісту. Мораль та правова відповідальність мають різне виявлення. Якщо 
застосування права стосовно людини є силою зовнішнього примусу, то моральний 
аспект – це внутрішня мотивація, свідомість та відповідальність не тільки перед 
іншими, а й перед самим собою, перед своєю совістю.  

Для нашого дослідження пріоритетним є поняття правової культури майбутніх 
лікарів, що являє собою окрему підсистему професійної медичної культури, в основу 
якої покладено специфіку медичної діяльності. Правова культура ґрунтується на 
правових знаннях, особистісних та психологічних якостях, морально-етичних 
цінностях майбутнього лікаря, які в поєднанні утворюють простір професійної 
медичної культури. Складні професійні ситуації, з якими часто стикається лікар у 
своїй професійній діяльності, зумовлюють потребу в постійному здійсненні 
морально-етичного вибору. Адже в руках лікаря знаходиться життя пацієнтів, яке  
залежить від його правильних дій. У цьому аспекті правова культура лікарів має 
багато спільного з поняттями «етика», «професійна етика», «професійно-етична 
культура», «медична етика», «медична деонтологія», «біоетика». Розгляд етичної 
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складової професійної діяльності лікаря умотивовує більш ґрунтовний аналіз цих 
понять. 

В Енциклопедії освіти етика визначена як «наука про мораль і використання 
моральних оцінок у поведінці людини, використання моральних оцінок та розвитку 
моральної свідомості; форма суспільної свідомості і вид суспільних відносин, 
спрямованих на ствердження самоцінності окремої особистості, рівності всіх людей; 
прагнення їх до щасливого й гідного життя». 

У словнику з етики надається таке її визначення – це «кодекси поведінки, що 
забезпечують моральний характер тих відносин між людьми, які випливають з їхньої 
професійної діяльності». 

Отже, етика вивчається в межах філософської науки, створюючи певну картину 
світу. Відповідно до умов професійної діяльності виникають певні моральні взаємини 
людей, які реалізуються через професійну етику, мета якої – описати й обґрунтувати 
особливості морально-етичних норм, ціннісних орієнтацій і принципів з урахуванням 
специфіки професійної діяльності, – слушно зауважують О. Семеног та О. Кравченко 
(Семеног та ін., 2014). На основі узагальнення інших досліджень, ці науковці 
пропонують власну дефініцію «професійної етики» та розглядають її як «систему 
моральних норм, пріоритетних етичних якостей професійної діяльності, або кодекс; 
певну нормотворчість і нормативну практику у сфері певної професії». Вчені також 
зазначають, що професійна етика включає питання гуманізму, обов’язку, совісті, 
честі, гідності, психоемоційні риси фахівця, що виявляються у його 
взаємовідношеннях з колегами та іншими людьми в різних соціальних ситуаціях. 

Імпонує визначення професійної етики, що надається в Енциклопедії та 
Словнику з медицини, сестринської справи та здоров’я, відповідно до якого 
«професійна етика» об’єднує етичні норми, цінності і принципи, якими керуються в 
професії та етичні рішення, прийняті в рамках цієї професії. 

У контексті дослідження науковий інтерес становить професійна етика 
майбутніх лікарів, діяльність яких пов’язана з необхідністю приймати відповідальні і 
своєчасні рішення, часто в умовах підвищеного ризику, напруги, дефіциту часу й 
інформації. В цих умовах лікар має чітко уявляти поставлені завдання і способи їх 
вирішення, уміти контактувати з медичним персоналом, брати на себе 
відповідальність за прийняті рішення. Сутність поняття «медична етика» 
розглядається у трьох площинах: 1) як знання, що інтегрують моральні основи 
особистості лікаря; 2) як теорію і практику стосунків між медичним працівником та 
хворими, колегами та суспільством; 3) як моральні відносини, сукупність моральних 
норм і оцінок, які регулюють медичну практику. 

Створюючи модель формування професійно-етичної культури майбутніх лікарів 
у процесі гуманітарної підготовки, Т. Корольова надає власне визначення 
професійної культури – це діяльність особистості з оволодіння системою професійно 
та суспільно-обумовлених цінностей, що формуються на основі загальнолюдських 
цінностей та реалізуються у професійній діяльності. На нашу думку, таке визначення 
досить повно характеризує професійну культуру, оскільки воно об’єднує професійне 
та суспільне підґрунтя щодо формування цього виду культури. 

Розвиваючи тему професійної культури медичних фахівців, Л. Дудікова 
досліджувала професійно-етичну компетентність лікаря та визначила її як «цілісне 
індивідуально-психологічне інтегративне багаторівневе утворення, яке є результатом 
здобуття неперервної освіти у галузі знань «Охорона здоров’я» та об’єднує 
теоретичні знання з професійної етики, професійно-етичні цінності, морально-
особистісні якості та практичні вміння лікаря у сфері професійної діяльності, 
забезпечує вибір ним свідомої етичної поведінки відповідно до професійно-етичних 
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норм, а також здатність до самореалізації, потребу в професійно-етичному 
самовдосконаленні впродовж життя» (Дудікова, 2018). 

Свій погляд на формування професійно-етичної культури та морально-етичних 
цінностей у майбутніх фахівців медичного профілю висловила Ю. Колісник-Гуменюк, 
зазначаючи, що при професійній підготовці фахівців у медичній галузі необхідно 
враховувати не лише знання, уміння й навички, але й розвивати їх особистісні якості, 
виховуючи гуманістичні та загальнолюдські цінності (Колісник-Гуменюк, 2013; 
Колісник-Гуменюк та ін., 2015). Погоджуємося з авторкою в тому, що медичним 
працівникам, окрім розвиненої професійної компетентності, необхідно мати високий 
рівень професійно-етичної культури та професійно значущих психологічних якостей, 
здатність зберігати й примножувати морально-етичні погляди й переконання, які в 
процесі професійної діяльності розвиваються і вдосконалюються. Медична етика 
вимагає від лікаря постійної роботи над собою не тільки в професійному, а й у 
моральному плані. 

Отже, застосування нових медичних технологій розширюється та часом 
здійснюється поза межами правового регулювання. Тому, у професійній підготовці 
медичних фахівців актуалізується питання про етичну самосвідомість, моральну 
відповідальність, моральні цінності, професійний обов’язок та порядність, які 
утворюють медичну етику лікаря.  

Спираємося на дослідження Н. Шигонської, яка у своїх наукових доробках 
медичної етики відводить вагоме місце таким категоріям, як: професійний обов’язок 
(виконання лікарем свого призначення так, щоб інтереси пацієнта ставились вище за 
власні), рівність взаємовідносин (гуманне ставлення до кожного пацієнта незалежно 
від його соціального статусу чи власних симпатій), честь (усвідомлення людиною 
своєї ролі та цінності в суспільстві), совість (суддя всіх вчинків). Дослідниця 
наголошує на тому, що медична професія і совість неподільні (Шигонська, 2013). 
Етичні закони утворюють підґрунтя лікарської діяльності, регулюють взаємини лікаря 
і пацієнта, колег, суспільства, держави. Медична етика включає постулати про 
обов’язки лікаря і пацієнта, лікарську таємницю, лікарську помилку та ін.  

У системі охорони здоров’я міцно укорінилася філософія моралі та моральності 
– медична етика, до якої тісно примикає медична деонтологія – сукупність 
професійних вимог, норм і обов’язків лікарів. 

Медична деонтологія – суміжна дисципліна між етикою і медициною, галузь 
медичної етики, що має свою специфіку; вчення про моральний обов’язок та етичні 
норми поведінки медичного персоналу, що забезпечують оптимальну якість та 
результативність його роботи з відновлення й збереження здоров’я людей 
(Герасимчук, 2014). 

Ключовим поняттям медичної деонтології є професійний обов’язок лікаря перед 
пацієнтами і суспільством. Медична деонтологія припускає право медичних фахівців 
на професійну честь і гідність, визначає нормативні принципи поведінки лікаря.  

У структурі медичної етики деонтологія займає особливе місце. Основні сфери 
регуляції деонтології включають наступне:  

– взаємовідносини між лікарем і пацієнтом;  
– взаємовідносини між лікарем і пацієнтами-дітьми;  
– взаємовідносини між лікарем й близькими пацієнта;  
– взаємовідносини між лікарем і його колегами;  
– взаємовідносини між лікарями і середнім (молодшим) медперсоналом;  
– відношення лікаря до лікарської таємниці і його право на розповсюдження 

інформації;  
– право лікаря на експеримент і етичні проблеми медичних досліджень;  
– проблема юридичної відповідальності лікаря;  
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– проблема матеріальної і моральної винагороди лікаря. 
Основоположні морально-етичні принципи поведінки лікаря викладені у «Клятві 

Гіппократа» – лікарській клятві, що має бути принесена кожним, хто збирається стати 
медиком, обіцянка бути гідним вибраної справи, присяга суспільству допомагати 
страждаючим людям. «Клятва Гіппократа» містить 9 основних морально-етичних 
принципів:  

– зобов’язання перед учителями, колегами й учнями;  
– принцип не спричиняти шкоди;  
– зобов’язання надавати допомогу хворому (принцип милосердя);  
– принцип турботи про користь хворого і домінанти інтересів хворого;  
– принцип пошани до життя і негативного ставлення до евтаназії;  
– принцип пошани до життя і негативного ставлення до абортів;  
– зобов’язання про відмову від інтимних зв’язків з пацієнтами;  
– зобов’язання особистого самовдосконалення;  
– лікарська таємниця (принцип конфіденційності). 
Нещодавно у медичній галузі виникли і почав активно розвиватися нові 

міждисциплінарні напрями науки, засновані на сучасних гуманістичних і 
демократичних цінностях – біоетика та біомедична етика, які також пов’язані з 
регулюванням правових відносин фахівців медичної галузі. 

Біоетика – міждисциплінарний напрям, орієнтований на вивчення і вирішення 
моральних проблем, породжених новітніми досягненнями біомедичної науки і 
сучасних біотехнологій. Ця наука зорієнтована на дослідження живих істот (не тільки 
людини) незалежно від того, чи пов’язані вони з лікуванням людини, чи з 
проблемами ціннісного характеру, властиві всім видам живого на землі.   

Біомедична етика (БМЕ) – етико-прикладна дисципліна, предметом якої 
виступає етичне відношення суспільства в цілому і професіоналів – медиків і біологів 
особливо – до людини, її життя, здоров’я, смерті як в процесі лікування, так і в ході 
досліджень, що проводяться з його участю, і яка ставить перед собою завдання 
зробити їх охорону пріоритетним правом кожної людини. Біомедична етика 
функціонує у двох площинах: 1) нормативно-етичній, яка пов’язана з проявом 
загальнолюдських моральних цінностей і принципів у медичній діяльності або 
біологічних дослідженнях – на теоретичному і практичному рівнях; 2) ситуативній, яка 
пов’язана із специфікою і сучасними досягненнями медицини, виявляється в 
конкретних, неповторних випадках і позначається на унікальній людській долі.  

У своїх наукових працях О. Кашинцева (Кашинцева, 2009) приділяє увагу 
біоетичним проблемам українського медичного законодавства та стверджує, що вони 
постають у трьох площинах: морально-етичній, економічній та правовій. При цьому 
авторка зазначає, що чинне українське законодавство не забезпечує належного 
правового регулювання ні науково-дослідницької діяльності в сфері біотехнологій і 
медицини, ні належного правового захисту біологічної цілісності людини на всіх 
стадіях її біологічного буття. Виправити ці невідповідності в освітньому процесі 
науковець пропонує через низку дисциплін: «Право біоетики», «Захист прав 
пацієнтів: компаративний аналіз», «Правове регулювання обігу лікарських засобів», 
«Правове регулювання відносин у сфері здоров’я» та ін. 

Наукова праця О. Семенової (Семенова, 2011) спрямована на формування 
біоетичної відповідальності у студентів вищих медичних навчальних закладів. У ній 
науковець розкриває сутність біоетичної відповідальності – це система 
інтелектуально-емоційних переконань особистості, форма суспільної свідомості та 
суспільних відносин, які визначають поведінку фахівця, його ставлення до різних 
аспектів соціальної реальності – самих себе, оточуючих людей, професійної 
діяльності, навколишнього світу тощо. Виходячи з цього, важливим завданням 
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навчально-виховного процесу майбутніх лікарів є формування в них етико-
професійного мислення в системі медичної освіти. На думку О. Семенової цього 
можливо досягти через запровадження комплексу спеціальних курсів, спрямованих 
на вивчення загальних критеріїв біоетично відповідального мислення і поведінки. 
Курс має ґрунтуватися на проблемних питаннях біотичної тематики та 
загальнолюдських моральних цінностях, а сам процес формування біоетичного 
мислення має здійснюватися шляхом оволодіння біоетичними законами, правилами 
й принципами. Метою викладання спеціального курсу має бути здійснення ціннісно-
орієнтувального впливу. 

Отже, узагальнення дослідницьких позицій дозволило дійти висновку, що 
правова культура медичних фахівців є складним і багатогранним явищем. У цьому 
аспекті правова культура лікарів має багато спільного з поняттями «етика», 
«професійна етика», «професійно-етична культура», «медична етика», «медична 
деонтологія», «біоетика». Короткий аналіз наукових підходів до розуміння сутності 
правової культури дозволив визначити «правову культуру майбутніх магістрів 
медицини» як сформованість правових знань, навичок та вмінь магістрів медицини з 
метою їх застосування у майбутній практичній діяльності. 

Правова культура є частиною професійної культури лікаря. Що вища правова 
культура лікаря, то професійніше він виконує професійні обов’язки, і тим вище якість і 
ефективність лікувально-діагностичної допомоги населенню, тим більш дієво 
забезпечуються права і законні інтереси громадян у сфері охорони здоров’я. 
Прийшов час, коли формування та розвиток правової культури має стати  важливою 
частиною загальної підготовки майбутнього лікаря, адже без знання правових норм 
та правових відносин, що регулюють професійну медичну діяльність, уміння їх 
застосовувати на практиці, лікар не може виконувати свої службові обов’язки та 
лікувати пацієнтів на належному рівні. 
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INFORMATION TECHNOLOGY 
 
 

METHODS FOR IMPLEMENTING IT SYSTEMS 
 

Wladyslaw WORNALKIEWICZ* 1 
 

Abstract 
The study provides an overview of the methodologies used in the process of implementing 
IT systems. This applies to both the process of implementing new standard applications 
and upgrading existing ones. The leading computer companies using the experience from 
previous successful im-plementations are discussed. The operating instructions developed 
in this regard sometimes differ in fundamental assumptions in the approach to the 
implementation process with the involvement of key representatives from the facility, 
especially the production one. The included material is primar-ily addressed to students of 
faculties such as Management, Logistics, Administration. For this reason, it involves a 
number of basic concepts introducing the problems of implementation methods and 
techniques. Some of them have software applications to make the implementation of 
standard packages, especially integrated ones, easier.  
However, the primary purpose of this study is to characterize typically used 
methodologies, such as RUP, MSF, PRINCE2, process modelling, and more. The 
attention is drawn to the application for UML language adapted to the design of IT 
standards. Selected tools supporting the process of system implementation are also 
presented, namely: AIM, Scrum, Microsoft Dynamics Sure Step. More and more perfect 
methodologies are developed as the reality of implementation areas in globalised business 
is changing. 
Keywords: Information systems, business, RUP, MSF, PRINCE2, AIM, Scrum, Microsoft 
Dynamics Sure Step. 
 
 

METODYKI WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 
 

Władysław WORNALKIEWICZ 
 
Adnotacja 
Opracowanie stanowi przegląd metodyk stosowanych w procesie wdrażania systemów 
informatycznych. Dotyczy to zarówno procesu wdrażania nowych aplikacji standardowych 
jak i dokonywania unowocześniania już eksploatowanych. Pokazano jak radzą sobie 
wiodące firmy komputerowe, wykorzystujące doświadczenia z wcześniejszych udanych 
wdrożeń. Wypracowane zostały w tym względzie instrukcje postepowania. Różnią się one 
niekiedy fundamentalnymi założeniami, w podejściu do procesu wdrażania przy 
zaangażowaniu kluczowych przedstawicieli ze strony obiektu, zwłaszcza produkcyjnego. 
Zawarty materiał skierowany jest przede wszystkim do studentów takich kierunków jak 
Zarządzanie, Logistyka, Administracja i dlatego uwzględniono w nim szereg 
podstawowych pojęć wprowadzających w problematykę metod i technik wdrożeniowych. 
Część z nich doczekała się aplikacji programowych, ułatwiających implementacje pakietów 
standardowych zwłaszcza zintegrowanych. Jednak podstawowym celem tej pracy jest 
scharakteryzowanie typowych stosowanych metodyk, takich jak RUP, MSF, PRINCE2, 
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modelowanie procesów i innych. Zwrócono na zastosowanie do projektowania 
adaptowanych standardów IT języka UML. Przedstawiono także wybrane narzędzia 
wspomagające proces wdrażania systemów, a mianowicie: AIM, Scrum, Microsoft 
Dynamics Sure Step. Powstają coraz to nowsze doskonalsze metodyki postępowania, 
gdyż zmienia się rzeczywistość obszarów wdrażania w globalizowanym biznesie. 
Słowa kluczowe: systemy informacyjne, biznes, RUP, MSF, PRINCE2, AIM, Scrum, 
Microsoft Dynamics Sure Step. 
 

Wprowadzenie. Wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu techniki informatycznej do 
praktyki obiektów, zarówno usługowych jak i produkcyjnych, przebiega najczęściej według 
z góry ustalonych procedur postępowania. Wiele firm komputerowych ma wypracowane w 
tym względzie metodyki uwzględniające wcześniejsze dobre wzorce udanych wdrożeń. 
Metodyki te dotyczą zarówno wchodzenia z technologią informatyczną do przedsiębiorstw, 
które są dopiero na początku jej wdrażenia, a także do tych które chcą dokonać upgrade, 
czyli unowocześnienia posiadanych zasobów zarówno hardwarowych jak i softwarowych.  

Technologia zwana ogólnie jako IT szybko zmienia się, i tak po 10. latach sprzęt 
staje się już przestarzały, a oprogramowanie po ukończeniu 15. lat jest już niewydolne. 
Rozszerzają się bowiem sieci komputerowe stacjonarne, zwane intranetem w obiektach, 
jak też coraz częściej korzysta się z technologii mobilnej poprzez komórki, smartfony, czy 
laptopy. Nowe coraz trudniejsze czasy zmuszają nas do pracy zdalnej on-line z terminali w 
warunkach domowych. Oferowane są przedsiebiorstwom rozwiązania informatyczne 
korzystające z tzw. przetwarzania poprzez „chmurkę”, czyli z posadowionych na odległych 
serwerach bazach danych i wielomodułowych pakietach programowaych. 

W niniejszym opracowaniu, stanowiącym zalążek szerszego wejścia w tematykę 
metodyk wdrażania nowych jak i analizy istniejacych eksploatowanych systemów 
informatycznych, zwrócono uwagę tylko na nieliczne – opublikowane w Internecie – 
sposoby postępowania specjalistów z firm komputerowych w obiektach inwestorów. 
Zachodzi tu też potrzeba przytoczenia na wstępie niektórych pojęć związanych w 
szczególności z zintegrowanymi systemami informatycznymi. W publikacjach bowiem, 
zwłaszcza internetowych, występują niekonsekwencje w używaniu pojęć, przy czym 
metodologia miesza się z metodyką, metody z techniką, systemy obiektowe z 
zintegrowanymi i wiele tego typu przeniesień terminologicznych. Wynika to często z 
zapożyczeń określeń z języka angielskiego i utrwalanych zargonów „światka” 
informatyków. 

W przytoczonych określeniach skorzystano między innymi z internetowego słownika 
języka polskiego (Słownik języka..., 2019a). Tam wdrażać oznacza wprowadzać coś 
nowego do użytku, natomiast wdrożenie to: 

- nauczenie kogoś wykonywania rutynowych czynności, 
- podjęcie jakiegoś działania, 
- rozpoczęcie stosowania czegoś w praktyce. 
W odniesieniu do systemów informatycznych wdrożyć oznacza wprowadzić w stan 

używalności daną aplikacje programową na określonym sprzęcie komputerowym. 
Metodologią nazywamy naukę obejmującą metody badań naukowych, ich poprawność, 
skuteczność i naukową wartość (Słownik języka..., 2019c), natomiast metodyka to 
(Słownik języka..., 2019e): 

- zbiór zasad obejmujący sposoby wykonania jakiejś pracy, 
- w pedagogice: szczegółowy opis sposobu nauczania jakiegoś przedmiotu. 
Przytoczmy jeszcze określenia metoda (Słownik języka..., 2019b) oraz technika 

(Słownik języka..., 2019e). Metoda to świadomie stosowany sposób działania prowadzący 
do uzyskania planowanego rezultatu, a określenie technika wyraża: 

- formę wykonywania prac w jakiejś dziedzinie; 
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- całokształt środków i czynności wchodzących w zakres działalności ludzkiej 
związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także reguły posługiwania się nimi. 

Coraz częściej wdrażany jest w przedsiębiorstwach pakiet programowy o nazwie 
Dynamics 365, warto więc przybliżyć nieco jego charakterystykę (Dynamics 365..., 2019). 
Jest to „chmurowe” rozwiązanie biznesowe wprowadzone na rynek przez Microsoft, 
występujące w dwóch edycjach: 

- Enterprise, dla średnich i dużych przedsiębiorstw, 
- Business, przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw. 
Omawiany pakiet programowy Dynamics 365 jest kombinacją dwóch rozwiązań 

Microsoftu, a mianowicie: systemu CRM o nazwie Microsoft Dynamics CRM oraz systemu 
ERP – Microsoft Dynamics AX lub Microsoft Dynamics NAV. Zaletą Dynamics 365 jest 
zintegrowanie z platformą Office 365 oraz profesjonalną siecią społecznościową LinkedIn. 
Pakiety korzystają ze wspólnego modelu danych, co z kolei pozwala na dalszą integrację z 
aplikacjami i serwisami Microsoftu oraz jego partnerów, włączając w to API i systemy on-
premise. Zwróćmy jeszcze uwagę na skrót API (Application Programming Interface) 
(Application Programming…, 2019) oraz określenie on-premise (On-premises..., 2019). 
API to interfejs programistyczny aplikacji, czyli zbiór reguł ściśle opisujący, w jaki 
sposób programy lub podprogramy komunikują się ze sobą. Implementacja API jest 
zestawem rutyn, protokołów i rozwiązań informatycznych do budowy aplikacji 
komputerowych. API może korzystać z komponentów graficznego interfejsu 
użytkownika (GUI). W rezultacie narzędzie informatyczne jakim jest API ułatwia budowę 
oprogramowania sprowadzając ją do łączenia przez programistę bloków elementów w 
ustalonej konwencji. Zadaniem interfejsu programowania aplikacji jest dostarczenie 
odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych 
protokołów komunikacyjnych. 

System klasy on-premise wyraża oprogramowanie lokalne, które jest instalowane i 
działa na komputerach w siedzibie osoby lub organizacji korzystającej z oprogramowania. 
System CRM (Customer Relationship Management) jest systemem informatycznym, który 
automatyzuje i wspomaga procesy na styku klient-organizacja w zakresie pozyskania oraz 
utrzymania klienta, czyli system wspomagający pracę działów marketingu, sprzedaży, 
obsługi klienta oraz zarządu (System CRM..., 2019). Występują trzy rodzaje systemów 
CRM, a mianowicie interaktywny, operacyjny i analityczny. Pierwszy ma zapewnić 
uniezależnienie standardu obsługi klienta od kanału komunikacji. System interaktywny 
określany jest także jako (contact center). Operacyjny (front office) odpowiada za 
gromadzenie i udostępnianie informacji o kliencie i produkcie, natomiast analityczny 
wspomaga analizę klientów i ich zachowań. Zadaniem systemu CRM typu operacyjnego 
jest automatyzacja marketingu (marketing automation), która wykorzystuje integrację tego 
systemu z mediami społecznościowymi, a ponadto automatyzacja sprzedaży (Sales Force 
Automation). Pracownicy tego obszaru pracy mogą obserwować na bieżąco historię 
zakupów klientów oraz rozpoznawać ich potencjalne potrzeby. W ramach analitycznych 
systemów CRM realizowana jest wielowymiarowa segmentacja klientów, tzw. analiza ich 
wartości i oraz analiza lojalności. 

Coraz częściej w publikacjach jak i w zastosowaniach pojawia się określenie ERP – 
planowanie zasobów przedsiębiorstwa (enterprise resource planning), stanowiące metodę 
efektywnego planowania zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa (ERP..., 2019). 
Jest to też określenie systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania 
przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, 
poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych 
danych. WMS (Warehouse Management System), stanowi kompleksowe rozwiązanie 
informatyczne pozwalające na zarządzanie ruchem produktów na magazynie oraz 
optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej (Systemy WMS..., 2019). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Występujące w systemie WMS dokumenty umożliwiają ewidencjonowanie transakcji 
przychodu / rozchodu. 

Występujące w ofertach firm komputerowych pojęcie chmura obliczeniowa, zwana w 
skrócie SaaS, oznacza oprogramowanie na zdalnym serwerze – poza siedzibą obiektu w 
którym jest eksploatowane. Definiowana ona jest także jako przetwarzanie w chmurze 
(cloudcomputing), a wyraża model przetwarzania danych oparty na korzystaniu z 
osobnego usługodawcy (Chmura obliczeniowa..., 2019). Tak więc chmura to usługa 
oferowana przez dane oprogramowanie oraz niezbędną infrastrukturę komputerową. 
Oznacza to eliminację zakupu przez inwestora określonej licencji na oprogramowanie, czy 
też konieczności instalowania i administrowania oprogramowaniem. Użytkownik płaci za 
określoną usługę, eksploatując autonomiczną aplikację lub nawet cały duży pakiet 
programowy. Dodam, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podążaniem 
zasobów za potrzebami usługobiorcy. Ideę chmury obliczeniowej, z terminalami 
usługobiorcy i platformą hardwarowo-softwarową usługodawcy przedstawiono na 
Rysunku 1. 

 
Rysunek 1 – Idea chmury obliczeniowej 

Źródło: Chmura obliczeniowa..., 2019 

 
 

Jak już wspomniałem pakiet Dynamics 365 Business Central oferowany przez firmę 
IT.INTEGRO umożliwia przetwarzanie w chmurze, co jest szczególnie wygodne dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. Informacje o tym systemie spotykamy na stronie: 
www.dynamics365bc.pl/erp-w-chmurze/ (Dynamics 365bc..., 2019) (zob. Rys. 2). 

 

 
Rysunek 2 – Fragment ekranu z informacją o systemie Dynamics 365 Business Central 

Źródło: Dynamics 365bc..., 2019 

 
Standardowymi modułami przy zakupie omawianego pakietu są: Finanse i 

księgowość, Sprzedaż i CRM kompletacja, Kompletacja (konfekcjonowanie), Zakupy 
(Planowanie) i magazyn, Magazyn zaawansowany (WMS), Projekty.  
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Dodatkowymi modułami są natomiast: Produkcja – planowanie zapotrzebowania 
(MRP), Produkcja – harmonogram (MPS), Serwis. MRP (Material Requirements Planning) 
– jest to m.in. zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe 
(Planowanie zapotrzebowania..., 2019). Mają one za zadanie obliczyć dokładną ilość 
materiałów i zaproponować terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle 
zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty. Techniki te często wspomagane 
są odpowiednimi systemami informatycznymi. Wymieniony skrót MPS oznacza 
harmonogram główny produkcji. System Dynamics 365 Business Central – jako 
zintegrowany klasy ERP – można implementować do potrzeb wymagań obiektu 
wdrażającego. Według wspomnianej oferty na stronie (www.dynamics365bc.pl/erp-w-
chmurze/) omawiany system stanowi nową generację wcześniejszego rozwiązania jakim 
był Dynamics NAV. Ponadto jest zintegrowany z Power Platform, czyli zestawem narzędzi 
do tworzenia spersonalizowanych aplikacji programowych (Power Platform..., 2019).  

Charakterystyki przykładowych podstawowych metodyk. W prezentacji 

internetowej „Metodyki wdrażania systemów informatycznych” autorki Beata Karasek i 
Ewa Sitarek zaprezentowały założenia następujących metodyk: PRINCE 2, RUP (Rational 
Unified Process), MSF (Microsoft Solution Framework), MBoK (Project Management Body 
of Knowledge), EUP (Enterprise Unified Process) (Karasek i in., 2019). 

RUP. RUPma nacelu wspomaganie opracowywania oprogramowania w ramach 
terminarzy i budżetów, które spełnia oczekiwania użytkowników. Metodyka ta obejmuje 
wielesprawdzonych technik, które można dostosować do wymagań różnych przedsięwzięć 
programistycznych i przedsiębiorstw. Uznawana jest jako platforma zapewniającą  
najlepsze praktyki do których zaliczamy: 

- iteracyjny rozwój, 
- zarządzanie wymaganiami, 
- architektura oparta o komponenty, 
- wizualne modelowanie (graficzne modelowanie oprogramowania), 
- systematyczna weryfikacja jakości (kontrola jakości), 
- zarządzanie zmianami. 
Metodyka RUP zakłada, że oprogramowanie będzietworzone w cyklach, przy czym 

każdy z tych cykli dostarcza kolejnąwersję oprogramowania. Pierwszy cykl to 
cyklpoczątkowy, kolejne zaś noszą nazwę ewolucyjnych. Ideę harmonogramu tworzenia i 
wdrażania oprogramowania w ramach poszczególnych dziedzin z uwzględnieniem 
etapów: rozpoczęcie, opracowanie, budowanie, przekształcanie pokazano na Rysunku 3. 
Na osi poziomej mamy czas, a natężenie prac w ramach kolejnych dziedzin reprezentuje 
pogrubienie linii poziomej. Przerywanymi liniami pionowymi zaznaczono punkty kontrolne 
tzw. kamienie milowe w ramach danej dziedziny i etapu realizacji.  

 
Rysunek 3 – Etapy tworzenia oprogramowania w układzie dziedzin 

Źródło: Karasek i in., 2019 
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W opracowaniu dokumentacji oprogramowania według RUP wykorzystuje się 
zunifikowany język modelowania graficznego (Unified Modeling Language) – UML (Unified 
Modeling..., 2019). Język ten służy do modelowania dziedziny problemu, przy czym tworzy 
się w nim głównie modele systemów informatycznych, a jego elementom przypisane są 
odpowiednie symbole graficzne wiązane ze sobą na diagramach. Wspomniany język 
używany jest także do modelowania procesów biznesowych, inżynierii systemów, a także 
reprezentowania struktur organizacyjnych. Wymieniony na Rysunku 3. etap Rozpoczęcie 
ma na celu ustaleniu zakresu projektu i warunków granicznych, a wynikiem powinny być, z 
wykorzystaniem schematów w języku UML, następujące materiały:  

- ogólna wizja wymagań rdzenia projektu, 
- model przypadków użycia, 
- początkowy zestaw definicji, 
- przypadek biznesu,  
- ocena ryzyka, 
- plan projektowy prezentujący fazy i iteracje, 
- rozwiązanie prototypowe. 
Kolejna etap widoczny na Rysunku 3. – Opracowanie, cechuje się znacznymi 

kosztami i ryzykiem, przy czym dążymy do zminimalizowania tej niepewności, poprzez 
zbudowanie prototypów budowanej aplikacji w kolejnych iteracjach (krokach 
postępowania). Wynikiem fazy Opracowanie jest: 

- kompletny model przypadków, 
- dodatkowe wymagania (funkcjonalne i niefunkcjonalne), 
- opis architektury, 
- prototyp, 
- plan dla całości projektu, 
- kryteriów przechodzenia między iteracjami, 
- specyfikacje procesów. 
Etap Budowanie zwany też Konstruowaniem jest poświęcony procesom wytwarzania 

produktu programistycznego z uwzględnieniem zarządzania zasobami, optymalizacji 
kosztów i planu oraz poprawy jakości całego rozwiązania. Efektem wieńczącym ten etap 
(fazę) są: produkt zintegrowany z docelową platformą, podręcznik użytkownika, opis 
bieżącego wydania oprogramowania. 

Etapem kończącym poszczególne dziedziny jest Przekształcanie. Chciałbym jeszcze 
zwrócić uwagę na dziedzinę Wdrażanie, dla której nasilenie prac następuje na początku 
etapu Przekształcanie. Następuje tu przekazanie produktu programistycznego 
użytkownikowi. Towarzyszy temu jednak korekta błędów, dokończenie elementów 
odłożonych, ulepszanie niektórych własności kreowanej aplikacji. Efektem końcowym jest 
poprawnie działający system informatyczny. Powróćmy jeszcze do Rysunku 3, na którym 
metodyka RUP, oprócz już wymienionego Wdrażania, wyróżnia następujące dziedziny 
wytwarzania oprogramowania: 

- modelowanie biznesowe, 
- wymagania, 
- analiza i projektowanie, 
- implementacja, 
- testowanie, 
- wdrażanie, 
- konfiguracja i zarządzanie zmianami, 
- zarządzanie projektem, 
- określenie środowiska. 
Moim zdaniem warto bliżej przytoczyć tu zadania w ramach dziedziny Analiza i 

projektowanie, której celem jest zamiana wymagań w specyfikację sposobu 
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implementowania (przystosowania) np. wdrażanego systemu standardowego, co osiąga 
się poprzez: 

- ustanowienie stabilnej architektury systemu, 
- przystosowanie projektu do środowiska informatycznego, 
- uwzględnienie takich własności systemu jak: wydajność, niezawodność i ciągłość 

działania w czasie pracy użytkowników. 
W praktyce tworzenia aplikacji występują artefakty, czyli informacje i elementy użyte 

lub wytworzone wczasie produkcji oprogramowania, do których na etapie dziedziny 
Analiza i projektowanie zaliczamy modele: 

- projektowy, który składa się z klas, pakietów i podsystemów; 
- analityczny, skupiający się wyłącznie na funkcjonalności systemu; 
- interfejsy, które specyfikują zbiór operacji możliwych do wykonania na elemencie 

modelu. 
Celem dziedziny Implementacja, kolejnej fazy w procesie oprogramowania, jest 

wykonanie działającej aplikacjina podstawie modelu z fazy projektowania. Podczas testów 
tej aplikacji sprawdzana jest jej poprawność merytoryczna oraz stabilność funkcjonowania. 
W trakcie wdrażania nowej wersji systemu przeprowadzana jest migracja danych ze 
zbiorów wcześniej eksploatowanych. 

W metodzie RUP, przy realizacji złożonego oprogramowania, bardzo istotne jest 
umiejętne zarządzanie projektem, w tym bieżące monitorowanie postępu prac w 
odniesieniu do założonych planów. Pod dziedziną „Określenie środowiska” wymienioną na 
Rysunku 3. kryje się wybranie i dostarczenie narzędzi, które będąużyte w procesie 
tworzenia aplikacji oraz określenie środowiska systemowego. 

MSF. MSF(Microsoft Solution Framework) stanowi renomowany standard stosowany 
przy realizacji dużych projektów oprogramowania z udziałem firmy Microsoft i firm z nią 
współpracujących. Obejmuje zbiór zasad projektowych, modeli i najlepszych praktyk 
wypracowanych przez lata wdrożeń różnych projektów. MSF obejmuje cztery etapy, a 
mianowicie: Tworzenie wizji, Planowanie, Projektowanie, Wdrażanie. W ramach 
Tworzenie wizji następuje wyznaczenie celów oraz określenie ograniczeń z nimi 
związanych, aby spełnić potrzeby inwestora. Etap Planowanie sprowadza się do napisanie 
parametrów funkcyjnych, opracowania planu projektu i harmonogramu realizacji. Wymaga 
zgromadzenia danych o istniejących usługach informatycznych, zdefiniowania zakresu 
nowej usługi, a także niezbędnych zasobów i czasu realizacji poszczególnych działań. 
Powinien zakończyć się akceptacją planu prac przez zespół projektowy. Następny etap 
Projektowanie zmierza do zbudowania systemu informatycznego, przeszkolenia 
administratorów, wiodących użytkowników branżowych oraz pilotowego sprawdzenia 
całości funkcjonowania danej aplikacji na danych modelowych. 

Pozostaje nam teraz Wdrożenie, czyli przekazanie wytworzonego produktu 
programistycznego do korzystania przez użytkowników przedsiębiorstwa, w celu 
przetestowania jego na danych rzeczywistych w warunkach informatycznych określonego 
inwestora. Według metodyki MSF po zakończeniu etapu Wdrożenie następuje 
przekazanie systemu zespołom operacji i wsparcia technicznego. Ich zadaniem jest 
dbanie o bieżące, niezawodne działanie systemu i jego serwisowanie zarówno sprzętowe 
jak i programowe. Dodam jeszcze, że omawiana metodyka oparta jest na ośmiu 
zasadach, zwanych łącznie jako filozofia MSF (Unified Modeling..., 2019): 

1. Rozwijaj komunikację w zespole oraz poza nim. 
2. Podążaj za wcześniej określonym i znanym przez wszystkich celem. 
3. "Uprawniaj" członków grupy. 
4. Wprowadź wspólną i jasną odpowiedzialność. 
5. Skup się na dostarczaniu wartości biznesowych. 
6. Bądź przygotowany – spodziewaj się zmian. 
7. Inwestuj w jakość. 
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8. Ucz się na doświadczeniach. 
Nawiążę teraz do trzeciej zasady, gdyż moim zdaniem wymaga ona bliższego 

wyjaśnienia. Model grupy (zespołu) MSF zakłada, że w zespole panuje równość i każdy z 
jej członków równomiernie odpowiada zadążenie do wspólnego celu. Pracownicy 
zobowiązują się do wykonania określonego zakresu pracy w terminach przez siebie 
ustalonych, a potem rozkład taki jest przekazywany kierownictwu. Zasada szósta „Bądź 
przygotowany – spodziewaj się zmian” przygotowuje emocjonalnie członków zespołu 
projektowego na konieczność korekt oprogramowania, których potrzeba zostanie 
zgłoszona przez użytkowników, jak i wyniknie z uchybień oraz udoskonaleń 
wprowadzanych przez programistów. Jednak radzenie sobie z licznymi zmianami jest 
dużym problemem w zarządzaniu sferą projektowania. Ostatnia zasada metodyki MSF 
„Ucz się na doświadczeniach” przypomina zespołowi projektującemu, że ciągłe 
dokształcanie się i bazowanie nazdobytych doświadczeniach z procesów wdrożeniowych 
wcześniejszych projektów, łatwiej prowadzi do osiągnięcia sukcesu w zakresie jakości 
aplikacji jak i efektu biznesowego.  

PRINCE2. PRINCE2 (Project IN Controlled Environment), czyli metodyka powstała 
na bazie wcześniejszej o nazwie PROMPT stosowana jest nie tylko do projektów 
informatycznych. Nadmienię, że firma CRM S.A. przetłumaczyła PRINCE2 na język polski, 
dostosowując ją do wymagań rynku polskiego i nadała nazwę PRINCE2™-SPOCE-CRM. 
Proponuję teraz zwrócenie uwagi na strukturę organizacyjną jaką wymaga metodyka 
PRINCE2. 

 

 
Rysunek 4 – Struktura organizacyjna w PRINCE2 

Źródło: Karasek i in., 2019 

 
Ogólnie zasady metodyki PRINCE2 sprowadzają się do uświadomienia 

współuczestniczącym w projekcie, że jest to zbiór aktywności, mającym swój początek i 
koniec. Działaniami należy zarządzać tak, aby skończyły się sukcesem, wszyscy muszą 
mieć pełną jasność co do tegoco zamierza się osiągnąć, przy czym PRINCE2 obejmuje 
osiem następujących procesów podstawowych: 

1. Przygotowanie założeń projektu 
2. Planowanie 
3. Konstruowanie projektu 
4. Strategiczne decyzje projektu 
5. Sterowanie etapem 
6. Zarządzanie wytwarzaniem produktów 
7. Zarządzanie zakresem etapu 
8. Zamykanie projektu 
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I tak przykładowo w ramach Przygotowanie założeń projektu następuje: określenie 
zespołu zarządzania projektemi jego funkcji, określenie formuły organizacyjnej projektu, 
rejestr ryzyka, wstępny plan konstruowania projektu. Metodyka PRINCE2 wprowadza 
jednolity system dokumentacji projektów jako teczki: projektu, etapów, jakości, 
merytoryczna. W ramach teczki merytorycznej powinny wystąpić: elementy konfiguracji, 
rejestr konfiguracji, lokalizacja elementów, poprawki specyfikacji. 

PMBoK. Metodyka PMBok obejmuje następujące grupy procesów: rozpoczęcie, 
planowanie, realizacja, kontrola, zakończenie. Procesy mogą zachodzić na siebie w czasie 
realizacji projektu. Proces Rozpoczęcie służą zdefiniowaniu i zatwierdzeniu projektu w 
organizacji. W procesie Planowanie powinno się zrealizować szereg zadań, a przede 
wszystkim odpowiedzieć na pytania: 

- w jaki sposób zrealizować zamierzone cele,  
- jakimi środkami,  
- kiedy realizować i w jakiej kolejności. 
Natomiast proces Realizacja grupuje i koordynuje wykorzystanie zasobów i 

pracowników w projekcie w celu wykonania założonego planu. Wymieniony wcześniej 
proces Kontrola ma na celu bieżące monitorowanie postępy prac w projekcie. Etapem 
wieńczącym projekt budowy aplikacji jest proces Zakończenie doprowadzający w efekcie 
do zamknięcie kontraktu między inwestorem a firmą dokonującą implementacji produktu 
informatycznego. 

Bazowanie na modelowaniu procesów. Metodykę wdrażania aplikacji 
informatycznych biznesowych opartą o analizę istniejących procesów spotykamy w 
wymienionej w przypisie publikacji internetowej (Filemonowicz i in., 2001). Podkreśla się w 
niej znaczenie analizy operacyjnej procesów w projekcie wdrożeniowym oraz metody 
weryfikacji wyników tej analizy przy współudziale wiodących pracowników w określonym 
przedsiębiorstwie. Autorzy proponują wykorzystanie w tym celu diagramów procesów z 
zastosowaniem metodyki AIM stosowanej do wdrożenia Oracle Applications. Dodam, że 
aplikacje Oracle obejmują oprogramowanie aplikacyjne lub biznesowe Oracle Corporation 
(Oracle Applications..., 2019). Termin odnosi się do części niezwiązanych z bazą danych i 
części oprogramowania pośredniego. Firma ta sprzedaje wiele modułów funkcjonalnych, 
które wykorzystują Oracle RDBMS jako zaplecze, a w szczególności Oracle Financials, 
Oracle HRMS, Oracle SCM, Oracle Projects, Oracle CRM i Oracle Procurement. Oferta 
podstawowa obejmuje m.in. zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie zasobami 
ludzkimi, zarządzanie magazynem, zarządzanie relacjami z klientami, usługi call-center, 
zarządzanie cyklem życia produktu. 

Wymieniony tu Oracle RDBMS, zwany też Oracle Database to system zarządzania 
relacyjnymi bazami danych (Oracle Database..., 2019). Relacyjna baza danych Oracle 
posługuje się standardowym językiem zapytań SQL oraz posiada wbudowany wewnętrzny 
język tworzenia procedur składowanych PL/SQL, będący proceduralnie obudowanym 
językiem SQL. Jako języka tworzenia procedur składowanych w bazach danych Oracle 
(od wersji 8i) można używać również języka Java. Nadmienię, że w zacytowanej wcześniej 
publikacji autorzy odnoszą się do doświadczeń w przykładowym przedsiębiorstwie z 
pakietem Oracle Applications wersja 11i. Obecnie większość średnich i dużych 
przedsiębiorstw eksploatuje różnego rodzaju systemy klasy ERP. Jednak po latach ich 
stosowania zachodzi potrzeba przeprowadzenia analiz przedwdrożeniowych zanim 
dokona się przejścia na nowsze sprawniejsze rozwiązanie informatyczne. W metodyce 
AIM zachodzi zatem potrzeba tzw. fazy preimplementacyjnej projektu wdrożeniowego 
określonej aplikacji, gdyż wiele firm skłonnych jest do zakupu pakietu standardowego. 
Wiąże się to jednak z koniecznością dostosowania własnych procesów biznesowych do 
funkcjonalności gotowego produktu programowego. Wymaga to niekiedy aż w 40% 
zmodyfikowania procedur, a potem dokonania kastomizacji aplikacji. Autorzy wspomnianej 
publikacji sugerują, że na tym etapie występuje niedoszacowanie kosztów.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/System_zarz%C4%85dzania_relacyjn%C4%85_baz%C4%85_danych
https://pl.wikipedia.org/wiki/System_zarz%C4%85dzania_relacyjn%C4%85_baz%C4%85_danych
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_zapyta%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/SQL
https://pl.wikipedia.org/wiki/Procedura_sk%C5%82adowana
https://pl.wikipedia.org/wiki/PL/SQL
https://pl.wikipedia.org/wiki/Java
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Z drugiej strony przedsiębiorstwa o renomowanej pozycji na rynku, niechętnie godzą 
się na radykalne przemodelowanie stosowanych procedur zwłaszcza marketingowych. 
Skłonne są na droższe projektowanie i oprogramowanie choć częściowo dedykowane. Z 
tego względu dostawcy elastycznych systemów wielomodułowych tak je opracowują, aby 
dać możliwość choć częściowej adaptacji kodu źródłowego. Biorąc to pod uwagę 
podstawowym elementem fazy preimplementacyjnej projektu wdrożeniowego systemu 
informatycznego jest analiza operacyjna, która ma na celu: 

- określenie architektury procesów biznesowych, 
- zdefiniowanie wymagań biznesowych, 
- oszacowanie proporcji między kastomizacją aplikacji a reorganizacją procesów, 
- staranne oszacowanie kosztów przedsięwzięcia. 
Konieczne jest przeprowadzenie analizy rentowności inwestycji informatycznej i 

określenie parametru zwrotu ROI (Return on Investment). Można także skorzystać z 
innych metod szacowania rentowności wspomnianej inwestycji, przykładowo ROO (Return 
on Oppurtunity), czyli zwrot z wykorzystanej okazji, TBO (Total Benefits of Ownership) – 
całkowita korzyść z wdrożenia systemu informatycznego, a także TCO (Total Cost of  
Ownership), tj. całkowity koszt wdrożenia systemu. Stosowana jest tu metodyka używana 
przez Gartner Group, wymagająca jednak informacji prognozowanych. Następuje tu 
związanie kosztów wdrożenia z procesami biznesowymi,co jest łatwiejsze dla systemów 
klasy ERP niż CRM. Często tak poważne zadanie jak dokonanie analizy 
przedwdrożoniowej, powierza się w przedsiębiorstwie przedstawicielom działu informatyki 
oraz wybranym doświadczonym pracownikom zdziałów branżowych, bez wyraźnego 
wsparciazestrony kierownictwa. Świadomość tego, że na tym etapie trzeba zastosować 
odpowiednie metody i narzędzia programistyczne wspomagające, aby zakończyć projekt 
wdrożeniowy z powodzeniem, należy do rzadkości. Staranne przeprowadzenie analizy 
przedwdrożeniowej, która niestety wymaga też nakładow, pozwala na lepszy dobór 
produktu informatycznego. Według autorów publikacji Metodologia wdrażania aplikacji 
biznesowych oparta na analizie procesów (Filemonowicz i in., 2001), wymieniona analiza 
w odniesieniu do informatyki w przedsiębiorstwie powinna dostarczać informacji o: 

- bieżącej strukturze informatycznej, 
- aktualnym modelu procesów biznesowych, 
- założeniach i wymaganiach funkcjonalnych planowanego systemu, 
- założeń i tolerancji budżetowych projektu, 
- głównych założeniach harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, 
- założenia planów rozwojowych. 
Celem fazy preimplementacyjnej projektu jest w efekcie końcowym określenie 

architektury aplikacji programowej i rozwiązań technicznych w obiekcie wdrażania 
technologii IT, przy czym w fazie tej wyodrębnić trzeba: 

- analizę przedwdrożeniową, mającą charakter ogólny i neutralny wobec produktu 
programowego; 

- analizę operacyjną, przeprowadzaną z uwzględnieniem już wybranej aplikacji 
informatycznej. 

Kluczowym zadaniem analizy operacyjnej projektu wdrożeniowego jest weryfikacja 
istniejących procesów biznesowych. Ułatwieniem w przeprowadzeniu analizy operacyjnej 
jest prowadzenie przez daną firmę działalności na podstawie przyjętego modelu procesów 
biznesowych. W takiej sytuacji podjęcie się wprowadzenia nowoczesnego rozwiązania 
informatycznego sprowadza się do opracowania analogicznego modelu przyszłych 
procesów z zastosowaniem odpowiedniej notacji graficznej. W rzeczywistości jednak 
nadal znaczna liczba przedsiębiorstw działa w oparciu o zdezaktualizowane definicje 
działań i obiegi dokumentów, w fragmentarycznym stopniu wykorzystując modele 
procesów. Pomocne są w tym względzie są prowadzone obecnie różne kursy z zakresu 
modelowania procesów biznesowych (Szkolenia: UML..., 2019) takie jak: 
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- modelowanie dziedziny biznesowej w języku UML (Unified Modeling Language), 
- modelowanie procesu biznesowego w BPMN (Business Process Modeling 

Notation), 
- wdrożenie systemów IT w instytucjach publicznych, 
- praktyczne zarządzanie projektami informatycznymi według PRINCE2. 
Trzeba tu przytoczyć określenie modelowania procesów biznesowych (business 

process modeling), które wyraża zbiór czynności wykonywanych przez analityków 
procesów biznesowych w przedsiębiorstwie (Modelowanie procesów..., 2019a). Ma ono na 
celu ustalenie – najczęściej graficznie – w jaki sposób działa dana organizacja i może 
posłużyć do wyznaczenia do celowego sposobu postępowania. Spotykamy tu działanie 
zbliżone tzw. mapowanie procesów, lecz pokazuje ono jedyne relacje pomiędzy procesami 
/ obiektami, podczas gdy model właściwy pokazuje jego przebieg. Obecnie 
najpopularniejszą notacją do modelowania procesu biznesowego jest wymienione 
wcześniej BPMN (zobacz przykład na Rysunku 5). 

 
Rysunek 5 – Przykład modelowania procesów biznesowych według notacji BPMN 

gdzie: Working group active – Aktywna grupa robocza, Friday at 6 PM Pacific Time – Piątek o 18:00 czasu 
pacyficznego, Check status of working group – Sprawdź status grupy roboczej, Working group still active? – 

Czy grupa robocza jest nadal aktywna?, Send cument issue list – Wyślij listę problemów z dokumentami 
Źródło: Modelowanie procesów..., 2019b 

 

Poprawnie zdefiniowane graficzne procesy biznesowe są odwzorowane na 
funkcjonalność przyjętej do implementacji aplikacji programowej. Wykorzystany jest w tym 
względzie wspomniany już język UML, tworzenia grafiki, który umożliwia automatyczne 
wygenerowanie ramowej sekwencji kodu źródłowego np. w języku Java z dołączeniem 
stereotypów z biblioteki tego języka. Programistom pozostaje dalej uszczegółowienie 
skryptu o np. interfejsy wejścia / wyjścia. W kolejności następuje testowanie zbudowanej 
aplikacji. Przykład zastosowania diagramu procesu w zobrazowaniu pracy biura obsługi 
klienta (BOK) zaprezentowano na Rysunku 6. 

 
Rysunek 6 – Wykorzystanie diagramu procesu  
w procedurze operacyjnej wdrażanej aplikacji 

Źródło: Filemonowicz i in., 2001, rys. 1 
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Narzędzia wspomagające projekt wdrożeniowy. AIM. Wspomniany już AIM 

(Application Implementation Method) jest kompleksowym narzędziem wspomagającym 
projekt wdrożeniowy począwszy od analizy przedwdrożeniowej, operacyjnej, budowę 
struktury oprogramowania, migrację danych aż do testowania często skomplikowanych 
pakietów w warunkach produkcyjnych. Zwróćmy teraz uwagę na fazy i zadania projektu z 
uwzględnieniem AIM (zob. Rys. 7). 

 

 
Rysunek 7 – Poglądowe przedstawienie zakresu wspomagania projektu  

wdrożeniowego według AIM 
Źródło: Filemonowicz i in., 2001, rys. 2. 

 
AIM w formie oprogramowanej stosowany jest we wdrożeniach pakietu Oracle 

Applications w zakresie systemów klasy ERP. Udostępnia ona zestaw następujących 
narzędzi programistycznych do dokumentowania projektu wdrożeniowego systemu 
informatycznego: 

- arkusze do tworzenia planów projektów; 
- podręcznik, jako instrukcja dla zespołu wdrożeniowego, prezentująca omawianą 

metodę i wskazująca na możliwe techniki wykonywania zadań; 
- aplikacje pomocnicze; 
- domyślne szablony projektowe. 
Rekomendację AIM w kontekście zarządzania zmianami spotykamy w publikacji 

internetowej „Zdolność organizacji do wdrażania zmian” (Siegel, 2019). Dowiadujemy się z 
niej, że AIM umożliwia diagnozę gotowości organizacji do wdrażania zmian, pozwala na 
transfer tej metodyki dla project managerów i sponsorów, jest doradcą w fazach wdrażania 
systemu, a ponadto stanowi dogodne narzędzie do kontroli postępów i rezultatów 
wdrożenia. Bliższy pogląd na aplikację programową AIM występuje na stronie firmy Oracle 
(Oracle AIM..., 2019), która używa jądo zarządzania wszystkimi swoimi projektami 
wdrożeniowymi. Nadmienię jeszcze, że AIM może być wykorzystywany także do wielu 
innych implementacji. Metodyka ta, zwana z angielskiego jako metodologia, została jednak 
opracowana specjalnie dla Oracle i obejmuje aplikacje: Oracle Financials, Dystrybucja 
Oracle, Oracle Human Resources, Oracle Manufacturing, Oracle Process Manufacturing. 
Pokazuje ona zadania, kolejność ich wykonania oraz wymagane zasoby. Ponadto jak już 
nadmieniłem zapewnia szablony dla wszystkich zadań, które ich wymagają. 

Scrum. Informację o potrzebie dobrania odpowiedniego sposobu budowy i 
uruchomienia aplikacji programowej – po wykonaniu analizy biznesowej – znajduje się w 
publikacji „Metodologia wdrożeń” (Metodologia wdrozenia..., 2019a). Wnioski z tej analizy 
mogą być pomocne w procesie wdrożenia systemu klasy MRPII w firmie produkcyjnej i 
przyczynić się do pomyślnego oraz terminowego jego wdrożenia. Konieczne jest jednak 
skorzystanie z doświadczonych konsultantów ze strony firmy programistycznej, 
posługujących się właściwą metodyką realizacji prac. Szersze rozważania dotyczące 
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stosowania metodyki Scrum, zwanej też metodą, występują na stronie firmy datainfo 
(Datainfo..., 2019).  

Wdrożenie nowych informatycznych procesów planowania i zarządzania produkcją, 
montażu, logistyki, kalkulacji kosztów, gospodarki materiałami, rozliczeń pracowniczych, 
sprzedaży i innych poprzedzone jest analizą biznesową. Sprawozdanie z analizy, oprócz 
opisu organizacji zawiera także wskaźniki stanowiące później kryteria oceny wdrożenia. 
Ważnym elementem prac przygotowawczych jest również określenie ryzyka związanego z 
realizacją projektu. W procesie wdrażania systemu informatycznego metoda Scrum, 
dostosowywana jest do potrzeb obiektu w którym następuje implementacja. WScrum 
projekt wdrożenia podzielony jest na określone kadencje pracy nazywane sprintami 
(przebiegami), które trwają zazwyczaj dwa tygodnie. Na koniec każdego sprintu ocenia się 
zespołowo postęp prac, a następnie decyduje się o kształcie systemu i kolejności prac. 
Metoda ta sprawdza się jeśli niezbędna jest zmiana wymagań w trakcie uruchamiania 
określonej aplikacji, gdyż inwestor na początku nie może zdecydować o pełnej 
funkcjonalności pożądanego systemu. 

We wdrażaniu systemu według scrum powołany jest zespół w którym członkowie 
mogą sprawować role: właściciel, szef, członek. Właściciel, jako kluczowy użytkownik 
systemu, odpowiedzialny jest za zarządzanie priorytetami i podejmuje decyzje dotyczące 
funkcjonalności. Szef zespołu egzekwuje etapy prac oraz ocenia zasadność informacji 
docierających do zespołu, aby nie zakłócać realizację harmonogramu. Członkowie zespołu 
wykonują konkretne czynności związane bezpośrednio z przygotowaniem i 
uruchomieniem oprogramowania, a są nimi np. programiści, wdrożeniowcy, inżynierowie 
systemu. Członkowie zespołu sami decydują o postępach prac i pracują na równych 
zasadach. Każdy z nich wykonuje dowolne zadanie w zależności od potrzeb i 
wewnętrznych ustaleń w zespole. W co dwutygodniowym spotkaniu zespołu następuje 
podział kolejnego przebiegu (sprintu) na zadania o pracochłonności około 2-3 dni.  

Zaletą metodyki scrum jest poprawianie samoorganizacji zespołu wdrożeniowego 
poprzez narzucanie ostrych rygorów czasowych dla realizacji kolejnych zadań. Oprócz 
tego codziennie jest około półgodzinne spotkanie uczestników zespołu scrum w celu 
zdania relacji o wykonywalności danego sprintu. Przy projektach opartych o jeden z 
gotowych szablonów wdrożeniowych realizowanych dla średniej wielkości firmy 
produkcyjnej, główne prace uruchomieniowe realizowane się zazwyczaj podczas              
6-8 sprintów. Postępując konsekwentnie sprintami uzyskujemy w efekcie końcowym 
właściwie zaimplementowane oprogramowanie standardowe do uwarunkowań obiektu 
wdrożenia. 

Microsoft Dynamics Sure Step. Dla zmniejszenia kosztów implementacji 
oprogramowania, dostawcy systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics 
NAV) korzystają z metodyki, która bazuje na wieloletnich doświadczeniach firm 
wdrożeniowych (6 etapów..., 2019). Microsoft Dynamics Sure Step składa się z sześciu 
etapów, stanowiących tzw. kamienie milowe, po zakończeniu których następuje spotkanie 
podsumowujące dany etap wdrożenia. W wspomnianej metodyce określone są zasoby, 
czyli pracownicy niezbędni do określonego projektu wdrożeniowego systemu ERP oraz 
narzucone są im zadania. Etapy realizacji wdrażania ERP i pytania na które powinny się 
znaleźć odpowiedzi są następujące: 

I. Diagnoza. Jak wybrać system ERP oraz przygotować się do jego wdrożenia? 
II. Analiza. Jak przebiega właściwe przygotowanie do projektu? 

III. Projekt. Jak rozpoczyna się realizacja wdrożenia? 
IV. Budowa. Jak dostosowuje się system do wymagań klientów? 
V. Uruchomienie. Jak przebiegają szkolenia i przygotowania systemu dla 

użytkowników? 
VI. Działanie. Jak wygląda wsparcie powdrożeniowe? 
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Uznaje się metodykę Microsoft Dynamics Sure Step jako elastyczne budowania i 
wdrażania systemu klasy ERP.Schemat postępowania na etapie Diagnoza, obejmującym 
elementy: kwalifikacje, analiza, rozwiązanie, weryfikacja, decyzja, wdrożenie pokazano na 
Rysunku 8. 

 

 
Rysunek 8 – Przebieg zadań w ramach etapu Diagnoza 

Źródło: 6 etapów..., 2019 

 
Założenia fundamentalne metodyk wybranych systemów. BI. Odpowiedzią na 

potrzeby rynku producentów są systemy Business Intelligence. Jednym z 
fundamentalnych założeń przed rozpoczęciem wdrażania systemu BI standardowego 
powinno być zbudowanie koncepcji merytorycznej odzwierciedlającej uwarunkowania 
biznesowe danej organizacji, a więc własnymi siłami lub przy udziale wybranej firmy 
doradczej (Metodologia wdrożenia..., 2019b). Rozwiązanie to musi uwzględniać specyfikę 
i potrzeby danego przedsiębiorstwa. BI wymaga wcześniejszego wdrożenia ERP. Po 
zbudowaniu modelu biznesowego kolejnym etapem jest wybór odpowiedniego systemu BI, 
dostosowanego do wielkości firmy i zdefiniowanych wcześniej wymogów. Etap wieńczący 
proces przedwdrożeniowy stanowi wybór dostawcy systemu oraz rozpoczęcie właściwej 
implementacji. 

Systemy tej klasy BI różnią się dedykowanymi obszarami działalności / modułami 
między innymi, zakresem dostępnych funkcji dla użytkownika zarówno kluczowego, jak i 
końcowego, technologiami baz danych, na bazie których działają, standardami interfejsów, 
poziomem zabezpieczeń i elastyczności systemu w zakresie modyfikacji oraz rozwoju 
rozwiązania. Z tego względu nieodzowne staje się powołanie zespołu projektowego 
składający się z kluczowych pracowników przedsiębiorstwa, którego zadaniem będzie 
ustalenie podstawowych wymagań biznesowych i funkcjonalnych względem programu  
(Metodologia wdrożenia..., 2019b), przy czym wybór BI uwarunkowany jest następującymi 
czynnikami: 

- wielkość oraz rozproszenie demograficzne organizacji, 
- liczebność działu controllingu, 
- specyfika i branża przedsiębiorstwa, 
- organizacja procesów pracy, 
- złożoność struktury organizacyjnej, 
- umiejętności techniczne działu IT, 
- otwartość kadry kierowniczej na samodzielną pracę w systemie. 
IT. W procesie budowania konfiguracji systemu informatycznego i odwzorowania jej 

na schemacie często używane jest pojęcie architektura oprogramowania a także technika 
informatyczna, poznajmy się więc te określenia oraz inne pokrewne. Architektura 
oprogramowania to podstawowa organizacja systemu wraz z jego komponentami, 
wzajemnymi powiązaniami, środowiskiem pracy i regułami ustanawiającymi sposób jej 
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budowy i rozwoju (Architektura oprogramowania..., 2019). Technika informatyczna 
(information technology), w skrócie IT obejmuje całokształt zagadnień, metod, środków i 
działań związanych z przetwarzaniem informacji. Obejmuje sprzęt komputerowy oraz 
oprogramowanie, a także narzędzia i inne techniki związane ze zbieraniem, 
przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem 
informacji (Technika informatyczna..., 2019). Natomiast metodyka wdrożeniowa to sposób 
uporządkowania projektu informatycznego, który umożliwia optymalne przeprowadzenie 
całego przedsięwzięcia. Kompleksowy projekt wdrożeniowy można podzielić na fazy, a 
zbiór etapów nazywany jest cyklem życia projektu, przy czym zagadnienia techniczne 
powinny uwzględniać potrzeby biznesowe (Metodyki wdrazania..., 2019). W wyniku 
doświadczeń wdrożeniowych w zakresie IT wykreowano dwa podejścia metodologiczne: 

- tradycyjne (waterfall, metodyka kaskadowa) 
- zwinne, np. framework o nazwie wspomnianego już Scrum. 
W przypadku zastosowania jednej z tych metod firma wdrażająca eVolpe proponuje 

wcześniejsze przeprowadzenie z użytkownikami warsztatów o nazwie System Overview, 
w ramach których następuje: 

- praktyczne i teoretyczne zapoznaniu ze standardową wersją systemu, 
- prezentacja standardowej nomenklatury oraz typowych procesów, 
- doradztwo w zakresie rozpoznania i sprecyzowania potrzeb, 
- realizowanie ćwiczeń praktycznych. 
Podstawą tradycyjnej metodyki waterfall jest plan szczegółowyzakładający sekwencyj 

ną realizację etapów, które są następujące (Metodyki wdrazania..., 2019): 
1. Analiza przedwdrożeniowa. 
2. Prace implementacyjne. 
3. Testy akceptacyjne. 
4. Szkolenia użytkowników i administratorów oraz start produkcyjny. 
5. Utrzymanie systemu. 
Podstawową cechę metodyki kaskadowej jest sporządzenie szczegółowej 

specyfikacji wymagań (Software Requirement Specification), w tym listy koniecznych do 
zrealizowania prac mieszczących się w uzgodnionym obustronnie budżecie (fixed price). 
Dochodzi do tego podczas etapu analizy przedwdrożeniowej. Należy się jednak liczyć z 
zdeaktualizowaniem się niektórych założeń technicznych, ze względu na szybki rozwój 
technologii IT. Faza prac implementacyjnych polega na opracowaniu kodu 
programistycznego spełniającego założenia z etapu analizy. Ograniczeniem w tym 
zakresie jest jednak budżet na dany projekt informatyczny. Zaletą metodyk tradycyjnych 
jest powstawanie szczegółowej dokumentacji projektu. Ponadto dużą wagę przywiązuje 
się do przeszkolenie użytkowników i administratorów. Po obustronnym zaakceptowaniu 
zaimplementowanego systemu następuje wspomniany już start produkcyjny. Dostawca 
oprogramowania – w ramach osobnego zlecenia – zobowiązuje się do utrzymania 
poprawności aplikacji oraz dalszego jej rozwoju.  

Dodam, że zwinna metodyka kaskadowa stosowana jest gdy wdrażane jest 
oprogramowanie, którego działanie regulują sztywne normy prawne, przykładowo systemy 
finansowo-księgowe. W stosowaniu np. scrum zleceniodawca ma swobodę sterowania 
zakresem planowanych do wykonania prac poprzez nadawanie im odpowiednich 
priorytetów. Rozliczenie projektu odbywa się na zasadachTime & Material, co oznacza, że 
nakłady finansowe ponoszone przez inwestora dotyczą wyłącznie czasu i zasobów 
poświęconych przy pracy nad wdrożeniem. 

W odróżnieniu od podejścia tradycyjnego, metody zwinne nie wymagają 
pieczołowicie przygotowywanej wcześniej dokumentacji projektowej z zaznaczeniem 
oczekiwanego celu końcowego. Pozwalają na bieżące dostosowywanie się do ustaleń 
zewnętrznych jak i wewnętrznych w obiekcie wdrażania i eksperymentowanie z różnymi 
opcjami. Jednak metoda Scrum, jako elastyczne podejście zwane agile, wymaga bieżącej 
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komunikacji, współpracy, a także opieki nad tworzonym oprogramowaniem. Najistotniejsze 
jest bowiem, aby dać inwestorowi tylko potrzebne mu funkcje w ramach dysponowanych 
na ten cel środków finansowych. Praktyka firmy eVolpe wykazała, że jeśli istnieją warunki 
ścisłej partnerskiej współpracy w procesie wdrażania systemu informatycznego to lepszym 
rozwiązaniem jest wybór metodyki zwinnej. 

ERP. Wdrażanie systemów zintegrowanych klasy ERP (Enterprise Resource 
Planning) uważane jest wciąż za przedsięwzięcie ryzykowne i bardzo pracochłonne. 
Niekiedy zrealizowany proces wdrożeniowy staje się mało efektywny (Rola 
metodologii..., 2019). Powodem tego jest opór użytkowników przed wprowadzanymi 
zmianami, jak również uchybienia ze strony dostawcy oprogramowania. Jedną z przyczyn 
może być także niestosowanie metodyki wdrożeniowej, która jest niezwykle istotna przy 
tak złożonym projekcie, jakim jest implementacja systemu ERP. 

Powrócę jeszcze do metodyki Microsoft Dynamics Sure Step stosowanej z 
powodzeniem jest przez firmę IT.integro przy wdrażaniu systemów ERP Microsoft 
Dynamics NAV, jak i pakietu NAV365, dostępnego w chmurze Microsoft Azure. Zawiera 
sprawdzone procedury, korzystnie wpływając na szybkość, jakość oraz koszt 
realizowanego wdrożenia, a implementacja oprogramowania ERP w oparciu o tą 
metodykę przynosi znaczne korzyści. Pozwala bowiem zminimalizować koszty, skrócić 
czas wdrożenia, podnieść jego efektywność, oczywiście zależne to jest w dużym stopniu 
od zaangażowania zespołu wdrożeniowego i akceptacji przyszłych użytkowników. Jak już 
nadmieniłem omawiana metodyka opiera się ona na kilku etapach do których mają wgląd 
potencjalni użytkownicy i kontrolują zgodność implementowanego oprogramowania z 
założeniami. Microsoft Dynamics Sure Step wymaga od dostawcy dokładnego 
rozpoznania potrzeb klienta, przy czym powinny być zdefiniowane obowiązki po stronie 
klienta oraz firmy wdrażającej. Znajomość zakresu obowiązków każdego z 
zaangażowanych pracowników firmy lub partnera wdrożeniowego usprawnia komunikację 
projektową. Dla kontroli procesu implementacji systemu ERP potrzebna jest jednak 
dokumentacja projektowa. Pierwszą wersję Microsoft Dynamics Sure Step opublikowano 
w 2007 roku. Obejmuje ona zestaw narzędzi i szablonów, który znacząco upraszcza 
proces implementacji. W metodyce wyróżniamy pięć typów projektów (Standard, Rapid, 
Enterprise, Agile, Upgrade, które różnią się zakresem oraz złożonością wdrożenia. Jednak 
wszystkie bazują na sześciu fazach: Diagnoza, Analiza, Projekt, Budowa, Uruchomienie, 
Działanie.  

Diagnoza jest fazą przedwdrożeniową i ma na celu podjęcie decyzji odnośnie wyboru 
najlepszego rozwiązania dla danej organizacji. W fazie Analiza dochodzi do spotkania 
zespołów odpowiedzialnych za realizację projektu po stronie inwestora jak i dostawcy 
systemu. Pozwala to opracować modele procesów biznesowych i określić wymagania w 
postaci dokumentu Spis procesów objętych systemem. Wskazane są w ten sposób 
moduły zawarte w standardowej wersji systemu ERP, a także dodatkowe niezbędne do 
zamodelowania. W efekcie powstaje Karta Projektu, która zawiera harmonogram, etapy, 
produkty programistyczne wdrożenia i określony budżet. Ponadto powstają następujące 
dokumenty: Plan projektu, Rejestr problemów, Lista migracji danych. Na etapie Projekt 
zespół partnera wdrożeniowego wykonuje projekt implementacji wcześniej spisanych 
potrzeb biznesowych klienta. Następuje określenie środowiska testowego systemu, w 
których wykonywana jest konfiguracja zgodna z otrzymanymi wymaganiami. W rezultacie, 
w tym etapie powstaje dokument Koncepcja rozwiązania, a także Arkusz testów 
funkcjonalnych.  

Kolejny etap metodyki Microsoft Dynamics Sure Step to Budowa, mający za zadanie 
utworzenie i testowanie komponentów złożonej struktury systemu ERP. Dochodzimy tak 
do skonfigurowania systemu, spisania kodów, integracji jego modułów i opracowania 
interfejsów we / wy. Tak opracowany system podlega testowaniu adaptacyjnemu, przy 
współudziale użytkownika.  
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Na etapie Uruchomienie dochodzi do przeniesienia realizowanych operacji w firmie 
do systemu Microsoft Dynamics, a zespół partnera wdrożeniowego przeprowadza 
szkolenia dla końcowych użytkowników branżowych systemu z jego obsługi. Dokonywana 
jest tu pełna migracja danych do produkcyjnej wersji systemu ERP. Informacje z przebiegu 
etapu Uruchomienie spisane są w dokumencie Lista kontrolna. Pozostaje nam jeszcze 
etap końcowy Działanie, który po kilku miesiącach wsparcia inwestora po uruchomieniu 
finalizowany jest poprzez przekazanie instrukcji pracy wdrożonego systemu i audyt 
powdrożeniowy. Oprócz wymienionych etapów pilotowanych przez firmę wdrażającą, w 
omawianej metodyce, występuje jeszcze 9 etapów wspólnych w obszarach: Zarządzanie 
programem, Szkolenia, Analiza procesów firmy. 

Stosowana też metodyka NAV.express stanowi zbiór gotowych narzędzi, 
powtarzalnych procesów, które pozwalają na przeprowadzenie szybkiego wdrożenia 
systemu ERP. Obejmuje on implementacje podstawowych funkcjonalności systemu ERP. 
Dodatkowo decydując się na NAV.express nie ma możliwości przeprowadzenia 
modyfikacji i dodatkowych wymagań. To rozwiązanie zostało stworzone przez firmę 
e.interligoz myślą o małych i średnich firmach, z sektora handlu bądź usług, a także dla 
start-upów (Rola metodologii..., 2019), którym wystarczy uproszczony system NAV365 
(IT.integro..., 2019).  

CMMS. CMMS to zautomatyzowany system wspierający utrzymanie ruchu 
(Computerised Maintenance Management Systems) (Computerised 
Maintenance..., 2019), obejmujący funkcje: 

- zarządzanie rejestrem wyposażenia przedsiębiorstwa; 
- zarządzanie rozliczeniem, zakupami i sprzedażą wyposażenia; 
- planowanie przeglądów i innych czynności obsługowych wyposażenia; 
- zarządzanie procedurami nadzoru wyposażenia i inną dokumentacją; 
- rejestracja zdarzeń związanych z utrzymaniem wyposażenia produkcyjnego i 

pomiarowego w tym awarie / remonty / przeglądy; 
- zarządzanie personelem służb utrzymania ruchu, a w tym harmonogramem pracy; 
- wsparcie realizacji projektów związanych z utrzymaniem ruchu; 
- wsparcie dla planowania i realizacji budżetów w utrzymaniu ruchu; 
- zarządzanie magazynami części i akcesoriów dla potrzeb służby utrzymania ruchu; 
- analiza i ocena działań w obszarze utrzymania ruchu. 
Systemy CMMS są zintegrowane z rozwiązaniami klasy MRP poprzez 

harmonogramy remontów i przeglądów maszyn stanowiące ograniczenie planowania 
zdolności produkcyjnych. 

Publikację dotyczącą opracowania wzorcowego harmonogramu wdrożenia systemu 
z obszaru utrzymania ruchu spotykamy w Internecie (Metodyka wdrażania..., 2019). 
Projekt został podzielony na pięć faz, na podstawie analizy najczęściej wykorzystywanych 
metod realizacji projektów informatycznych w obiektach przemysłowych. Na Rysunku 9. 
stanowiącym kopię tabeli pokazano podział pierwszych czterech faz wdrażania systemu 
CMMS na etapy. 

W odniesieniu do systemów CMMS w pierwszej fazie Wizja należy określić korzyści 
jakie uzyska przedsiębiorstwo poprzez informatyzację. Identyfikacja problemów jest 
przedmiotem fazy drugiej Potrzeby, natomiast faza trzecia Mapa zależności, składająca 
się z etapów, powinna wskazać relacje między obszarami procesów podlegających 
wspomaganiu komputerowemu. Etap czwarty zakłada zbudowanie prototypu systemu 
utrzymania ruchu na danych pilotowych, powinien być zrealizowany dla kilku wydziałów 
produkcyjnych, wybranych na podstawie oceny przedwdrożeniowej przedsiębiorstwa. 
Zaleca się, aby przeprowadzić to na wydziałach posiadających najlepszy, średni oraz 
najgorszy wynik finansowy, wyrażony stosunkiem wartości produkcji do kosztów 
zarządzania utrzymaniem ruchu (Metodyka wdrażania..., 2019). 
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Rysunek 9 – Etapy wdrażania faz 1-4 systemu CMMS 

Źródło: Metodyka wdrażania..., 2019 

 
Pozostaje nam jeszcze najważniejsza faza piąta wdrażania systemu klasy CMMS, w 

której następuje realizacja kilkudziesięciu etapów prowadzących do uruchomienia finalnej 
wersji systemu na danych rzeczywistych. Bardzo istotne jest bieżące monitorowanie 
postępów prac w ramach procesu wdrożeniowego systemu CMMS i w tym względzie 
można wykorzystać metodę Earned Value lub ABC (Activity Based Costing). W Earned 
Value następuje porównywanie bieżących postępów w realizacji prac, terminów realizacji 
prac, poniesionych kosztów do przyjętego na początku projektu planu realizacji i budżetu. 
Rachunek kosztów realizowany z wykorzystaniem metody ABC umożliwia obserwowanie 
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poziomu wykorzystania zasobów w trakcie realizacji wdrożenia. Etapy prac fazy piątej są 
bazą do opracowania wykresu Gantta. Ideę cyklicznych prac nad wdrażaniem systemu 
klasy CMMS zaprezentowano na Rysunku 10. 

 

 
Rysunek 10 – Cykliczny charakter pracy w systemie CMMS 

Żródło: Metodyka wdrażania..., 2019 
 

Zapoznajmy się teraz z podziałem na etapy z wyszczególnieniem zadań w ramach 
fazy piątej. 

 
Etap Zadanie 

I. Instalacja oprogramowania kontrola sprzętu 

 instalacja aplikacji na serwerze 

 instalacja aplikacji na końcówkach klienckich 

 testy wydajnościowe 

 protokół instalacji 

II. Parametryzacja systemu liczba obiektów (lokalizacji) 

 konfiguracja walut 

 konfiguracja parametrów systemu 

III. Parametryzacja obiektów 
(lokalizacji) 

konfiguracja parametrów obiektów (lokalizacji) 

IV. Konfiguracja użytkowników założenie grup użytkowników 

 przypisanie funkcji systemu do grup użytkowników 

 założenie modułu kadrowego 

 założenie kont użytkowników 

 przypisanie praw dostępu (przypisanie grup do użytkowników) 

V. Utworzenie rejestru dostawców,  
producentów, podwykonawcówumów 

definicja sposobu kodowania 

 utworzenie rejestru dostawców 

 udostępnienie modułu dostawcy 

VI. Utworzenie rejestru infrastruktury 
technicznej 

definicja sposobu kodowania elementów infrastruktury 

 wygenerowanie list kodów elementów infrastruktury, 

 definicja sposobu kodowania lokalizacji 

 wygenerowanie list kodów lokalizacji 

 definicja sposobu kodowania środków trwałych 

 ustalenia dotyczące importu danych 

 definicja szablonów elementów infrastruktury 

 definicja kodów kosztów 

 definicja defektów 

 wprowadzenie danych technicznych dotyczących elementów 
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infrastruktury 

 definicja szablonów elementów infrastruktury 

 wprowadzenie danych technicznych infrastruktury 

 walidacja informacji w rejestrze infrastruktury i udostępnienie 
modułu rejestr infrastruktury 

 wprowadzenie danych technicznych infrastruktury 

VII. Utworzenie rejestru materiałów 
eksploatacyjnych 

definicja sposobu kodowania materiałów eksploatacyjnych 
 

 definicja dyscyplin 

 definicja typów 

 konfiguracja lokalizacji materiałów eksploatacyjnych 

 ustalenia dotyczące importu danych 

 definicja jednostek przyjmowania i wydawania materiałów 
eksploatacyjnych 

 definicja szablonów materiałów eksploatacyjnych 

 wprowadzenie danych technicznych materiałów eksploatacyjnych 

 wprowadzenie informacji szczegółowych 

 aktualizacja bieżących parametrów (stany magazynowe) 

 podłączenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 

 podłączenie materiałów eksploatacyjnych do dostawców 

 udostępnienie modułu materiałów eksploatacyjnych 

VIII. Uruchomienie kontroli 
stanów magazynowych 

wydawanie materiałów eksploatacyjnych na obiekt oraz do 
zamówień 

 kontrola automatycznych zamówień 

 tworzenie zapotrzebowań na materiały eksploatacyjne 

 tworzenie zamówień 

 konfiguracja kontroli stanu realizacji zamówień 

 konfiguracja fakturowania 

IX. Utworzenie rejestru czynności 
rutynowych (planowanie) 

definicja wymaganych kwalifikacji 

 przypisanie zasobów ludzkich 

 definicja kodów priorytetów 

 definicja powodów defektów 

 definicja standardowych rozwiązań problemów 

 definicja specyfikacji prac (procedur) 

 rejestracja bieżących wpisów historycznych 

 konfiguracja danych szczegółowych 

 konfiguracja prac rutynowych 

 generowanie zleceń wykonania prac 

 udostępnienie modułu zleceń wykonania prac oraz czynności 
rutynowych 

X. Podłączenie urządzeń 
przenośnych  
oraz uruchomienie zapotrzebowań na 
prace 

ustalenia 

 wybór i uruchomienie sprzętu 

XI. Przeprowadzenie szkoleń 
użytkowników 

część pierwsza - główni użytkownicy (pełna funkcjonalność systemu 
CMMS) 

 część druga - wszyscy użytkownicy (wybrane funkcje systemu) 

 administrowanie systemem 

XII. Import i konwersja danych przegląd istniejących składnic danych 

 wybór danych do importu 

 konwersja testowa 

 walidacja zaimportowanych danych 

 właściwa konwersja danych i walidacja 

XIII. Konfiguracja i uruchomienie 
interfejsów 
 

specyfikacja 
utworzenie i konfiguracja 
testowanie 
walidacja interfejsów 
udostępnienie interfejsów 
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*    *    * 

W niniejszym materiale przedstawiono tylko nieliczne, częściej stosowane metodyki 
postępowania w sytuacji wdrażania od początku systemów zintegrowanych, czy też 
rozszerzania funkcjonalności już eksploatowanych. Wiodące firmy softwarowe, takie jak 
IBM, SAP, Oracle i inne, na bieżąco dopracowują oraz wykonują nowe wersje metodyk 
postępowania poprzez wcześniejsze analizy przed jak i powdrożeniowe.  

Starają się w tym względzie włączyć inwestorów architektury IT do bezwzględnej 
współpracy na każdym z kroków przyjętej wspólnie określonej metodyki. Natomiast 
mniejsze biura projektowe – informatyczne, podchodzą do problematyki wdrożenia 
nowszej wersji pakietu lub nawet danego modułu informatycznego bardziej elastycznie, w 
zależności od uwarunkowań w danym obiekcie i sytuacji w otoczeniu. 
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Abstract 

The article uses the analysis of the legislation on the media environment in Ukraine, which 
is currently an important aspect of the formation of regulations for both domestic and 
foreign media. Depending on the research conducted, it will be very important to create a 
general legislative model with the help of existing legislation. Each legal act and bill on the 
activities of the media is considered both separately and in conjunction with other media. 
The role and functioning of the media space has been studied both in the context of 
external functioning and at the national level. The studied legal framework is, first of all, 
necessary for the development of a single domestic and world media space. 
Keywords: media, legal act, information policy, journalist, media space, mass media, 
media environment. 
 
 

ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ 
ВЛАДИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ 

 
Ігор Березинський 

 
Анотація 
У статті використаний аналіз законодавства з питань медійного середовища 
в Україні, що є наразі  важливим аспектом формування нормативно-правових актів як 
для вітчизняних так і для закордонних засобів масової інформації. В залежності від 
проведених досліджень дуже важливо буде створити загальну законодавчу модель 
за допомогою вже існуючого законодавства. Кожен нормативно-правовий акт та 
законопроєкт з питань діяльності засобів масової інформації розглядається як 
окремо так і в сумісності з іншим медіа-середовищем. Роль та функціонування медіа-
простору  вивчено як в контексті зовнішнього функціонування, так і на національному 
рівні. Вивчена правова база, в першу чергу є необхідною для розвитку єдиного 
внутрішнього та світового медіапростору. 
Ключові слова: медіа, нормативно-правовий акт, інформаційна політика, журналіст, 

медіапростір, засоби масової інформації, медіа-середовище. 
 

Постановка проблеми. Аналіз останніх процесів у інформаційному просторі 
свідчить про недостатню увагу з боку держави до питань, пов’язаних з реалізацією 
вітчизняного законодавства та його ролі в повсякденній діяльності журналістів як 
вітчизняних, так і закордонних засобів масової інформації. Разом з цим в сучасному  
медіапросторі трапляються випадки упередженого та неповного висвітлення 
інформації та її значення в реалізації їх нормативно-правового статусу. Сучасний 
розвиток комп’ютерних технологій та мережі інтернет поклав початок розвитку нового 
виду ЗМІ та спричинив тенденцію до занепаду вже традиційних, зокрема 
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телебачення, радіо, преси, тощо. Масова інформація перейшла в зовсім інший 
мережевий формат, вона стала доступнішою та оперативнішою, що в свою чергу 
стало підставою для розробки та впровадження  нових нормативно-правових актів та 
зміни вже існуючого законодавства. При цьому нещодавно в Україні відбувся 
розподіл повноважень державних органів законодавчої та виконавчої влади  з питань 
діяльності медійної сфери з відповідним розподілом прав та обов’язків, що може 
суттєво вплинути на діяльність засобів масової інформації в подальшому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українському науковому просторі 

медіа досліджують такі видатні діячі як  А. Аліферов, О. Бухтатий, О. Гофайзен, 
Д. Котляр, О. Ляхов, Г. Почепцов, Д. Проценко, О. Радченко, В. Різун, Д. Тупчієнко, 
Т. Шевченко. В напрацюванні законодавчих підходів в Україні відзначилися такі 
практики-менеджери, як В. Бойко, А. Колодюк, В. Боровик, С. Данченко, О. Ферчук, 
П. Моісеєв. 

Мета статті. Головною метою цієї статті є вивчення повноважень державних 
органів законодавчої та виконавчої влади з питань діяльності медійної сфери та 
аналіз існуючих нормативно-правових актів з питань діяльності засобів масової 
інформації в Україні та за її межами, можливості впровадження інших законопроектів 
з питань діяльності медіа.   

Виклад основного матеріалу. Право кожної людини на свободу думки і слова, 
на вільне вираження своїх поглядів і переконань постійно змінюється та 
впроваджується з огляду на сучасне навколишнє середовище.  

Серед основних існуючих нормативно-правових актів, що наразі регулюють 
діяльність українських та іноземних засобів масової інформації є: Закон України «Про 
інформацію», Закон України «Про телебачення і радіомовлення», Закон України 
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Закон України «Про 
інформаційні агентства», Закон України «Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналістів», Закон України «Про порядок 
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації», Закон України «Про 
авторське право і суміжні права», Закон України «Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства», Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну 
реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та 
розміри реєстраційних зборів» від 17. 11. 1997 року № 1287, наказ Міністерства 
юстиції України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих 
засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію 
інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності» від 21. 02. 2006 року 
№ 12/5, Правила оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її 
територію, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01. 03. 2017 
№ 118, Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 04. 06. 2015 року № 367, 
роз'яснення Міністерства юстиції України щодо законодавства у сфері діяльності 
журналістів (Необхідні нормативно-правові…, 2019). 

Наприкінці 2019 року відбулись суттєві зміни щодо регулювання медійної сфери 
в Україні. Так, відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, 
кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого 
скликання» від 29. 08. 2019 року відбулась зміна існуючої структурі. Наразі у 
Верховній Раді України вже функціонує чотири Комітети, що опікуються питаннями 
свободи слова, регулювання діяльності засобів масової інформації, інформаційної 
політики та іншими напрямками, пов’язаними з медійною сферою. До них належать: 
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, Комітет з питань свободи 
слова, Комітет з питань цифрової трансформації та Комітет з прав людини, 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 
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областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин. 

Проте відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 238 було утворено 
Міністерство культури та інформаційної політики, як центральний орган виконавчої 
влади. Практично одночасно було створено і Міністерство цифрової трансформації 
України, на яке поклали функції впровадження електронних послуг, відкриття даних, 
об’єднання і взаємодія державних реєстрів, електронний документообіг, електронна 
ідентифікація, розвиток інструментів електронної демократії, розробка та 
впровадження національної програми інформатизації. 

Також у контексті відповідних змін в системі органів виконавчої влади зараз 
функціонує і Державний комітет телебачення і радіомовлення. Компетенція цього 
органу поширюється на узагальнення практики застосування законодавства, 
розробку пропозицій щодо його вдосконалення, погодження проектів законів, 
розробку заходів щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному 
впливу, який загрожує інформаційній безпеці держави, суспільства, особи. Також до 
повноважень цього Комітету належить визначення порядку функціонування веб-
сайтів органів виконавчої влади, моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів 
органів виконавчої влади, аналіз та прогноз розвитку ринку у сфері телебачення і 
радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, поліграфії. Цей Комітет видає 
дозволи на ввезення видавничої продукції, що має походження з території держави-
агресора, тимчасово окупованої території України (та вилучення такої продукції у разі 
необхідності). 

Більшість питань медійної індустрії охоплюється повноваженнями 
новоствореного Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики,  зокрема 
це телебачення, ОТТ (різноманітний відеоматеріал, створений незалежними 
студіями, групами і людьми у світі), IPTV (традиційний відеоконтент видатних 
відеовиробників), платформи з розповсюдження інформації, радіо, друковані та 
онлайн-медіа. Також до сфери цього Комітету входять питання реклами, 
аудіовізуального ринку та кіноіндустрії, видавничої справи, соціальних медіа та 
інтернету загалом. Цей Комітет буде вирішувати питання державної політики у сфері 
інформації та інформаційної безпеки, висвітлення діяльності Верховної Ради 
України, політики використання державної мови та мов національних меншин. 
Раніше ці питання розподіляли між собою Комітет з питань свободи слова та 
інформаційної політики (в питаннях регуляції діяльності ЗМІ, здійснення рекламної 
діяльності та висвітлення діяльності Верховної Ради України) та Комітет з питань 
культури і духовності (в питаннях використання державної мови та мов національних 
меншин, засад благодійної діяльності, видавничої справи та національної 
кіноіндустрії). 

Комітет з питань свободи слова буде вивчати проблеми гарантії діяльності 
медіа, захисту прав журналістів та інших працівників ЗМІ, а також права громадян на 
інформацію. Він частково взяв на себе обов’язки колишнього Комітету з питань 
свободи слова та інформаційної політики, що існував у Верховній Раді України 
попереднього скликання. 

Сфера діяльності Комітету з питань цифрової трансформації наразі 
поширюється на цифрову індустрію та телекомунікації, радіочастотний ресурс, 
електронне урядування та електронну демократію. Також Комітет буде займатися 
цифровою ідентифікацією, віртуальними активами, блокчейном та токенізацією. 
Члени комітету працюватимуть над питаннями кібербезпеки, кіберзахисту, технічного 
та криптографічного захисту інформації, цифрових прав, а також – законодавчими 
засадами адміністрування, функціонування та використання мережі Інтернет в 
Україні. Раніше такі сфери належали до відання трьох комітетів: Комітету з питань 
свободи слова (в питаннях державної політики у сфері інформаційної безпеки та 
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регулювання діяльності ЗМІ в мережі Інтернет), Комітету з питань інформатизації і 
зв’язку (в питаннях кібербезпеки, електронного документообігу, електронного 
урядування, технічного та криптографічного захисту інформації), Комітету з питань 
фінансової політики та банківської діяльності (в питаннях електронної комерції). 

Комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих 
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 
Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин розглядатиме 
питання захисту права на свободу вираження думки в контексті дотримання прав і 
свобод людини і громадянина, запровадження європейських стандартів захисту прав 
людини та їх імплементацію в національне законодавство. Крім цього, до відання 
Комітету належать питання діяльності Омбудсмена, захисту персональних даних, а 
також реалізації прав людини на тимчасово окупованих територіях. Раніше цими 
сферами опікувалися два Комітети: Комітет з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин (у питаннях додержання прав і свобод людини і 
громадянина, та питаннях захисту персональних даних) та Комітет з питань 
європейської інтеграції (у частині адаптації українського законодавства до 
європейських стандартів). 

Водночас, велика кількість питань не була охоплена повноваженнями Комітетів 
Верховної Ради України попереднього скликання, зокрема електронна демократія, 
дослідницькі центри у сфері цифрових технологій, цифрова ідентифікація, питання 
віртуальних активів та орбітальної економіки. Ці сфери відання комітетів, що 
існували до обрання нового парламенту, були перерозподілені між новоствореними 
Комітетами залежно від напряму їхньої діяльності у повному обсязі (без втрати будь-
яких функцій). 

Парламентський контроль буде здійснювати Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини. До його функцій належить проведення перевірок дотримання 
прав людини, направлення подання до органів державної влади з вимогою усунення 
порушень прав людини, розгляд звернень громадян та представлення щорічних 
доповідей. Компетенція Уповноваженого охоплює питання захисту права на 
інформацію, захисту персональних даних, захисту соціальних, економічних і 
гуманітарних прав на тимчасово окупованих територіях. Це в свою чергу включає 
обробку персональних даних та захист права на свободу вираження думки в 
контексті додержання прав і свобод людини і громадянина. 

Наразі внесено законопроект щодо внесення змін до Конституції України. Він 
передбачає можливість для Верховної Ради України призначати уповноважених, 
правовий статус яких визначатиметься спеціальними законами. Такі уповноважені 
своєю діяльністю можуть охоплювати і медійну сферу (Регулювання 
медійної…, 2019).  

Висновком Конституційного Суду України від 20. 11. 2019 року № 6-в/2019 
(справа № 2-253/2019(5585/19)) було визнано законопроєкт про внесення змін до 
статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України) 
таким, що відповідає вимогам частини другої статті 157 та статті 158 Конституції 
України (Висновок Конституційного…, 2019). 

До органів зі спеціальним статусом у медійній сфері можна віднести 
Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, яка складається з восьми 
членів, чотирьох з яких на посаду призначає Президент України, інші призначаються 
за квотою Верховної Ради України. Цей орган є конституційним колегіальним 
органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законодавства у сфері 
телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень. Зокрема, 
Національна рада здійснює розробку та нагляд за виконанням ліцензійних умов, 
нагляд за дотриманням законодавства у сфері кінематографії, дотриманням 
законодавства щодо частки національного продукту, виконанням 
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телерадіоорганізаціями законодавства у мовних питаннях, питаннях захисту 
суспільної моралі тощо. Як регулятор, у межах своїх повноважень цей орган може 
застосовувати відповідні санкції до порушників.  

Ще одним таким органом є Рада національної безпеки і оборони, головою якої є 
Президент України. Згідно із Конституцією України та Законом “Про Раду 
національної безпеки і оборони України” до складу цього координаційного органу 
входять керівники відповідних міністерств та інші державні службовці. Компетенція 
Ради поширюється на інформаційну сферу і включає можливість проведення заходів 
інформаційного характеру відповідно до масштабу потенційних та реальних загроз 
національним інтересам. 

До органів зі спеціальним статусом також відносять Раду з питань свободи 
слова та захисту журналістів. До цього органу увійшли по одному представнику від 
кожної редакції центральних ЗМІ. Крім цього, можливість працювати в цьому органі 
надається представникам журналістських організацій та професійних об’єднань. 
Основними завданнями Ради є формування пропозицій щодо захисту 
інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення 
реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об’єктивної, достовірної 
інформації, а також забезпечення гарантій законної професійної діяльності 
журналістів. Аналогічні ради, до складу яких увійдуть представники регіональних ЗМІ, 
пропонують створити при кожній обласній державній адміністрації. 

Ще одним органом зі спеціальним статусом є Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Вона здійснює державне 
регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним 
ресурсом та наданням послуг поштового зв’язку, що підпорядкована Президентові 
України і підзвітна Верховній Раді України. До її основних повноважень належить 
реалізація державної політики у сфері телекомунікацій та інформатизації, державний 
нагляд за ринком телекомунікацій, санкції до суб’єктів ринку телекомунікацій, діалог з 
громадськістю (Регулювання медійної…, 2019). 

Реагуючи на широкий суспільний резонанс, викликаний суттєвою реформою 
медійного законодавства народними депутатами України Комітету з питань 
гуманітарної та інформаційної політики в грудні 2019 року було внесено законопроєкт 
№ 2693 «Про медіа» (Проект Закону…, 2019).  

Так, цим проектом планується забезпечити реалізацію права на свободу 
вираження поглядів, права на отримання різнобічної, достовірної та оперативної 
інформації, на забезпечення плюралізму думок і вільного поширення інформації, на 
захист національних інтересів України та прав користувачів медіа-сервісів, 
регулювання діяльності в сфері медіа відповідно до принципів прозорості, 
справедливості та неупередженості, стимулювання конкурентного середовища, 
рівноправності і незалежності медіа. Проте в процесі розгляду були виявлені суттєві 
недоліки з питань регулювання діяльності онлайн-медіа, що потребує приведення у 
відповідність до європейських стандартів аудіовізуальних медіапослуг та вимог до 
платформ спільного доступу до відео. Уточнення потребують вимоги проєкту до 
постачальників електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення, вимоги до 
прозорості структури власності медіа та контролю, порядку подання звітності та 
переліку підстав для її подання. Концептуальні зміни також потрібно вносити до норм 
законопроєкту, що регулюють мовлення громад. На думку багатьох законодавців 
суб’єкти мовлення громад повинні бути відокремлені від суб’єктів, заснованих 
місцевими органами влади. На цьому наполягають і експерти Ради Європи. За 
підсумками публічних дискусій напрацьовані важливі зміни і до процедурних питань 
здійснення контролю та нагляду у сфері медіа, застосування Національною радою 
санкцій. При цьому підлягає уточненню порядок поширення мовниками інформації 
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про події значного суспільного інтересу, підстави для надання права на відповідь та 
спростування інформації.  

В європейських країнах вже існує нормативна-правова базу обов’язкової 
юридичної сили з питань преси, телебачення, радіомовлення та інших медіа, це в 
свою чергу: Європейська Конвенція з прав людини та відповідні рішення 
Європейського Суду з прав людини, Хартія основоположних прав Європейського 
Союзу, Європейська Конвенція про транскордонне телебачення, Директива про 
послуги аудіовізуальних медіа та відповідні рішення. (Мудрик, 2014). 

В процесі розвитку медіасередовища важливо рухатися в розробці 
національних підходів регулювання діяльності вітчизняних медіа, при цьому: 

– створити належні умови для громадян щодо якісного національного 
медіаконтенту; 

– забезпечити регулювання засобів масової інформації та підтримки і їх на 
відповідному рівні, це в першу чергу свобода ЗМІ, доступність, захист персональних 
даних; 

– надати підтримку розвитку і зміцненню платформ для розподілу засобів 
масової інформації на національному та світовому рівнях; 

– підтримувати питання авторського права при наданні послуг на 
всеукраїнському та міжнародному рівні;  

– забезпечувати ефективне використання технологій мовлення; 
– зміцнювати принципи дотримання нейтралітету у відкритій мережі Інтернет; 
– надати суттєві гарантії для доступу до контент-платформ та порталів в 

інтересах медіасвободи та плюралізму за винятком норм, що регулюють доступ до 
технічних засобів; 

– забезпечити достатній рівень прозорості для споживачів щодо діяльності 
мовників та ефективного моніторингу. 

Висновки і пропозиції. Сучасні зміни, що відбулися в Україні впродовж      
2018-2019 років з питань реформування органів законодавчої та виконавчої влади, 
які наразі опікуються питаннями діяльності як вітчизняних так і закордонних засобів 
масової інформації мають як позитивний так негативний характер. В першу чергу, на 
думку багатьох законодавців треба, вже існуючі вітчизняні надбання законодавчо 
реформувати та переходити на світові стандарти. 

Важливим поштовхом все ж таки може стати прийняття народними депутатами 
проєкту Закону «Про медіа», який може наблизити нашу державу до світової 
спільноти. Цей легітимний законопроект, на думку експертів, повинен бути 
сприйнятий як журналістами так і медійною спільнотою. Особливо актуальним це 
зараз є, коли медійний простір потребує відповідальності, а журналістика – сучасних 
стандартів. Він вже давно на часі, оскільки регулює питання, які досі не були 
врегульовані, зокрема онлайн і інтернет медіа. Водночас він розширює 
повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, робить 
сучасні медіа більш прозорими, надаючи можливість більше впливати на 
інформаційну політику держави.  

В обговореннях наразі активну участь приймають спеціалісти-медійники, 
зокрема представники Національної спілки журналістів України, Національної 
асоціації українських медіа, Інституту масової інформації, Асоціації правовласників і 
постачальників контенту, інших організацій та окремі журналісти. Під час 
обговорення широка дискусія розгорнулася навколо застосування санкцій до медіа і 
визначення критеріїв для їх призначення, розширення повноважень Нацради з 
питань телебачення і радіомовлення. 
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OF GERMAN AND ENGLISH LANGUAGES IN THE TRANSLATION ASPECT 
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Abstract 
The relevance of the study is due to the growing importance of environmental activities, 
the development of international environmental cooperation, which necessitates, in 
particular, German-Ukrainian and English-Ukrainian translation. The paper traces the 
importance of environmental vocabulary in the German-speaking environment, in 
particular, in journalism, as well as the principles of translation, depending on the scope. 
The article proposes the classification of the German and English language environmental 
vocabulary and defines the theoretical foundations for the translation of the environmental 
vocabulary and the German journal articles on environmental topics. 
Keywords: German- and English-speaking ecological vocabulary in translation aspect, 

ecological vocabulary in translation aspect classification of German ecological vocabulary, 
environmental protection, lexical richness of German language, communicative and 
cognitive function of journal articles, ecological topics in journalistic discourse, eco-
language methodology. 
 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ 
НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ 

 
Костянтин САПУН  

 
Анотація 

Актуальність дослідження обумовлена зростанням значення туристичної активності, 
розвитком міжнародної міграції, що, в свою чергу, створює необхідність, зокрема, 
німецько-українського та англо-українського перекладу. У роботі відстежується 
значення туристичної лексики в німецькомовному та англомовному середовищах, 
зокрема, в публіцистиці, а також принципи перекладацької діяльності в залежності 
від сфери застосування. У статті запропоновано класифікацію туристичної лексики 
німецької та англійської мов і визначено теоретичні засади перекладу туристичної 
лексики і журнальних статей на туристичну тематику. 
Ключові слова: німецькомовна та англомовна туристична лексика в 
перекладацькому аспекті, класифікація туристичної лексики, лексичне багатство 
німецької та англійської мов, комунікативна і когнітивна функція журнальних статей, 
туристична тематика в журнальному дискурсі, методика перекладу туристичної 
лексики німецької та англійської мов. 

 
Актуальність досліджуваної теми зумовлена тим, що життєдіяльність людини 

в будь-якій сфері, зокрема, побутової, культурної, наукової, виробничої і т.д., в наш 
час неможлива без передачі і отримання інформації за допомогою такого засобу 
комунікації, як мова, зокрема, письмова. Туристична лексика мови включає 
термінологію, фразеологізми та інші мовні засоби, які забезпечують можливість 
вченим-економістам, туризмознавцям, а також професійним журналістам 
здійснювати обробку інформації, обмінюватися досвідом між собою і оприлюднити 
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широкому загалу свої досягнення та формулювати різні рекомендації, прогнози, 
оцінки стану тощо. 

Туристична тематика наукових досліджень, зокрема, в періодичних виданнях є 
перспективною галуззю, але, на жаль, її потенціал в Україні розкритий ще 
недостатньо, адже проблема пізнання навколишнього середовища і необхідності 
збереження туристичних ресурсів, активізації нерозкритого потенціалу стає все більш 
актуальною і вимагає належної уваги для забезпечення подальшої динаміки якості 
проведення дозвілля, як складової якості життя населення регіону і планети в цілому. 

Важливості даній темі додають і глобалізаційні процеси, технологічний прогрес, 
зростання мобільності населення, посилення культурних зв'язків, обміну 
інформацією, а також зростання важливості туристичної тематики в структурі 
наукової діяльності німецькомовних та англомовних країн, України і більшості країн 
світу, як і перспектива, перейнята Україною досвіду Німеччини,Австрії, Швейцарії, 
Великобританії, США, Австралії та інших країн в області розвитку туризму та 
туризмознавства.  

Дослідження німецькомовної та англомовної туристичної лексики, безсумнівно, 
є невід'ємною ланкою теоретичних і практичних наукових досліджень в області.  

Мета дослідження полягає у виявленні специфіки перекладу туристичної 
лексики сучасної німецької та англійської мов. 

Теоретичною базою даної роботи є наукові матеріали, розроблені вітчизняними 
та зарубіжними вченими в галузі літературознавства, мовознавства, 
перекладознавства, журналістики і т.д. Загалом мовознавчі аспекти висвітлені в 
роботах вітчизняних вчених, таких як, М. П. Кочерган, А. Л. Міщенко та ін. 
Методологічні підходи до практики перекладу з німецької мови висвітлені в роботах 
таких дослідників, як Р. Т. Гром'як, А. Попович, С. В. Тюленєв, М. П. Топер і ін. 
Проблеми лінгвістики тексту досліджували M. I. Откупщикова, І. Є. Арнольд, 
А. П. Брандес, В. В. Красних, Ю. М. Лотман та ін.  

Разом з тим, недостатньо досліджено туристичну лексику німецької мови в 
журнальному дискурсі. 

Передумови виникнення німецькомовної туристичної лексики. Вперше 

слово «туризм» у значенні терміна вжив у 1838 року у французькій мові Стендаль в 
книзі «Спогади одного туриста» (Soboń, 2005). 

Туризмознавство як наука сформувалося в XX столітті, коли з'явилося 
розуміння того, що особливості туризму і туристичного бізнесу підпорядковані 
певним закономірностям. 

Туризм в тлумаченні сучасної економіки і права – це тимчасовий виїзд особи з 
місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійних, ділових чи 
інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці знаходження (Sapun 
et al., 2019). 

Сучасні дослідження в області туристичної науки можна умовно розділити на ті, 
які стосуються залежностей і взаємозв'язків в самому довкіллі, яке пізнають туристи; 
дослідження туристичних потоків, дослідження побудованого на туризмі 
туристичного бізнесу; дослідження взаємодій туризму з живою та неживою 
природою; які вивчають взаємодію туристичного бізнесу і туриста. 

В наш час туризмознавство є досить великою областю знань і демонструє 
тенденції розвитку, створює значний обсяг інформаційного продукту (Karyagin, 
et al., 2019) особливо в таких німецькомовних країнах, як Австрія, Німеччина та 
Швейцарія, а також англомовних країнах, передусім, Великобританії, США та 
Австралії, де традиційно туристичній тематиці відводиться гідне місце. 
Зацікавленими в проведенні туристичних спостережень і досліджень є, в тому числі 
урядові та адміністративні установи, профспілки, громадські об'єднання та ініціативні 
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групи, різні підприємства, міжнародні туристичні організації, науково-дослідні 
інститути, періодичні інформаційні та професійні видання тощо (Балюта, 2007). 

Тому природньо, що туризмознавча наука вимагає проведення збору, аналізу і 
переробки інформації про її діяльність і дослідження, обміну досвідом з колегам, 
комунікацій з громадськістю тощо. Також в ході робочого процесу, спілкування серед 
туризмознавців і наближеної до них аудиторії, виникають професійні жаргонізми, які 
теж безперечно відносяться до специфічної туристичної лексики.  

Туристична термінологія – це масив специфічної лексики, необхідної для опису 
туристичних понять і явищ. Німецькомовна та англійськомовна (як і україномовна) 
туристична лексика формувалася протягом досить тривалого часу, адже 
дослідження щодо знання людини про Землю та довкілля існували в складі основних 
природних наук (хімії, біології, фізики та географії), а також філософії (Бабиря, 2019), 
пізніше в складі економічної науки пішла мова про заробіток на подорожах громадян, 
а схильність здійснювати подорожі також притаманна людині дуже давно. 

У найширшому розумінні поняття туристичної лексики охоплює всі лексичні 
багатства мови, які є характерними для обговорення туристичної тематики різними 
верствами суспільства. Специфіка перекладу туристичної лексики визначається 
співвіднесенням того чи іншого значення поняття, що стосується туризму, певною 
лексемою в конкретному контексті (Сапун, та ін., 2018). Для перекладача важливе 
прагнення зберегти всі семантичні особливості оригіналу. 

Процеси, що відбуваються у світі під впливом подорожей людини, а також 
обговорення туристичних тем на різних рівнях і за різних обставин, вживання сталого 
туристичного лексикону вченими і вкраплення специфічних слів звичайними 
німецькомовними та англомовними особами утворюють взаємопов'язані сторони 
вживання туристичної лексики в мовах, з чого витікає необхідність їх паралельного 
дослідження з позиції мовознавства.  

У наш час існує безліч різних точок зору на туризм як на галузь науки, ринок 
праці або економічний комплекс. Обговорення туристичнихпотоків – це в значній мірі 
і соціально-політичне явище. Тому природньо, що туризм є сферою інтересу відразу 
багатьох наук, таких як географія, економіка, соціологія, психологія, правознавство і 
навіть медицина. Однак навряд чи дослідження чи навіть обговорення туристичної 
сфери могли б бути можливими без найважливішого інструменту – мови і її 
професійної лексики.  

Таким чином, мова є не тільки комунікаційним і когнітивним засобом, робить 
можливим спілкування і обмін ідеями і інформацією, в тому числі на туристичну 
тематику, а й своєрідною основою для будь-яких наукових, пізнавальних та 
журналістських досліджень в області туризму. З огляду на широке різноманіття 
туристичної лексики і її сфери застосування, така лексика потребує систематизації та 
класифікації.  

Класифікація туристичної лексики німецької та англійської мов.  

З огляду на багатство сучасної німецької та англійської мов, їх широку сферу 
застосування, а також особливості розвитку сучасної туристичної науки, важливо 
відзначити, що лінгвістичні дослідження туристичної лексики в німецькій та 
англійській мовах характеризується множинністю об'єктів вивчення, котрі 
поділяються на декілька типів. 

За належністю до стилів і своїм забарвленням туристична лексика  німецької та 
англійської мов ділиться на побутову, публіцистичну, офіційно-ділову, наукову, 
науково-популярну і т.д. (Krempien, 2000). 

Просторічна (розмовна) туристична лексика можете бути сформована 
переважно звичайними людьми, що обговорюють певні речі під впливом отриманого 
різними шляхами досвіду, цікавляться туристичною тематикою і обмінюються між 
собою думками, досвідом подорожей або новинами. Також до просторічної лексики 



Scientific Journal Natural Science Readings No.1, 2019, Vol. I. 

˅↓˅ 

˄↑˄                                                                223 

належить специфічний професійний жаргон працівників туристичного бізнесу і 
туризмознавців.  

Наукова туристична лексика може бути представлена різними професійними 
поняттями і термінами, що вживаються дослідниками в своїй роботі, спілкуванні, 
публікаціях і звітності тощо. Для туристичної лексики, публіцистичних і науково-
популярних видань вона є своєрідним об'єднуючим «містком», займаючи проміжне 
(посередницьке) становище між науковим і розмовним стилем. 

За належністю до частин мови серед туристичної лексики німецької та 
англійської мов представлено більше всього іменників, після них за чисельністю і 
вживаністю можна виділити дієслова, прикметники і прислівники (часто похідні від 
іменників), зустрічаються і прислівники, а також інфінітивні та інші дієслівні звороти 
тощо. 

Туристична лексика німецької та англійської мов як лексико-семантичне 
поле. Лексико-семантичним полем називають певну сукупність взаємопов'язаних 

лексичних одиниць, об'єднаних змістовою спільністю (іноді також за формальними 
показниками), які відображають понятійну, предметну і функціональну схожість явищ. 

Погоджуючись з українським дослідником М. П. Кочерганом, відзначимо, що в 
реальному житті різні лексико-семантичні поля є взаємно пов'язаними і тісно 
переплітаються. До засобів зв'язку належать багатозначні слова, які окремими 
своїми значеннями належать до різних полів.  

Туристичне лексико-семантичне поле складається головним чином з 
термінологічної та професійної лексики. Для публіцистичних і наукових 
публіцистичних і журнальних текстів в даний час найбільш характерні теми 
туристичної активності громадян, популярності різних місць рекреації, збереження і 
розкриття туристичного потенціалу територій, вивчення туристичних ресурсів, 
обговорення суперечностей між людиною, живою і неживою природою в туризмі і 
туристичному бізнесі. Дані лексико-семантичні поля належать, перш за все, до 
«ядра» і ближньої периферії лексико-семантичного поля, а тому найбільш насичені 
саме туристичною лексикою. 

До далекої периферії лексико-семантичного поля «Туризм» належать теми 
туристичного менеджменту; закони функціонування туристичних бізнесових систем 
на макро- і мікрорівні, ланцюги надання, рекламування і продажу туристичних послуг; 
проблеми вивчення стану туристичних потоків в різних аспектах, зокрема правовому, 
політичному, громадському і тому подібне. 

Крайню периферію досліджуваного лексико-семантичного поля складають 
різноманітні зовнішні фактори, економічні закономірності туристичного бізнесу, 
транспортна тематика, питання «екологія і туристичний бізнес», вплив досягнень 
науково-технічного прогресу в галузі туризму на живу і неживу природу, міграційна 
політика, взаємозв’язок геополітики з туризмом, робоча міграція, а також інші 
семантичні поля. 

Кожен рівень лексико-семантичного поля, як «ядро», так і периферійні рівні і 
відгалуження, має своє комунікативне значення і особливості сфери застосування, є 
самостійною лексико-семантичною підсистемою, а також виконує певні і когнітивної і, 
синтаксичні, семантичні функцією і т.д. Варто мати на увазі й принцип лінгвістичної 
відносності: краї кожного з полів досить «розмиті» та перетинаються, і ці межі можуть 
залежати від конкретної мови спілкування, а точніше від того, що нею обговорюється 
в основних середовищах її функціонування.  

Значення і роль туристичного дискурсу в німецькомовному та 
англомовному культурному та науковому середовищі. Особливості туристичного 
дискурсу комунікативного простору обумовлені гетерогенністю його характеру. 
Туристичний дискурс є самостійним і досить глибоким, а також має багато зон 
перетину з іншими важливими дискурсами, зокрема науковим, політичним, 
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журнальним, публіцистичним, філософським, літературним, інформаційним, 
транспортним, географічним тощо. 

Істотну роль у формуванні в мові тієї лексики, яка властива для туристичної 
тематики, зокрема, відіграє людський фактор, що виявляється в процесі комунікації, 
включаючи взаємодію німецької та англійської мов з соціокультурними, 
психологічними, економічними та іншими зовнішніми факторами. 

З огляду на значний вплив соціокультурного контексту спілкування на 
туристичні теми і проблеми міграції, а також робочі питання туристичного бізнесу, 
подібна комунікація є складним комунікативним актом і утворює окремий туристичний 
дискурс, який включає в себе концепт, ціннісну систему, мовні засоби та ін. Тому 
навряд чи можна розглядати туризм окремо від мовних засобів, що застосовуються 
для комунікації на дотичну тематику. 

З позиції принципу лінгвістичної відносності структура мови знаходиться в 
певному взаємозв'язку з поглядами, світовідчуттям її носіїв і їх когнітивними 
процесами (Сапун, та ін., 2018), тому туристичний дискурс є цікавим і 
проблематичним, поліфонія стосується туристичних мовленнєвих ситуацій та робить 
комунікацію на дані теми, хоча і складною, але змістовною та цікавою. 

Вербалізація пов'язаних з туризмом знань відображає розуміння навколишнього 
середовища, сформоване у мовця під впливом його життєвого досвіду; здійснює 
певний вплив на суспільство, складаючи спосіб, за допомогою якого ми конструюємо 
і пізнаємо світ (Сапун, та ін., 2018). 

В першу чергу для німецькомовних країн: Німеччини, Австрії та Швейцарії, але 
певною мірою й для деяких англомовних країн – характерно те, що вони не тільки 
інвестують значні ресурси, кошти і зусилля в дослідження в розвиток туризму і 
туристичного бізнесу, а й певною мірою допомагають в цьому іншим, розуміючи те, 
що стан Земної кулі не знає кордонів, а економіка країн світу і їхній досвід мають 
взаємозалежність. 

Розгляд туристичної тематики з різних точок зору: як історично сформованої 
галузі знань, розгалуженого лексико-семантичного і дискурсивного поля, сфери 
наукових досліджень, комплексу, де працевлаштована значна кількість людей з 
їхніми звичаями і специфічною лексикою, лексикону людей, які здійснюють різного 
роду туристичні подорожі, а також літературної та публіцистичної тематики; 
класифікація туристичної лексики німецької та англійської мов за різними ознаками - 
дозволяють представити туристичну лексику в якості комплексного об'єкту, 
лінгвістичного дослідження в перекладацькому аспекті і зробити необхідні висновки, 
що формують передумови для дослідження особливостей і методології перекладу 
туристичної лексики німецькомовних та англійськомовних журнальних статей на 
українську мову.  

Висновки. Туризмознавство є порівняно молодою наукою, хоча отримувати 
певні знання про навколишнє середовище і здійснювати подорожі люди в цілому 
почали ще в глибоку давнину. У наш час ця наукова галузь є не тільки 
перспективною, економічно і політично значущою для України, німецькомовних і 
англомовних країн і світу; але й досить глибокою галуззю знань і стилем, що формує 
розгалужений лексико-семантичне поле, предметом обговорення в ЗМІ, на наукових 
заходах, в побуті, в суспільстві і т.д. 

Проблеми туризму є одним з важливих факторів розвитку сучасного 
громадянського суспільства, адже особливості сучасної міграції в даний момент 
впливають на подальшу безпеку і якість життєдіяльності людства, життя біологічних 
організмів на планеті, економічне становище, тож вимагають відповідного вираження 
мовними засобами, змін у традиціях і масовій культурі, широкого громадського 
обговорення на всіх рівнях, в тому числі в форматі писемного мовлення, наприклад, 
у вигляді оприлюднення публіцистичних статей різного жанру. 
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Журнальний контекст використання туристичної лексики німецької та англійської 
мов відіграє досить важливу роль у поширенні передових туризмознавчих 
досліджень та іншої дотичної до туризму, туристичного бізнесу і подорожей 
інформації серед широкої громадськості, а також є посередником проникнення 
туристичних неологізмів з числа виключно наукових термінів в живу повсякденну 
розмовну мову населення.  

Туристичну лексику німецької та англійської мов можливо систематизувати за 
багатьма ознаками. Вона буває, зокрема, похідною і непохідною; простою, складною і 
складеної; може мати стилістичне забарвлення і приналежність до розмовного, 
наукового, офіційно-ділового або публіцистичного стилів, включаючи активну і 
пасивну лексику, стандартні слова і авторські слова, відсутні в словнику тощо. 

Обробка перекладачем німецькомовних та англомовних текстів, багатих на 
різноманітну і специфічну туристичну лексику з подальшим їх перекладом на 
українську мову є досить складним видом інтелектуальної діяльності людини, і 
вимагає низки компетенцій, крім того, також існує певна методологія перекладу 
німецькомовних журнальних статей на туристичну тематику. 
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