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ПЕРЕДМОВА 

Вітаю із виходом  матеріалів Х-го 

тому міжнародної колективної 

монографії міждисциплярного напряму 

"MODERNÍ ASPEKTY VĚDY" 

("Сучасні аспекти науки"). 

За весь період свого існування 

монографія є провідним виданням для 

багатьох міжнародних та вітчизняних 

науковців, визнаним лідером 

спеціалізованої періодичної літератури. Практикуючі 

спеціалісти та наукові працівники бачать у ньому надійного 

помічника у професійній діяльності. 

Членами редакційної колегії та авторами матеріалів 

монографії є відомі науковці, які прекрасно взаємодіють у 

своїх професійних практиках та школах. Вони формували та 

розвивали теоретичні основи та практичні аспекти науки, 

державно-управлінського, правового та економічного аналізу. З 

виданням постійно творчо співпрацюють провідні спеціалісти 

органів державної влади, громадських організацій. 

Можна з впевненістю стверджувати видання з честю 

витримало непросте випробування часу! 

Бажаю Вам здоров'я, благополуччя, творчої наснаги! 

З повагою, 

Директор Видавничої групи 

«Наукові перспективи», 

кандидат наук з державного 

управління, доцент 

Жукова І.В. 
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ODDÍL 1. ÚČETNICTVÍ, ANALÝZY A AUDIT 

 

§ 1.1 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ В 

СУДОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

Вступ. Узагальнення експертної практики за останні роки 

свідчить про збільшення кількості матеріалів, які було 

повернуто без виконання судово-економічних досліджень. 

Однією з причин повернення є або неповнота наданих на 

експертизу об’єктів дослідження або їх відсутність внаслідок їх 

часткової втрати, пошкодження, що унеможливило їх надання 

на дослідження судом чи слідчими органами.  

Визначення обсягу необхідних та достатніх для 

експертного дослідження матеріалів і перевірка (огляд) 

матеріалів, які підлягають направленню на експертизу, з точки 

зору їх повноти та придатності для проведення експертизи, 

здійснюється органом (особою), який (яка) призначив(ла) 

експертизу (залучив(ла) експерта). 

Згідно з пунктом 2.3.2 Інструкції про призначення та 

проведення судових експертиз та експертних досліджень та 

Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень, 

затверджених наказом МЮУ від 08.10.1998 р. № 53/5 (далі – 

Інструкція) [1], експерту заборонено самостійно збирати 

матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати 

вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони 

відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно. Разом з 

тим, у разі коли для вирішення поставлених перед експертом 

питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, тощо) 

він з огляду на положення п.1 ч.1 ст. 13 Закону України «Про 

судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038-XII [2], якою 

передбачено право судового експерта, незалежно від виду 

судочинства, може подавати клопотання про їх надання, якщо 

експертиза призначена судом або органом досудового 
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розслідування. Однак, у випадку невиконання клопотань 

експерта щодо надання додаткових матеріалів, упродовж 45 

календарних днів з дня подання клопотання в порядку, 

передбаченому чинним законодавством, матеріали справи 

повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) 

експертизу (залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих 

причин неможливості її проведення. 

Застосування методу моделювання при виконанні 

окремих експертних досліджень, при додержанні принципів 

інформаційної достатності та нормативного визначення 

основних параметрів (показників) об’єкта дослідження, 

виникає можливість надання експертом ймовірного висновку 

на поставлені питання, замість складання повідомлення про 

неможливість проведення експертизи, що позитивно вплине на 

рівень експертного забезпечення розгляду справ у судді чи 

досудового розслідування. 

Доцільно зазначити, що діючою методикою «Методи, 

способи та прийоми, які використовуються при проведенні 

судово-економічних експертиз» за реєстраційним кодом 

11.0.08, передбачено застосування методу моделювання. 

Однак, в методиці відсутній алгоритм його застосування, що 

обумовлює необхідність розробки методичних підходів до 

застосування цього методу при виконанні окремих видів 

судово-економічної експертизи. Метою  наукової роботи є 

розробка алгоритму застосування методу моделювання при 

виконанні експертних завдань у межах усіх видів економічної 

експертизи, пов’язаних із дослідженням документів 

бухгалтерського, податкового обліку й звітності, економічної 

діяльності підприємств і організацій та фінансово-кредитних 

операцій, у разі: коли суд чи слідство немає можливості 

забезпечити надання для проведення експертизи документів у 

повному обсязі в наслідок їх відсутності, втрати чи 

пошкодження.  

Зміст моделювання залежить від особливостей 

досліджуваного об'єкта, явищ, зв'язків, цілей вивчення, засобів 

і прийомів моделювання. З точки зору логіки при моделюванні  
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має  місце  тричленний  процес:  суб'єкт   пізнання   (людина) –  

модель - об'єкт пізнання (явище, процес, предмет).  

Виклад основного матеріалу. 

1. СУТНІСТЬ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЙОГО 

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

ОКРЕМИХ СУДОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 

 

1.1. Метод моделювання як загальнонауковий 

метод дослідження 

Судово-економічні експертизи являють собою 

дослідження що провадяться в установленому законом 

порядку, на основі спеціальних знань в галузі економічної 

науки, з метою виявлення фактичних даних про об’єкт 

дослідження, на підставі документальної інформації та надання 

висновку з питань, що є або будуть предметом судового 

розгляду. 

Під час проведення судово-економічних експертиз з 

метою виконання певного експертного завдання експертами 

застосовуються відповідні методи дослідження, методики 

проведення судових експертиз, а також нормативно-правові 

акти та нормативні документи.  

Наукова література останніх років показує тенденцію до 

інтеграції знань, вироблених різними галузями, поєднання 

методів дослідження різних наук для вивчення об'єктів, явищ і 

процесів. У зв’язку з цим останнім часом все більше 

з’являється праць щодо застосування методів моделювання для 

вивчення економічних явищ і процесів [3; 4; 5; 6; 7]. Велику 

увагу питанням методам дослідження судової експертизі 

приділено в наукових роботам Т.В.Авер'янової, Р.С. Белкіна, 

В.Я. Колдіна, О.Р. Росинської, П. Пошюнаса, М.Я. Сегай,     

Б.М. Шавера, А. Р. Шляхова, М.Г. Щербаковського та інших.  

Методам, що застосовуються в експертній практиці, 

присвячена методика «Методи, способи та прийоми, які 

використовуються при проведенні судово-економічних 

експертиз»  за  реєстраційним кодом 11.0.08, якою передбачено  
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застосування і методу моделювання.  

Моделювання є загальнонауковим методом дослідження, 

тому окремі аспекти його застосування розглядаються у різних 

наукових працях. Зокрема, в роботах з філософії та довідкової 

літератури визначено загальну суть методу моделювання [8-13]. 

Праці з кібернетики розкривають методичні аспекти 

застосування методу моделювання в розробці систем та 

управління ними [14]. В математичних дослідженнях 

моделювання викладається з позиції розробки і доведення 

взаємозалежностей між явищами аналітичним способом [5]. 

Метод моделювання широко представлений в економічних 

дослідженнях [3-7, 15-19].  

На підставі вивчення наукової літератури, можна зробити 

висновок, що методом моделювання є загальнонауковий метод 

дослідження, яким вивчається не сам об`єкт пізнання, а його 

зображення у вигляді так званої моделі, а результат 

дослідження переноситься з моделі на об`єкт. 

Моделювання як метод наукового дослідження виникло у 

зв’язку з необхідністю вирішувати такі задачі, які за певних 

причин не могли бути вирішені безпосередньо. Безпосереднє 

дослідження об’єкта часто буває неможливим, коли об’єкт 

буває малодоступним по своїй природі, коли він ще не існує і 

треба вибрати найкращий варіант для його створення, коли 

дослідження об’єкта вимагає багато часу, економічно невигідне 

та ін. [20].          

Таким чином, основна роль моделювання проявляється у 

створенні умов для вивчення об'єктів, явищ чи процесів, що є 

недоступними для безпосереднього вивчення, особливо коли 

об'єкт дослідження практично недоступний. Тому пробіл 

пізнання заповнюється заміщенням іншим об'єктом. Його 

можна представити як спеціальну дослідницьку процедуру, де 

як об'єкт виступають моделі.  

Не дивлячись на те, що моделювання розглядається як 

самостійний метод наукових досліджень, його застосування 

засноване на використанні інших загальнонаукових методів 

пізнання: аналогії, абстрагування і конкретизації, аналізу і 
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синтезу, індукції і дедукції, порівняння, ідеалізації та 

спеціальних методів [21]: метод документальної перевірки – 

перевірка документів за формою та змістом, арифметична 

перевірка, нормативна перевірка; метод зіставлення 

документів – зустрічна перевірка, взаємний контроль, 

відновлення кількісно-вартісного обліку, зворотний рахунок 

спосіб контрольного звірення; розрахунково-аналітичні 

методи – економічний аналіз, статистичні розрахунки, 

економіко-математичні методи  та ін..), які дозволяють 

здійснювати перехід від знання про моделі до знання про 

реальні об’єкти, процеси і явища.  

Кожен із зазначених наукових методів дослідження має 

свою суть, проте в процесі моделювання проявляється 

особливим чином. Так, аналогія  -умовивід, у якому від 

схожості предметів за одними ознаками робиться висновок про 

можливу схожість цих предметів за іншими ознаками. При 

умовиводах за аналогією знання,набуте при розгляді якогось 

об’єкта (моделі), переноситься на інший, менш доступний для 

дослідження, менш наочний. Наприклад, при відсутності 

частки облікових документів за аналогічними господарськими 

операціями, з достатнім ступенем імовірності, можливе 

формулювання висновків щодо підсумків фінансово-

господарської діяльності підприємства в цілому [21]. 

Суть методу абстрагування полягає в уявному відході від 

несуттєвих властивостей, зв’язків, відносин, складових 

досліджуваного об’єкта та в одночасному виділенні, фіксуванні 

однієї або декількох сторін, властивостей або відношень в об’єкті, 

що вимагають дослідження при проведенні експертизи [19]. Саме 

цей метод забезпечує глибоке вивчення окремих сторін об’єкта 

«у їх чистому вигляді», і тим самим проникати до їх суті. 

Наприклад, установлення загальних тенденцій розвитку 

корпоратизоваваної групи суб’єктів господарювання або 

окремої галузі виробничої діяльності без урахування роботи 

допоміжних виробництв [22].  

Сучасна гносеологія розглядає абстрагування в органічній 

єдності з такими методами наукового пізнання як аналіз, 
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синтез, узагальнення. Аналіз є процесом розкладення предмета 

на його складові частини. Метод моделювання активно 

використовує аналіз для уявного або фактичного поділу 

об’єкта дослідження на складові частини, сторони, ознаки, 

властивості, відношення з метою їх всебічного вивчення. Так, 

метод аналізу експерт-економіст застосовує при встановленні 

вимог бухгалтерського обліку, які не дотримані при прийомі-

передачі ТМЦ, що знаходилися на складі підприємства, 

достовірності окремих документів, які відображають рух ТМЦ,  

у підзвітної особи та результати інвентаризації. 

Однією з форм аналізу є класифікація предметів і явищ. 

Аналіз явища у процесі розвитку дозволяє встановити різні 

етапи проходження цього процесу, виявити суперечливі 

тенденції. Проте логічним продовженням застосування методу 

аналізу є синтез отриманої інформації про складові об’єкта для 

отримання цілісного розуміння його змісту та причин 

поведінки. Метою аналізу є пізнання частин як елементів 

складного цілого [23]. 

Синтез доповнює аналіз і перебуває з ним у нерозривній 

єдності. Синтез є поєднанням отриманих при аналізі частин у 

ціле. Аналіз і синтез діалектично взаємообумовлені методи 

наукового пізнання. Вони відіграють важливу роль на всіх 

етапах моделювання. Поділ цілого на складові частини 

дозволяє виявити будову об’єкта дослідження, його структуру, 

зв’язки між окремими складовими, відділити суттєве від 

несуттєвого, складне звести до простого [23]. 

Прикладом  застосування експертом-економістом методів 

аналізу та синтезу є дослідження питань банкрутства, 

фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства 

підприємств. При цьому в процесі дослідження експерт-

економіст використовує низку методів економічного аналізу, 

які становлять методологічну базу дослідження і котрі 

дозволяють виявити неузгодженість у фінансово-господарській 

діяльності підприємства, що відображається в бухгалтерській 

документації. Такими методами економічного аналізу є: 

горизонтальний (періодичний) аналіз – це вивчення динаміки 
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окремих показників з метою виявлення властивих їм тенденцій; 

вертикальний (структурний) аналіз застосовується для 

виявлення значущості кожного показника відносно загального 

показника ; трендовий аналіз – це метод, в основу якого 

покладено пошук спрямованості зміни економічних 

показників, що встановлюються на підставі тенденцій їх 

зростання або спаду; аналіз відносних показників (коефіцієнтів) 

– це найбільш оперативний розрахунок співвідношень між 

окремими позиціями різних форм звітності, визначення 

взаємозв’язків показників [22].   

Застосування методів індукції і дедукції у моделюванні є 

слідування при дослідженні від конкретного до загального та 

від загального до конкретного. Так, передумовою індукції є 

ґрунтовне дослідження фактів, які відображають відповідні 

сторони та властивості предметів і явищ. За допомогою 

індукції встановлюються обґрунтованість висунутого 

припущення чи гіпотези. Наприклад, у результаті заниження 

фінансового результату до оподаткування (прибутку або 

збитку), установлено заниження нарахувань податку на 

прибуток у цілому за звітний період.  

Метод дедукції має протилежний характер. Наприклад, 

при встановлені погіршення загальних показників фінансово-

господарської діяльності підприємств і організацій, що в 

подальшому можливо привело до стану банкрутства, 

встановлюється динаміка змін окремих показників.   

Таким чином, індукція забезпечує перехід від знання про 

одиничний об’єкт або явище до знання про клас об’єктів чи 

явищ, а дедукція – перехід від знання про клас об’єктів чи 

явищ до знання про одиничний об’єкт або явище. 

Застосування методу моделювання в експертній практиці 

тісно пов’язано із використанням спеціальних методів, зокрема 

методу документальної перевірки. Методи дослідження 

документальних даних - це різні способи вивчення явищ 

облікового процесу для отримання інформації про об'єкт з 

метою дослідження. Методи дослідження окремого 

документа включають в себе формальну, нормативну і 
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арифметичну перевірку. Формальна перевірка, або зовнішній 

огляд документа, складається з двох основних і послідовних 

етапів: аналізу дотримання встановленої форми документа і 

детального вивчення обов'язкових його реквізитів. 

Нормативна перевірка являє собою глибоке вивчення змісту 

відображеної в документі господарської операції з точки зору 

його відповідності діючим нормам, правилам і інструкціям. 

Арифметична перевірка - це дослідження правильності самих 

різноманітних підрахунків, зроблених при складанні 

конкретного бухгалтерського документа [24].   

Застосування документальної перевірки в експертній 

практиці надає можливість встановити невідповідності в 

документах та відхилення в русі ТМЦ і виконанні 

господарських операцій, які знайшли своє відображення в 

даних обліку, а також  отримати інформацію про факти 

порушень порядку обчислення і сплати податків та інших 

обов'язкових платежів. Неповнота наданих на експертизу 

документів бухгалтерського чи податкового обліку, у разі їх 

втрати чи знищення  обумовлює необхідність застосування 

методу моделювання для дослідження об’єкту з метою 

виконання завдання поставленого перед експертом. 

Порівняння, в філософському розумінні, розглядається як 

метод, який дозволяє встановити подібність та відмінності між 

предметами та явищами дійсності [25]. У результаті порівняння 

об’єктів виявляються властиві їм спільні риси, що, у свою 

чергу, забезпечує пізнання закономірностей та законів 

розвитку явищ. Розробка моделі об’єкта здійснюється шляхом 

ідентифікації властивостей досліджуваного явища та 

перенесення їх на модель, зміна властивостей, структури, 

поведінка якої вивчаються. Таким чином, метод порівняння 

дозволяє встановити спільні риси моделі та оригінала і за 

поведінкою моделі вивчити поведінку оригінала. 

Лише комплексне застосування розглянутих наукових 

методів пізнання у процесі моделювання забезпечує 

обґрунтованість   отриманої    інформації     та    можливість    її  
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застосування по відношенню до об’єкту  дослідження. 

Феномен моделювання органічно пов’язаний з поняттям 

моделі, тому що є процесом створення і використання моделей. 

Цей взаємозв’язок знайшов відображення в існуючих 

дефініціях даних понять і в методології їхнього визначення.  

Тлумачення поняття моделі надається у різних 

українських словниках.  Так, у економічному термінологічному 

словнику-довіднику модель визначена як «відтворення, 

зображення, опис, імітація якого-небудь явища, процесу або 

об’єкта» [12, с. 222]. 

У словнику української мови, модель – це «1. Зразок 

якого-небудь нового виробу, взірцевий примірник чогось. […] 2. 

Тип, марка конструкції. […] 3. Предмет, відтворений у 

зменшеному, іноді у збільшеному або натуральному вигляді. 

[…] 4. Те, що є матеріалом, натурою для художнього 

зображення, відтворення. […] // Особа, яка позує перед 

живописцем або скульптором; натурщик, натурщиця. 5. 

Зразок, з якого знімається форма для відливання або 

відтворення в іншому матеріалі» [26].  

Філософський енциклопедичний словник визначає 

модель, з гносеологічної точки зору, як «замінник, представник 

оригіналу в пізнанні». «У такому значенні  модель – 

предметна, знакова система чи мислена (уявна) система, що 

відтворює, імітує або відображає якість визначальні 

характеристики, тобто принципи внутрішньої організації або 

функціонування, певні властивості чи ознаки об’єкта пізнання 

(оригіналу), пряме безпосереднє вивчення якого з якихось 

причин неможливе, неефективне або недоцільне, і може 

замінити цей об’єкт у процесі, що досліджується, з метою 

отримання знань про нього» [8, с. 391]. 
Соціологічна енциклопедія [27, с. 238] визначає модéль 

(лат. modulus – міра, зразок) як «узагальнений синтезований 
образ об’єкта-прототипу (явища, процесу), що 
використовується для вивчення, дослідження, систематизації 
тощо. Вивчення моделі відображає фундаментальні 
властивості об’єкта-прототипу, допомагає виявити ключові 
ознаки аналізованих процесів, проаналізувати їх динаміку, 
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виявити причинно-наслідкові зв’язки. Модель обов’язково 
містить прогностичний аспект, пов’язує інформаційний образ 
теперішнього з теоретичним образом майбутнього. 
Виокремлюють матеріальні моделі (природні об’єкти, що 
підпорядковуються природним закономірностям) та ідеальні 
моделі (фіксуються у знаковій формі й функціонують за 
законами логіки)».   

Таблиця 1.1  

Визначення поняття моделі в наукових працях вчених 

 
Автор Визначення поняття моделі 

М. Алефиренко Моделлю є будь-яка система, що має мислене 
представлення, матеріально реалізується і має 
здатність заміщати об’єкт дослідження так, щоб 
його вивчення надало нову інформацію про цей 
об’єкт [28]. 

К. Батороєв  Модель – це створена чи обрана суб’єктом 
система, що відтворює істотні для даної мети 
пізнання сторони (елементи, властивості, 
відносини, параметри) досліджуваного об’єкта й 
через це перебуває з ним у такому відношенні 
заміщення і подібності (зокрема, ізоморфізму), 
що дослідження її служить опосередкованим 
способом одержання знання про об’єкт [29]. 

В. Вітлінський Модель – це об’єкт, що заміщує оригінал і 
відбиває найважливіші риси і властивості 
оригіналу для даного дослідження та його мети 
за обраної системи гіпотез [3]   

О.Іващук Mодель – це такий матеріально або розумово 
зображуваний об’єкт, який у процесі 
дослідження зaмінює об’єкт-оригінал таким 
чином, що його безпосереднє вивчення дає нові 
знання про цей об’єкт. Іншими словами, модель 
– умовне зображення об’єкта, що певною мірою 
адекватно описує його функціональні 
характеристики, які істотно важливі для 
поставленої мети дослідження. Разом із тим, 
можна сказати, що модель – це інструмент 
кількісного аналізу певних явищ, крім того, вони 
розвивають інтелект і дають багато корисного 
для прийняття рішень. [30] 
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К. Морозов Під моделлю розуміє об’єкт будь-якої 
природи, що здатний заміщати досліджуваний 
об’єкт так, що його вивчення дає нову 
інформацію про цей об’єкт, а під 
моделюванням – побудову і вивчення такого 
об’єкта будь-якої природи (що називається 
моделлю), здатного заміщати досліджуваний 
об’єкт і вивчення якого дає нову інформацію 
про цей об’єкт [31]. 

І. Новик Модель – це штучний чи природний об’єкт 
(що являє собою речовинний агрегат чи 
знакову систему), який перебуває в деякій 
об’єктивній відповідності з досліджуваним 
об’єктом, здатний його заміщати на певних 
етапах пізнання, що дає в процесі 
дослідження певну інформацію (що 
припускає дослідну перевірку), яка 
трансформується за встановленими 
правилами в інформацію про власне 
досліджуваний об’єкт [32]. 

А. Уйомов Модель – це система, дослідження якої 
служить засобом одержання інформації про 
іншу систему” [33] 

А. Цофнас Моделювання – це побудова і дослідження 
моделі якого-небудь об’єкта (оригіналу, 
прототипу) з метою одержання знань про 
останній методом аналогії [34] 

 

Таким чином, під моделлю розуміється об’єкт будь-якої 

природи (ідеальної (абстрактної) або матеріально реалізованої 

системи), котрий, відображаючи чи відтворюючи в певному 

сенсі об’єкт дослідження, здатний заміщати його так, що 

вивчення моделі дає нову інформацію про нього.  

Модель має бути здатна відображати, відтворювати або 

замінювати оригінал у його головних рисах так, щоб її 

вивчення давало нову інформацію про об'єкт, а точніше, - про 

цілий клас об'єктів, для яких актуальне завдання, що 

розглядається. Оскільки в різних завданнях для однієї і тієї ж 

системи можуть бути задіяні істотно різні її властивості, то для 

їхнього опису можуть знадобитися різні моделі. 
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1.2. Класифікація моделей за типами (видами) 

Класифікацію моделей можна складати за різними 

ознаками і цілями, зокрема: за характером використання 

початкової інформації; за типом (видом) методу моделювання; 

за ступенем адекватності моделі і реальної системи; за рівнем 

конкретизації моделюючого об’єкта; тощо (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Класифікація моделей за типом (видом) методу 

моделювання [35; 36; 37] 

Матеріальні моделі – це матеріальні об'єкти, які у 

певному відношенні заміняють об'єкт моделювання. Для того 

щоб даний матеріальний об'єкт чи конструкція могли бути 

моделлю, необхідно, щоб вони відповідали декільком умовам: 

по-перше, відповідали цільовому призначенню моделі; по-

друге, замінювали оригінал, давали відповіді щодо оригіналу з 

потрібною точністю. 

 
МОДЕЛІ 
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В експертній практиці різновидом матеріальної моделі є 

криміналістична модель. Криміналістична модель – це штучно 

створена система, відтворююча з певною ступеню схожості 

об’єкта, який нею замінюється [38]. В якості об’єкту 

моделювання, в експертній діяльності, виступають: окремі речі, 

явища, ситуації, пов’язані з подією, що вивчається, ознаки 

слідів, почерку тощо, що обумовлює можливість застосування 

даного методу моделювання в криміналістичній експертизі 

(балістичній, трасологічній, портретній, вибухотехнічній, 

почеркознавчій, товарознавчій та ін.), інженерно-технічній 

експертизі і в деяких інших видах експертиз. 

Іншим видом (типом) моделі є ідеальна (абстрактна) 

модель, яка базується не на фізичній схожості об’єкта, а на 

аналогії. Аналогія (від гр. analogia – відповідність, 

відповідність) – уявлення про яку-небудь приватну схожість 

двох об'єктів (істотному або неістотному). 

Аналогове – це моделювання, засноване на аналогії 

процесів і явищ, що мають різну фізичну природу, але 

однаково описуваних формально. У цьому аспекті розрізняють 

мовно-описове, знакове та графічне моделювання [33].    

Мовно-описова (вербальна, лінгвістична) модель є описом 

властивостей реального або уявного об'єкта певною природною 

мовою.  Мовно-описові моделі використовуються з метою 

дослідження мови, продуктів мовлення та мовленнєвої 

діяльності, є спеціальними і мають власну специфіку, на 

відміну від методів інших наук. 

Графічна модель являє собою зображення модельованої 

системи за допомогою наочних геометричних засобів. У 

широкому сенсі до графічних моделей відносять досить 

різноманітні об’єкти: блок-схеми , в яких графічні елементи 

(прямокутники, ромби, овали та інші плоскі фігури і стрілки, 

що їх з’єднують) використовуються для відображення 

причинно-наслідкових, часових і просторових зв’язків між 

елементами модельованої системи; моделі теорії графів; плоскі 

графи завжди можна зобразити за допомогою стандартних 

графічних засобів (цей спосіб навіть має певні переваги над 
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аналітичним, зокрема доступність, наочність, хоча й незручний 

у разі великої розмірності, використання комп’ютерів і 

застосування деяких алгоритмів);  різноманітні геометричні 

площинні конструкції. 

Знакові моделі відбивають властивості оригіналу за 

допомогою різноманітних символів і можуть бути поділені на 

інформаційні і математичні.  

Інформаційна модель об'єкта – це модель, представлена у 

вигляді інформації, яка описує суттєві для даного розгляду 

параметри і змінні величини об'єкта, зв'язки між ними, входи і 

виходи об'єкта і дозволяє шляхом подачі на модель інформації 

про зміни вхідних величин моделювати можливий стан об'єкта. 

Інформаційні моделі одного і того ж об'єкта, призначені для 

різних цілей, можуть бути абсолютно різними. 

 Математична модель - це модель, що описує об'єкт, 

явище чи процес мовою математичних співвідношень (подає 

математичними поняттями). Математичні поняття - це особливі 

ідеальні форми освоєння дійсності в її кількісних 

характеристиках. Вони можуть бути отримані на основі 

глибокого вивчення явищ на якісному рівні, розкриття того 

загального, однорідного змісту, яке можна потім досліджувати 

точними математичними методами.  

До загальновизнаних вимог математичного моделювання 

відносяться: чітке формулювання основних понять і 

припущень, апостеріорний аналіз адекватності 

використовуваних моделей, гарантована точність 

обчислювальних алгоритмів і комп’ютерних програм; коректне 

розділення математичних і економічних термінів, що звучать 

однаково, але мають здебільшого різний зміст.  

Різновидом математичних моделей є аналітичні моделі, 

яким властиво те, що процеси функціонування об’єкта 

представляються у вигляді аналітичних математичних 

залежностей: алгебраїчних, диференціальних, інтегральних 

рівнянь або їх систем, логічних умов. Дослідження аналітичних 

моделей можливе за допомогою методів:   аналізу, синтезу, 

індукції, дедукції та спеціальних методів.      
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Імітаційна модель – це представлення моделі у вигляді 

алгоритму та комп’ютерної програми, яка дозволяє відтворити 

поведінку об’єкту. Імітаційні моделі розглядаються як 

експерименти, що проводяться на комп’ютерах, з 

математичними моделями, що імітують поведінку реальних 

об'єктів. При цьому імітуються елементарні явища, що 

складають процес, зі збереженням їх логічної структури та 

послідовності у часі, що дозволяє отримати відомості про стан 

системи у певний момент часу та оцінити характеристики 

системи. Імітаційні моделі дозволяють вирішувати більш 

складні задачі, ніж аналітичні. 

Інколи в наукових дослідженнях застосовується комбіноване 

(аналітико-імітаційне) моделювання, яке полягає в тому, що об’єкт 

декомпозується на окремі підсистеми. Для тих підсистем, для яких 

це можливе, використовуються аналітичні моделі, а для інших 

розробляються імітаційні моделі. 

Таким чином, моделювання – це вивчення самого об’єкта 

та створення моделі, яка містить істотні ознаки оригіналу. 

Модель – один з найважливіших інструментів наукового 

пізнання, умовний образ об’єкта дослідження.  Вибір 

експертом тієї чи іншої моделі, як правило, визначається 

можливостями суб’єктивного сприйняття експертом даних, які 

отримані у ході дослідницьких експертних процедур. 

В загальному вигляді модель має структуру, зображену на 

рисунку 1.2. 

 

 

 

 

 

 

де: X – множина вхідних змінних системи, Y – множина 

вихідних змінних системи, P – множина параметрів, F – 

функція, функціонал, алгоритм або формальне представлення 

залежності змінних Y від змінних X. 

Рис. 1.2. Загальна структура моделі [36, с.10] 
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Наприклад, модель фінансової стійкості підприємства 

описуються набором вхідних змінних (Xп), що складаються з 

показників: складу та структури власного капіталу (х1), обсягів 

власного оборотного капіталу(х2), загальної вартості майна 

(х3), позичкових та залучених джерел фінансування (х4), 

довгострокових забезпечень та зобов’язань вартості оборотних 

активів (х5) та інших (хп ). Набір вихідних показників (Yп) 

складається з таких змінних як:  коефіцієнта абсолютної 

ліквідності (y1), коефіцієнта поточної ліквідності (y2), 

коефіцієнта маневреності власного капіталу (y3), коефіцієнта 

забезпеченості власними оборотними коштами (y4), 

коефіцієнта співвідношення власних та позичкових коштів 

(y5),  коефіцієнта фінансової стійкості (y6) та інші (yп).  

У якості параметрів моделі фінансової стійкості 

підприємства застосовуються нормативні значення відносних 

показників та порівняння їх зміни у динаміці.  У якості 

алгоритму – алгоритм розрахунку вихідних змінних моделі за 

значенням вхідних змінних, який в залежності від складності 

моделі може мати вид простого розрахунку за математичними 

формулами або вид алгоритму імітації системи. 

 

1.3. Економіко-математичне моделювання, як метод 

дослідження при проведенні окремих видів судово-

економічних експертиз 

Судово-економічна експертиза виступає процесуальною 

формою дослідження, яке здійснюється за рахунок спеціальних 

знань у різних галузях економіки та вирішує широке коло 

питань, що виникають у ході досудового розслідування чи 

судового розгляду економічних правопорушень. Особливістю 

окремих економічних порушень в Україні є їх завуальований 

характер, оскільки при їх вчиненні використовуються легальні 

економічні інститути (правила, принципи, норми економічної 

діяльності тощо), що суттєво ускладнює проведення 

економічних експертиз із застосування традиційних методів 

дослідження. Це призводить до необхідності вдосконалення 

існуючих та розробки нових методик і методів експертних 



25 

досліджень для забезпечення правосуддя незалежною, 

кваліфікованою експертизою, що базується на передових 

досягненнях науки і техніки.  

При проведенні дослідження наданих документів судові 

експерти-економісти застосовують методи, які передбачені 

методикою «Методи, способи та прийоми, які 

використовуються при проведенні судово-економічних 

експертиз» за реєстраційним кодом 11.0.08. В числі 

рекомендованих до застосування методів дослідження 

наведено і метод моделювання, який застосовується при 

проведенні експертних досліджень.  

Використання методу моделювання в економічних 

дослідженнях дає можливість виділити та формально описати 

найбільш важливі й суттєві закономірності функціонування 

об’єктів у вигляді моделей. На основі сформульованих за 

певними правилами логіки вхідних даних і співвідношень, 

методами дедукції зробити висновки, які адекватні до об’єкта 

дослідження стосовно зроблених припущень. Математичні 

методи дають можливість отримати дедуктивним шляхом нові 

дані про об’єкт дослідження. Використання мови математики 

дозволяє компактно описати основні положення, 

сформулювати їх змістовний апарат і робити відповідні 

висновки. 

Модель економічного об’єкта переважно підтримується 

реальними статистичними та емпіричними даними, які 

містяться в наданих на дослідження документах, а результати 

розрахунків, виконані в межах побудованої моделі, дають 

можливість давати об’єктивні оцінки об’єктів дослідження.  

Один із напрямів математичного моделювання, що 

застосовується в експертній практиці є економічно-

математичне моделювання. 

Економічно-математична модель – це виражена у 

формально-математичних термінах економічна абстракція, 

логічна структура якої визначається як об'єктивними 

властивостями предметами опису, так і суб'єктивним цільовим 

чинником дослідження, для якого цей опис робиться [30].  
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Економічно-математичне моделювання можливе для 

застосування в судово-експертній практиці при досліджені 

матеріалів кримінального провадження з доведення 

підприємства до банкрутства або при дослідженні питань з 

визначення документальної обґрунтованості загрози 

виникнення податкового боргу та/або коефіцієнт загрози 

накопичення або непогашення податкового боргу платником 

податків [39].  

При розробці економічно-математичної моделі 

застосовують як загальнонаукові та і спеціальні методи 

дослідження які дозволяють здійснювати перехід від знання 

про моделі до знання про реальні об’єкти, процеси і явища.   

Кожен із зазначених наукових методів дослідження має 

свою суть, проте в процесі моделювання проявляється 

особливим чином. Так, метод моделювання активно 

використовує аналіз для уявного або фактичного поділу 

об’єкта дослідження на складові частини, сторони, ознаки, 

властивості, відношення з метою їх всебічного вивчення. 

 

1.4. Метод інформаційного моделювання та його 

використання в практиці судово-економічної експертизи 

Інформаційне моделювання – це загальний  метод, 

пов‘язаний з формалізацією даних щодо об‘єкту моделювання, 

тобто з визначенням цілей моделювання, аналізом визначеного 

об‘єкту або сукупності об‘єктів моделювання як складних 

систем. Особлива увага під час інформаційного моделювання 

часто приділяється даним, що отримуються шляхом 

моніторингу усіх матеріалів наданих на дослідження особливо, 

матеріалів пов’язаних безпосередньо з об’єктом        

дослідження [40].  

Як правило, вибір експертом-економістом тієї чи іншої 

моделі, визначається можливостями суб’єктивного сприйняття 

експертом даних, які отримані у ході дослідницьких 

експертних процедур. 

При застосуванні інформаційного моделювання можна 

виділити два основні чинники: науковий підхід і якість 
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вихідних (початкових) даних, що містяться в наданих на 

дослідження матеріалах. Від їх якості та повноти залежить 

достовірність побудованої моделі. 

Застосування методу інформаційного моделювання  надає 

можливість, насамперед, отримання джерела інформації про 

існуючий об'єкт через модель і  засіб її фіксації. Оскільки 

модель - це такий аналог, який суттєво подібній оригіналу, а 

відмінності не суттєві відповідно умов конкретної пізнавальної 

задачі [41].  

Інформаційна модель – це  аналог процесу, явища, що 

характеризує структуру та якісно-кількісні властивості об’єкта 

моделювання. 

Метою інформаційного моделювання є систематизація 

обліково-економічної  інформації (про фінансово-господарську 

діяльність суб’єкта господарювання, його матеріальні і 

фінансові ресурси наведеної в первинних документах, 

регістрах бухгалтерського обліку, у формах бухгалтерської, 

податкової та фінансової звітності) та нормативно-правової 

інформації про об'єкт дослідження. Наприклад, експертні 

дослідження господарських операцій з матеріальними 

цінностями передбачають наявність економічної інформації 

про кількісну і якісну характеристику прийнятих цінностей від 

постачальників, щодо повноти оприбуткування, нормах витрат 

сировини і матеріалів, які можуть бути виявлені на 

початковому етапі інвентаризацією і ревізією. Нормативними 

актами цього об'єкта є інструкції про порядок прийняття ТМЦ 

за кількістю та якістю (№ П-6, П-7); цивільно-правові договори 

поставок, купівлі-продажу; договори про матеріальну 

відповідальність. 

Прикладом застосування при виконанні судово-

економічної експертизи методу інформаційного моделювання є 

визначення документальної обґрунтованості первісної  

вартості ТМЦ, склад якої нормативно визначений п. 9 П(С)БО 

9 «Запаси», при наявності договору поставки, купівлі-продажу 

та первинних документів  набувача прав власності, фінансової 

звітності   суб’єкта    господарювання,    але    при   відсутності  
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регістрів бухгалтерського обліку покупця [41].   

Необхідність застосування експертом методу 

моделювання виникає також, при виконанні  завдань щодо 

розрахунку дійсної вартості частки майна господарських 

товариств,  яка підлягає виплаті учаснику при його виході з 

товариства, при проведенні комплексних експертиз із 

залученням експертів-будівельників для визначення ринкової 

вартості нерухомого майна, а також експертів-товарознавців та 

авто-товарознавців для визначення ринкової вартості рухомого 

майна та в інших випадках.  

Ще одним напрямком використання інформаційного 

моделювання в експертній практиці є дослідження наявності 

коливання (збільшення та/або зменшення) цін за одиницю 

товару на вітчизняному ринку за певний період часу, при 

наявності документально підтвердженої інформації 

уповноважених органів, щодо стану ринкових цін за 

досліджуємий період.    
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 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ 
МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОКРЕМИХ ВИДІВ 
СУДОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 

 

2.1. Застосування методу інформаційного 

моделювання при проведенні експертизи документів 

бухгалтерського, податкового обліку і звітності 

Особливістю застосування методу інформаційного 

моделювання при виконанні судових економічних експертиз є 

створення (моделювання) нових об’єктів дослідження.  

До об’єктів дослідження з використанням методу 

моделювання можна віднести фінансову звітність суб’єктів 

господарювання, регістри бухгалтерського обліку, розрахунки 

окремих економічних показників, стосовно яких ставляться 

питання при призначені експертиз. Особливістю зазначених 

об’єктів є те, що перелік їх основних параметрів (показників) 

нормативно визначено та затверджено [43]. 

Практичний досвід дозволяє нам констатувати досить 

непоодинокі випадки, коли на вирішення судовим експертам 

ставляться  завдання щодо: визначення первісної (справедливої) 

вартості запасів, у разі відсутності регістрів бухгалтерського обліку 

підприємства, по балансовому рахунку 20 «Запаси» за відповідний 

період, на підставі первинних документів та інших документів, 

зокрема договорів купівлі-продажу. Оскільки у суду чи у слідства  

відсутня можливість забезпечити  надання облікових регістрів, у 

наслідок їх пошкодження (втрати, знищення та ін.). Разом з тим, як 

визначалось в ухвалі суду «невстановлені особи ТОВ «А» (код 

ЄДРПОУ) здійснили противоправну діяльність, яка полягала в 

документальному оформленні фінансових операцій з придбання та 

продажу товару за завищеною ціною та переведенні 

безготівкових грошових коштів, у готівкову форму через 

невстановлену групу осіб». 

Застосовуючи метод моделювання, можна вирішити це 

експертне завдання побудувавши модель первісної (справедливої) 

вартості запасів. При  побудові моделі «первісна вартість запасів» 

слід враховувати особливості формування первісної вартості, в  
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кожному конкретному випадку (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1  

Особливості формування первісної вартості запасів [44; 45; 46] 
Спосіб 

надходження 

запасів 

Порядок формування первісної вартості Джерело 

інформації 

Придбані за 

плату 

Первісна вартість включає: 

1) суми, що сплачуються згідно з договором 

постачальнику (продавцю), за вирахуванням 

непрямих податків; 

2) суми ввізного мита (при придбанні 

імпортних товарів); 

3) суми непрямих податків у зв’язку з 

придбанням запасів, які не відшкодовуються 

підприємству; 

4) транспортно-заготівельні витрати, тобто 

витрати на заготівлю запасів, оплату тарифів 

(фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і 

транспортування запасів усіма видами 

транспорту до місця їх використання, 

включаючи витрати зі страхування ризиків 

транспортування запасів; 

5) втрати і нестачі запасів у межах норм 

природного убутку, які сталися при 

транспортуванні та виявлені при 

оприбуткуванні придбаних запасів; 

6) інші витрати, безпосередньо пов’язані з 

придбанням запасів і доведенням їх до стану, в 

якому вони придатні для використання в 

запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, 

належать прямі матеріальні витрати, прямі 

витрати на оплату праці, інші прямі витрати 

підприємства на доопрацювання і підвищення 

якісно-технічних характеристик запасів. Також 

у такі витрати потрапить сума оплати послуг 

митного брокера, якщо ці послуги 

безпосередньо пов’язані з придбанням запасів   

Якщо на момент оприбуткування запасів 

неможливо достовірно визначити їх первісну 

вартість, вони можуть оцінюватися та 

відображатися за справедливою вартістю з 

подальшим коригуванням до первісної вартості 

п. 9 П(С)БО 

9 

https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
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 Справедлива вартість – сума, за якою можна продати актив або 

оплатити  зобов'язання  за  звичайних  умов на певну дату: 

1)  для готової продукції та товарів – це ціна реалізації за 

вирахуванням витрат на реалізацію і суми надбавки (прибутку) 

виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної готової продукції 

та товарів; 

2)  для незавершеного виробництва – це ціна реалізації готової 

продукції за вирахуванням витрат на завершення, реалізацію та 

надбавки (прибутку), розрахованої за розміром прибутку 

аналогічної готової продукції; 

3)  для сировини і матеріалів – це відновлювальна вартість 

(сучасна собівартість придбання). 

п. 4 та 

додаток до 

П(С)БО 19  

Внесені до 

статутного 

капіталу 

Первісна вартість відповідає погодженій 

засновниками (учасниками) справедливій 

вартості запасів з урахуванням витрат, 

передбачених п. 9 П(С)БО 9 

п.11 П(С)БО 

9 

 

Отримані 

безоплатно 

Первісна вартість відповідає справедливій 

вартості запасів з урахуванням витрат, 

передбачених п. 9 П(С)БО 9 

п.12 

П(С)БО 9 

 

Виготовлені 

власними 

силами 

підприємства 

Первісною вартістю визнається  виробнича 

собівартість запасів, визначена згідно 

з П(С)БО 16 

П. 10 

П(С)БО 9 

 

Отримані в 

результаті 

обміну на 

подібні запаси 

Первісна вартість дорівнює  балансовій 

вартості запасів, що передані (підлягають 

передачі). Якщо балансова вартість переданих 

(таких, що підлягають передачі) запасів 

перевищує їх справедливу вартість, то первісна 

вартість отриманих запасів визначається на 

рівні їх справедливої вартості 

 

П. 13 

П(С)БО 9 

 

Отримані в 

результаті 

обміну на 

неподібні 

запаси 

Первісна вартість відповідає справедливій 

вартості отриманих запасів 

П. 13 

П(С)БО 9 

 

Отримані від 

переведення зі 

складу 

необоротних 

активів 

Первісна вартість відповідає балансовій 

вартості об’єкта необоротних активів на 

момент переведення до складу запасів 

Пп. 6 і 9 

розд.  2 

П(С)БО 27 

https://i.factor.ua/ukr/law-124/section-592/
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
https://i.factor.ua/ukr/law-118/section-580/
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
https://i.factor.ua/ukr/law-134/section-608/article-11810
https://i.factor.ua/ukr/law-134/section-608/article-11810
https://i.factor.ua/ukr/law-134/section-608/article-11810
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Отримані в 

результаті 

ремонту і 

поліпшення 

основних 

засобів 

Запаси оцінюють за чистою вартістю 

реалізації* або  в оцінці можливого 

використання запасів (визначається виходячи з 

вартості подібних запасів за наявності їх на 

балансі підприємства з урахуванням ступеня їх 

придатності до експлуатації) 

П. 2.12 

Методреко

мендацій 

№ 2 

*Чиста вартість реалізації – це очікувана ціна реалізації запасів 

в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних 

витрат на завершення їх виробництва та реалізацію   

п. 4 

П(С)БО 9 

 
Застосування інформаційної  моделі при виконанні 

експертного завдання щодо визначення документальної 
обґрунтованості первісної  вартості ТМЦ, 
виконується  за  алгоритмом наведеним на рис. 2.1:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Алгоритм застосування інформаційного 

моделювання в експертній практиці при виконанні завдання щодо 

документального підтвердження первинної вартості ТМЦ  [41] 

Визначається 

мета створення 

моделі, для 

виконання 

завдань експерта 

Встановлюється 

предметна  область  дослід

ження, а саме 

господарські операції   

суб’єкта господарювання з 

придбання та 

оприбуткування ТМЦ на 

баланс по первісній 

вартості   

 

Визначається 

нормативно   

встановлений склад 

первісної вартості ТМЦ, 

у відповідності до вимог 

П(С)БО 9 із врахуванням 

базових умов поставки, 

передбачені договірними 

умовами 

Вибирається засіб, з 

використанням 

якого буде подано 

модель – описова 

Вибирається 

форма подання 

інформаційної 

моделі- таблична 

Визначається інформаційна 

забезпеченість нормативно 

визначених якісно-кількісних 

властивостей об’єкта, що є 

суттєвими для дослідження 

Будується модель у формі таблиці із 

відображенням в ній складу фактичних 

витрат суб’єкта господарювання, на підставі 

даних його первинних документів, в яких 

містить відомості про господарську 

операцію в рамках виконання умов договору 

  

ши в ній якісно-кількісні 

властивості об’єкта моделювання та 

встановлені взаємозв’язки, на підставі  

Здійснюється порівняльний 
аналіз даних моделі  з 
об’єктом-орігіналом, 

наведеним у акті перевірки, 
щодо документальної 

обґрунтованості первісної 
вартості придбаних ТМЦ    

 

Здійснюється формування висновку за результатами 

дослідження, у вигляді відповідей на поставлені питання 

https://i.factor.ua/ukr/law-266/section-910/article-13688
https://i.factor.ua/ukr/law-266/section-910/article-13688
https://i.factor.ua/ukr/law-266/section-910/article-13688
https://i.factor.ua/ukr/law-266/section-910/article-13688
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12285
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12285
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2.2. Застосування методу інформаційного 

моделювання при проведенні експертизи документів про 

економічну діяльність підприємств і організацій 

Сучасний стан економіки України характеризується 

криміналізацією економічних стосунків і зростанням 

економічної злочинності. У такій ситуації для повного 

задоволення потреб судово-слідчої практики виникає потреба у 

призначенні й проведенні судово-економічної експертизи – 

основного виду судових експертиз під час розслідування 

економічних злочинів зокрема у сфері державних закупівель. 

Так,  лише у 2019 році Державною аудиторською службою 

України та її територіальними органами було виявлено 

порушень допущених замовниками під час здійснення 

державних закупівель на суму 71,8 млрд.грн. [47]. 

Одним із видів порушення у сфері державних закупівель є 

порушення імперативної норми Закону України «Про публічні 

закупівлі» (в редакції 2019 року), згідно з якою зміна істотних 

умов договору про закупівлю може здійснюватись виключно у 

випадках визначених ч.4 та ч.5 ст. 36 цього закону. Зокрема 

ними передбачено, що «умови договору про закупівлю не 

повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за 

результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) 

переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у 

разі застосування переговорної процедури. Істотні умови 

договору про закупівлю не можуть змінюватися після його 

підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному 

обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з 

урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) зміни 

ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі 

коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена 

зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 3) 

покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке 

покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в 
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договорі; 4) продовження строку дії договору та виконання 

зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання 

послуг у разі виникнення документально підтверджених 

об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у 

тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат 

замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до 

збільшення суми, визначеної в договорі; 5) узгодженої зміни 

ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості 

товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни у зв’язку із зміною 

ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;    

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами 

державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу 

іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників 

Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які 

застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення 

в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у 

зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої цієї статті 

(ч.4 ст. 36). Крім того, ч. 5 ст.36 цього закону передбачено, що 

«Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, 

достатній для проведення процедури закупівлі на початку 

наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, 

визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо 

видатки на цю мету затверджено в установленому порядку» [48]. 

В наслідок дії  цих  статей закону лише за 2019 р. було 

внесено 211433 змін в істотні умови договорів про публічні 

(державні) закупівлі, що на 32434 зміни більше ніж у 2017 р., 

разом у вартісному виразі обсяг змін зменшився на загальну 

суму 175,75 млрд. грн. (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2  

Основні причини внесення змін до істотних умов договорів 

про публічні закупівлі за 2017 - 2019 роки [47-49] 
Причини додання змін до договору 

про закупівлі 

 

Кількість змін 

до договорів 

про закупівлі 

(одиниць) 

Зміни істотних 

умов у 

вартісному 

виразі 

(млрд.грн.) 

2017 2019 2017 2019 

1) Зменшення обсягів закупівлі, 

зокрема з урахуванням фактичного 

обсягу видатків замовника (п.1 ч.4 

ст. 36 ЗУ) 

102 849 52495 337,90 64,53 

2) Зміна ціни договору (п.2, п.5, п.6, 

п.7, п.8 ч.4 ст. 36 ЗУ) 

34 342 71586 113,29 143,75 

3)Покращення якості предмета 

закупівлі (п.3 ч.4 ст. 36 ЗУ) 

13 688 48932 69,64 131,8 

4) Продовження строку дії договору 

про закупівлю  (п. 4 ч.4 та ч.5 ст. 36 

ЗУ) 

28120 38420 95,23 100,23 

Усього змін до істотних умов  

договорів про закупівлі  

178999 211433 616,06 440,31 

Разом з тим, змінився склад змін суттєво за останні три 

роки збільшилась зміна умов договору до тендерної пропозиції 

пов’язаної із зміною ціни за одиницю товару. Так, кількісний 

показник змін внесених в договори державних закупівель, 

щодо зміни ціни за одиницю товару виріс  більше чим у двічі з 

34342 одиниць до 71586 одиниць, при цьому вартісний 

показник цих змін зріс у 2019 р. до 143,75 млрд.грн. Зростання 

цін за одиницю товару в договорах державних закупівель в 

таких обсягах суттєво впливає на витрати як державного так і 

місцевих бюджетів.  

Слід зазначити, що починаючи з 19.04.2020 р. змінився 

порядок внесення змін в істотні умови договорів закупівлі, у 

тому числі ціни за одиницю товару. Так, відповідно до ч.2 п.5 

ст.41 в Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції 

закону № 396-IX від 19.12.2019), «...збільшення ціни за одиницю 

товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого 
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товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку 

за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, 

визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз 

на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. 

Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не 

застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю 

бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії» [48]. 

Однак, залишилась умова зміни ціни за одиницю товару 

залежно від коливання цін на ринку, тому актуальність 

дослідження такого явища як коливання цін на ринку товарів, 

залишається актуальним при проведенні судових економічних 

експертиз з застосуванням методу моделювання.  

Відповідно до роз’яснень Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – 

Мінекономрозвитку) «внесення таких змін до договору 

повинно бути обґрунтованим та документально 

підтвердженим» [50]. Крім того, Мінекономрозвитку відмічає, 

що спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади, який проводить статистичні спостереження, 

в тому числі й за цінами, є Державна служба статистики 

України. При цьому, у роз’ясненні відмічається, що «перелік 

органів, установ, організацій, які уповноважені надавати 

інформацію щодо коливання ціни товару на ринку, не є 

вичерпним» [50]. Саме тому в якості документального 

обґрунтування збільшення ціни за одиницю товару в рамках 

виконання договорів по державним закупівлям використовуються 

довідки регіональних торгово-промислових палат та ДП 

«Держзовнішінформ», які містять відомості про ціни на товар 

на дату, визначену в запиті постачальника. Разом з тим, 

регіональна торгово-промислова палата України зазначає, що 

вона «не здійснює жодних розрахунків статистичних даних, 

зокрема динаміки цін на паливо-мастильні матеріали, та, 

відповідно, не володіє відповідною методологією» [51], а 

Головне управління статистики в Одеській області в своєму 

листі вказує на те, що надані ним середньомісячні ціни на 

нафтопродукти не «призначені для оцінки тендерних 
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пропозицій та визначення переможців під час проведення 

торгів згідно з процедурами, встановленими Законом України 

«Про публічні закупівлі» [47]. Отже, на сьогодні вищенаведені 

органи не визначають рівень коливання (динаміки) ринкових 

цін на товари, який враховується при внесені змін до договору 

по державним закупівлям відповідно до Закону № 922. Це й 

обумовлює необхідність залучення судових експертів 

економістів, які володіють спеціальними знаннями в галузі 

фінансів, для аналізу статистичних даних про стан рівня зміни 

цін на ринку за певний період часу, на певній території на 

підставі інформації, наданої уповноваженими органами, з 

метою визначення  наявності чи відсутності коливання 

(динаміки) цін на товари.  

Варто зазначити, що кількісна сторона явищ і процесів у 

фінансовій сфері є об’єктом вивчення фінансової статистики [52] 

Тобто, відображені в довідках уповноважених органів ціни за 

одиницю товару, що були предметом договору про державні 

закупівлі, є об'єктами дослідження судово – економічної 

експертизи, для визначення наявності чи відсутності коливання 

(динаміки) цін на товари, відповідно до поставлених перед нею 

питань. Водночас, дослідження питань з ціноутворення – 

процесу формування та встановлення цін [53], виходить за 

межі компетенції судового експерта економіста та є одним із  

завдань для товарознавчої експертизи [54].  

Під час проведення судово-економічних експертиз з 

метою виконання певного експертного завдання експертами 

застосовуються відповідні методи дослідження, методики 

проведення судових експертиз, а також нормативно-правові 

акти та нормативні документи. Визначення способу проведення 

експертизи (вибір певних методів дослідження) належить до 

компетенції експерта [54]. Пошук відповідей на поставлені 

питання (вирішення експертних завдань) неухильно 

призводить до розширення існуючого переліку методів і 

засобів та розробки нових методичних рекомендацій, що 

охоплюватимуть більше коло різноманітних об’єктів – 

документально зафіксованих господарських фактів, явищ, 
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операцій в часових та логічних межах, визначених певним 

питанням, запропонованим на дослідження експерту-

економісту. Таким чином відбувається безперервний 

динамічний розвиток наукових знань економічної 

експертології [54].  

Методам, що застосовуються в експертній практиці, 

присвячена методика «Методи, способи та прийоми, які 

використовуються при проведенні судово-економічних 

експертиз» за реєстраційним кодом 11.0.08, якою передбачено 

застосування методу документальної перевірки,  співставлення  

так і  методу моделювання. Можливість застосування цього 

методу в судово-економічній експертизі базується на 

основоположних принципах: інформаційної достатності та 

нормативної визначеності основних параметрів (показників), 

інваріантності інформації, доцільності та принципу 

здійсненності .  

У практиці експерта-економіста, як правило, 

застосовується інформаційний, аналітичний або математичний 

метод моделювання. Застосування того чи іншого методу 

залежить від мети моделювання.  У випадку, коли завданням 

експерта-економіста є встановлення рівня коливання 

(динаміки) ціни за одиницю товару, який враховується при 

внесені змін до договору по державним закупівлям, то за умови 

наявності в матеріалах, наданих на дослідження, 

документально підтвердженої інформації щодо рівня цін за 

одиницю товару уповноважених органів і тендерної пропозиції 

постачальника, а також Договору про поставку товарів та 

додаткових угод до нього, може бути заснований метод 

інформаційного моделювання.  

Інформаційна модель – це аналог процесу,  що 

характеризує структуру та якісно-кількісні властивості об’єкта 

моделювання. Такий аналог подібний оригіналу, а відмінності 

не суттєві відповідно умов конкретної пізнавальної задачі [55]. 

Алгоритм побудови інформаційної моделі рівня коливання 

(динаміки) цін за одиницю товару має наступну структуру: 

постановка завдання; створення або вибір моделі;  дослідження  
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моделі; перенесення знань з моделі на оригінал.  

При її побудові застосовується трендовий аналіз, в основу 

якого покладено пошук спрямованості зміни економічного 

показника, що встановлюються на підставі тенденції їх 

зростання або спаду. 

Наприклад, на судово-економічну експертизу була 

представлена інформація уповноваженого органу щодо цін за 

1л дизельного пального на внутрішньому ринку. На її підставі 

була побудована «Модель коливання цін за одиницю товару» у 

формі графіка, який наочно демонструє як наявність коливання 

цін на ринку України так і безпідставність підвищення ціни за 

одиницю товару на підставі додаткових угод до договору 

поставки дизельного палива, яке відбувалось всупереч вимогам 

Закону № 922 [47] (до 19.04.2020 р.) щодо не перевищення 10% 

до тендерної пропозиції постачальника ціни за одиницю товару 

(рис. 2.2).  

Побудова такої моделі надає можливість зробити 

висновок експерту-економісту про наявність чи відсутність на 

вітчизняному ринку коливання цін  (їх збільшення чи 

зменшення) за період дослідження на підставі даних щодо ціни 

за одиницю товару на певну дату та встановити наявність 

відхилень від нормативно регламентованого обмеження. 

Джерелом інформації виступають довідки уповноважених 

органів, а також додаткові угоди до договору. Наслідком цієї 

невідповідності вимогам Закону № 922 [47] є зменшення 

обсягів поставок товару та необґрунтоване зростання його 

вартості за рахунок збільшення ціни за одиницю товару більш 

ніж на 10% від тендерної пропозиції, що призводить до 

неефективного витрачання бюджетних коштів.  
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Рис. 2.2.  Модель коливання цін за одиницю товару на 

дату внесення змін до договору про державні закупівлі (за 

місяцями) 

Підсумовуючи зазначимо, що застосування методу 

інформаційного моделювання при виконанні судово-

економічної експертизи окремих об'єктів як-от коливання 

ринкових цін на товари, які виступають предметом державних 

закупівель, дозволяє: дослідити об'єкт, який є недоступним; 

встановити основні параметри (показники) об’єкта 

дослідження; забезпечити високу ступінь обґрунтованості 

результатів дослідження; надати висновок на поставлені 

питання.  

Призначення судово-економічної експертизи є 

актуальним щодо визначенні розміру  матеріальних збитків у 

порядку, передбаченому  п. 6 ч. 2 ст. 242 Кримінального 

процесуального кодексу  України [56]. Головним завданням 

експертизи із дослідження збитків та/або неодержаного доходу 

(упущена вигода) є встановлення документальної 

обґрунтованості їх розміру.  

Відмітимо, що поняття збитків законодавчо визначене 

нормами Цивільного кодексу України та Господарського 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

довідкові ціни, грн. за  1 л 29.1 28.44 28.44 28.34 29.88 29.83 29.38 28.32 28.18 28.22 28.11 28.15

договірні ціни, грн. за 1 л 28.5 0 29.75 30.67 31.25 31.78 32.2 32.49 33.1 33.49 32.8 31.25

лімит 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
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кодексу України [57, ч.2 ст.22; 58, ч.2 ст.224]. Відповідно до 

змісту цих норм, збитки – це грошова вартість втраченого 

майна та додаткових витрат на його відновлення, що являють 

собою реальні (прямі) збитки, а також неодержаний дохід (не 

отриманий прибуток), що є упущеною вигодою. Упущена 

вигода відрізняється від реальних збитків тим, що реальні 

збитки характеризуються зменшенням наявного майна 

потерпілого (проведені витрати, знищення і пошкодження 

майна), а у разі виникнення упущеної вигоди наявне майно не 

збільшилося, хоча й могло б збільшитися, якби не було 

допущено невиконання договірних відносин. Отже, упущена 

вигода -  це рахункова величина втрат очікуваного приросту в 

майні, що базується на документах, які беззастережно 

підтверджують реальну можливість отримання потерпілим 

суб'єктом господарювання грошових сум (чи інших цінностей), 

якби учасник відносин у сфері господарювання не допустив 

невиконання договірних відносин. 

Як свідчить експертна практика оцінку величини 

упущеної вигоди потерпілим суб'єктам господарювання можна 

здійснити із застосуванням методів моделювання, за умови 

створення моделі на принципах інформаційної достатності та 

нормативного визначення основних параметрів (показників) 

об’єкта дослідження [42].    

Дотримання принципу інформаційної достатності, при 

проведені економічних експертиз, забезпечується через 

наявність в матеріалах, наданих на дослідження, наступних 

об’єктів: первинних документів; облікових реєстрів; 

фінансової, статистичної та податкової звітності. При 

проведенні дослідження в якості джерел інформації можуть 

також використовуватися інші матеріали справи: висновки 

експертів інших спеціальностей, договори з контрагентами, 

положення про облікову політику, проектно-технічна 

документація, статутні та реєстраційні документи, акти ревізій, 

висновки аудиторів, тощо. Разом з тим, відсутність усіх 

об'єктів дослідження, в наслідок втрати або знищення частини 

документів, не виключає можливість застосування методу 
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моделювання при проведені судово-економічної експертизи, а 

навпаки – його застосування буде найбільш результативним 

для обґрунтування висновку експерта з поставлених питань.  

Доцільно зазначити, що вибір експертом-економістом тієї 

чи іншої моделі визначається можливостями суб’єктивного 

сприйняття експертом даних, які отримані в ході 

дослідницьких експертних процедур. Так, можливість 

застосування методу математичного моделювання при 

проведенні експертиз щодо оцінки упущеної вигоди 

(недоотриманого прибутку) з’являється в результаті 

скорочення обсягів виробництва або реалізації продукції 

(робіт, послуг), зниження якості виготовленої продукції (робіт, 

послуг), зміни асортименту виготовленої продукції (робіт, 

послуг) в наслідок невиконання договірних зобов’язань.  

Як відомо, математичне моделювання – це один із 

напрямків економіко-математичних методів аналізу, що 

полягає в дотриманні технології прагматичної побудови 

математичної моделі, яка дозволяє експерту обґрунтувати 

найадекватнішу інтерпретацію результатів моделювання 

упущеної вигоди (табл. 2.3).  

  Таблиця 2.3 

Оцінка недоотриманого прибутку (упущеної вигоди) 

внаслідок порушення договірних зобов’язань 
1. Скорочення обсягів виробництва або реалізації продукції (робіт, послуг) 

Пн – неотриманий прибуток 

(упущена вигода) 

Джерела інформації: 

Ц – ціна одиниці продукції 

(роботи, послуги); 

Довідки уповноважених органів (Держстат, 

Торгівельні промислові палати та ін.) 

С – планова виробнича 

собівартість   продукції (робіт, 

послуг); 

Затверджена уповноваженою особою 

Планова калькуляція виробнича 

собівартість продукції   (робіт,   послуг) 

К – кількість не виробленої або 

не реалізованої продукції 

(робіт, послуг), в наслідок не 

виконання договірних 

зобов’язань контрагента. 

Визначається розрахунково: 

К = Он/Нв,  або  К = Нп х Ч 
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Он – обсяг недоставленої 

(неякісної або некомплектної) 

сировини, матеріалів; 

Акт про приймання матеріалів за участю 

матеріально відповідальної особи 

одержувача запасів та представника 

відправника (постачальника) або 

представника незацікавленої організації. 

Нв – норма витрат  матеріалів 

на одиницю продукції  

ГОСТ 14.322-83 «Нормування витрат 

матеріалів» та внутрішнього 

розпорядчого документу 

Нп – нормальна потужність 

непрацюючого цеху (ділянки, 

агрегату, станка); 

 Розрахунок виробничої потужності   

непрацюючого цеху (ділянки, агрегату, 

станка). 

2. Зниження якості виготовлюваної продукції (робіт, послуг) 

Пн = Пцд – (Пцд - Зця ) 

Пн- неотриманий прибуток (упущена вигода) 

Пцд – прибуток від реалізації 

продукції  по договірній ціні; 

Договори продажу продукції, із 

первинними документами; облікових 

регістрів (аналітичного та синтетичного 

обліку); бухгалтерські довідки з 

розрахунком прибуток від реалізації 

продукції  по договірній ціні 

Зця – цінова знижка за 

зниження якості реалізованої 

продукції 

Наказ керівника підприємства або 

Положення про надання знижки, в т. ч. 

за зниження якості реалізованої 

продукції. 

3. Зміна асортименту виготовленої продукції (робіт, послуг) 

Пн = Пцд – (Пцд - Зца ) 

Пн- неотриманий прибуток  (упущена вигода) 

Пцд – прибуток від реалізації 

продукції  по договірній ціні; 

Договори продажу продукції, із 

первинними документами; облікових 

регістрів (аналітичного та синтетичного 

обліку); бухгалтерські довідки з 

розрахунком прибуток від реалізації 

продукції  по договірній ціні. 

Зца - цінова знижка від зміни 

асортименту реалізованої 

продукції   

Наказ керівника підприємства або 

Положення про надання знижки, в т. ч. 

за зниження якості реалізованої 

продукції. 

 

Отже, застосування методу математичного моделювання 

надає можливість побудувати «математичну модель» як 
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своєрідного інструменту пізнання для дослідження самого 

об’єкту – недоотриманого прибутку (упущеної вигоди).  

Практичне використання запропонованого науково-

методичного підходу до проведення судової експертизи із 

вирішення завдань щодо визначення розміру збитків (упущеної 

вигоди) через застосування методу моделювання позитивно 

вплине на рівень експертного забезпечення розгляду справ у 

суді чи досудового розслідування та дозволить забезпечити 

захист економічних інтересів вітчизняних суб’єктів 

господарювання. 

 

2.3. Особливості застосування математичного методу 

моделювання при експертизі документів про економічну 

діяльність підприємств 

Сфера застосування математичного моделювання в 

експертній практиці дуже широка. В судово-економічній 

експертизі багато досліджень побудовані на основі таких 

математичних методів як факторний аналіз, кореляційний 

аналіз, регресійний аналіз, метод головних компонент і т. ін.      

Моделювання математичними методами дозволяє 

впорядковувати систему економічної інформації, підвищувати 

точність економічних розрахунків. Завдяки застосуванню 

метода моделювання значно посилюється можливість 

конкретного кількісного аналізу та дослідження багатьох 

факторів, які впливають на фінансово-господарські процеси 

суб’єктів господарювання. 

Розглянемо гіпотетичну модель наступної задачі, 

оскільки на сьогодні особливо гостро стало питання погашення 

підприємствами - платниками податків грошових зобов’язань із 

сплати податків та зборів, в наслідок дії протиепідемічних 

заходів та нестабільної економічної ситуації в Україні. Так,  

лише за березень місяць кількість податкових боржників зросла 

на 21876 осіб та на 01.04.2020 налічується 1027087 юридичних 

осіб та підприємців, які мають податковий борг перед 

державним або місцевим бюджетом [60]. Одним із шляхів 

вирішення цієї проблеми є надання розстрочення або 
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відстрочення виконання грошових зобов’язань або податкового 

боргу платнику податків, у відповідності до вимог ст.100 

Податкового кодексу України [61]. Відмова податкового 

органу в надані розстрочення або відстрочення виконання 

грошових зобов’язань або податкового боргу платнику 

податків, на підставі результатів аналізу фінансового стану 

податкового боржника, призводить до розгляду цих питань в 

судовому порядку.  

В процесі розгляду судами цих справ необхідним є 

отримання інформації щодо оцінки фінансової стійкості 

платника податків, яка стосується спеціальних знань судового 

експерта-економіста. При проведенні судової економічної 

експертизи розрахунку прогнозних доходів платника, що 

гарантують виконання графіка погашення податкового боргу та 

його фінансового стану, судові експерти-економісти 

застосовують методи, які передбачені методикою «Методи, 

способи та прийоми, які використовуються при проведенні 

судово-економічних експертиз» за реєстраційним кодом 

11.0.08. В числі рекомендованих методикою до застосування 

методів дослідження, наведено і метод моделювання.  

При дослідженні економічних об'єктів,  в експертній 

практиці можливе застосування математичних моделей, які 

являють собою його спрощений образ, поданий у вигляді 

сукупності математичних співвідношень (рівнянь, нерівностей, 

логічних співвідношень, графіків, тощо), що пов’язують 

вихідні характеристики стану об’єкта з вхідною інформацією, 

початковими даними, обмеженнями, що накладаються на 

функціонування об’єкта.  

Математична модель знаходиться у певній відповідності з 

об’єктом і здатна замінити його з тією метою, щоб вивчення та 

дослідження моделі давало нову інформацію про поведінку 

об’єкта (механізм протікання процесів, динаміку, поведінку 

об’єкта як в минулому, так і в майбутньому тощо). 

Математичне моделювання в практиці експерта-

економіста – це опис математичних моделей, їх створення та 

аналіз. Їх використання при проведенні експертного 



46 

дослідження обумовлене їх якісними характеристиками до  

яких належать:  
 ступінь 

універсальності 

моделі 

характеризує повноту відображення у моделі 

властивостей реального об'єкта; кількісно ступінь 

універсальності може бути описаний співвідношенням 

множини відображених властивостей до множини 

наявних властивостей системи 

точність моделі оцінюється за збіжністю значень параметрів реального 

об'єкта і значень тих же параметрів, отриманих за 

допомогою побудованої моделі; при цьому ступінь 

збіжності розраховують через відхилення цих 

параметрів 

адекватність 

моделі 

це її здатність відображати задані властивості об'єкта з 

похибкою, не більше заданої. Подібність моделі та 

оригіналу є невід'ємною умовою адекватності 

моделювання. При цьому адекватність моделі 

переважно спостерігається виключно в обмеженій 

області зміни зовнішніх параметрів, яка називається 

областю адекватності математичної моделі  

економічність 

моделі 

характеризується витратами обчислювальних ресурсів 

на її реалізацію, чим вони менші, тим модель 

економічніша. 

Однак, при використанні математичного моделювання 

при проведенні судової економічної експертизи, слід 

враховувати основоположні принципи на яких базується 

побудова математичної моделі. Так, побудова моделі 

фінансової стійкості підприємства на принципі  інформаційної 

достатності та принципу  інваріантності інформації передбачає 

наявність в матеріалах наданих на дослідження фінансової 

звітності  підприємства з примітками до звітності (ф. №1,         

ф. №2, ф. №3, ф. №4, ф. №5) та податкових декларацій 

(розрахунків) платежів до бюджету, які стали підставою для 

нарахування податкового зобов'язання; актів перевірок 

контролюючих органів, які стали підставами для нарахування 

податкових зобов'язань та аналізу платоспроможності платника 

податку; прогнозу доходів підприємства на термін дії 

розстрочення (відстрочення); звіту про наявність та рух 
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основних фондів, амортизацію (знос) (ф. № 11-ОЗ); звіту про 

фінансові результати і дебіторську та кредиторську 

заборгованість (ф. № 1-Б); звіту з праці (ф. № 1-ПВ) та ін. [62]. 

У разі ненадання на експертизу вищенаведених документів, 

побудова моделі буде неможлива або побудована модель буде 

неадекватна. 

Ще одним принципом побудови моделі при проведенні 

судової економічної експертизи з оцінки фінансової стійкості 

платника податків  є принцип нормативного визначення 

основних параметрів (показників) фінансової стійкості 

підприємства. Зокрема загальні (без врахування галузевих 

особливостей) нормативно визначені показники, що 

характеризують фінансову стійкість підприємства, а саме 

коефіцієнта  фінансової  стабільності, коефіцієнта фінансової  

незалежності «автономії», коефіцієнта  забезпечення  власними 

коштами, коефіцієнт покриття, маневреності робочого 

капіталу, які наведено в Методичних рекомендаціях щодо 

виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак 

дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи 

доведення до банкрутства [62] та в Методиці аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприємств державного 

сектору економіки [63]. 

Важливим при застосовуванні методу моделювання при 

проведенні експертизи є дотримання принципу здійсненності, 

тобто створена модель повинна забезпечувати досягнення 

поставленої мети дослідження - достовірну та обґрунтовану 

оцінку фінансової стійкості підприємства та можливість 

надання висновку експерта по поставленим  питанням.   

Слід зазначити, що існуючі на сьогодні моделі та методи, 

що використовуються для оцінювання фінансової стійкості 

підприємства,  можна об’єднати у три основних типи: 

дескриптивні, предикативні і нормативні (табл. 2.4). 

 

 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=vb292202-09
http://zakon.nau.ua/doc/?code=va270202-09
http://zakon.nau.ua/doc/?code=vc294202-09
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Таблиця 2.4  

Характерні особливості трьох типів моделей та методів для 

оцінювання фінансової стійкості підприємств-платників  

податків [64-67] 
Тип 

моделі 

Характеристика Зміст Метод 

Д
ес

к
р

и
п

ти
в
н

і 
м

о
д

ел
і 

Моделі описового 

характеру, що 

базуються на        

даних, наведених 

у різних формах  

фінансової та 

статистичної  

звітності  

 

1) горизонтальний фінансовий 

аналіз, який проводиться з метою вивчення 

динаміки окремих фінансових показників, 

розрахованих за даними фінансової 

звітності за певний період часу; 

2) вертикальний фінансовий 

аналіз, який базується на порівнянні 

питомої ваги окремих структурних 

складових; 

3) порівняльний фінансовий аналіз, 

який проводиться для зіставлення планових 

та фактичних показників, фактичних і 

нормативних (галузевих, загальних) 

показників; 

4) аналіз фінансових коефіцієнтів, 

який полягає у зіставленні показників 

звітності та(або) фінансового плану з 

метою розрахунку коефіцієнтів: коефіцієнт 

платоспроможності (ліквідності), оцінки 

оборотності активів, фінансової 

стабільності підприємства тощо; 

5) факторний фінансовий аналіз, 

який проводиться для оцінки впливу 

окремих чинників на рівень відповідних 

результативних показників 

Аналіз, 

синтез, 

індукція, 

дедукція, 

порівняння, 

та інші  

П
р
ед

и
ка

ти
вн

і 
м

о
д
ел

і 

Моделі 

прогнозного 

характеру, які 

застосовуються 

для передбачення 

фінансової  

стійкості у 

майбутньому та 

прогнозних 

доходів платника, 

що гарантують 

виконання графіка 

погашення 

податкового боргу 

1) розрахунок точки критичного обсягу 

продаж та прогнозних доходів; 

2) побудова прогнозних фінансових 

звітів 

  

Метод 

експертних 

оцінок; 

економіко-

статистичні 

методи 
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Н
о

р
м

ат
и

в
н

і 

м
о

д
ел

і 

Моделі 

порівняння 

фактичних 

результатів 

діяльності 

господарюючих 

суб’єктів з 

очікуваними 

показниками 

1)порівняльний фінансовий аналіз, який 

проводиться для зіставлення планових 

та фактичних показників, фактичних і 

нормативних (галузевих, загальних) 

показників 

Нормативн

ий, 

порівняльн

ий аналіз 

 

Для аналізу фінансової стійкості підприємства-платника 

податків при проведенні експертизи із застосуванням методу 

моделювання найбільш результативною є використання 

дескриптивної моделі, а при досліджені прогнозних доходів 

платника податку - предикативна модель, яка надає можливість 

встановити обґрунтованість наданого на дослідження графіку 

погашення податкового боргу, що надається до податкового 

органу з метою отримання розстрочки (відстрочки) узгоджених 

податкових зобов’язань підприємства – заявника [64]. 

Варто зазначити, що побудова дескриптивної моделі 

фінансової стійкості підприємства із застосуванням 

програмного комплексу «Project Expert» [65], скорочує 

трудомісткість експертизи та забезпечує виконання експертних 

завдань щодо оцінки  платоспроможності платника податку на 

дату подачі ним заяви щодо надання розстрочки (відстрочки) 

грошових зобов’язань (податкового боргу).  

При проведенні досліджень з оцінки фінансової стійкості 

підприємства можна застосовувати моделі прогнозування 

ймовірної неплатоспроможності (банкрутства) підприємства, 

які розроблені зарубіжними та вітчизняними вченими [64-71] 

(табл. 2.5).  

Таблиця 2.5  

Моделі прогнозування ймовірної неплатоспроможності 

(банкрутства) підприємства   
Модель Формула розрахунку та 

оцінка результату 

Значення показників 

П’ятифак - 

торна модель     

Е. Альтмана   

Z=0,717·К1+0,847·К2+3,107

·К3+0,42·К4+0,995·К5 

 

  

К1 = Власний оборотний капітал / 

Загальна вартість активів;  

К2 = Нерозподілений прибуток / 

Загальна вартість активів; 



50 

граничним значенням    є  

Z = 1,23 

К3 = Прибуток до виплати відсотків / 

Загальна вартість активів; 

К4 = Балансова вартість власного 

капіталу/ Позиковий капітал; 

К5 = Виторг від продажу / Загальна 

вартість активів. 

Модель     

Дж.Таффлера 

і   Г. Тішоу   

Z = 0,53· A + 0,13·B + 0,18·C 

+ 0,16·D 

  

граничним значенням    є   

Z = 0,3 

A = Операційний прибуток / 

Короткострокові зобов’язання; 

B = Оборотні активи / Загальна сума 

зобов’язань; 

С = Короткострокові зобов’язання / 

Загальна вартість активів; 

D = Виручка від реалізації / Загальна 

вартість активів. 

Модель         Г. 

Спрінгейта   

Z=1,03A+3,07B+0,66C+0,4D 

 

 

граничним значенням    є  

Z =0,862 

А = Робочий капітал / Загальна вартість 

активів; 

В = Прибуток до сплати податків та 

процентів/ Загальна вартість активів;  

С = Прибуток до сплати податків / 

Короткострокові зобов’язання; 

D = Обсяг продажу / Загальна вартість 

активів. 

 

Модель        Р. 

Ліса   

Z = 0,063·A+ 0,092·B + 

0,057·C+0,001·D 

  

 

граничним значенням    є    

Z = 0,037 

А = Оборотні активи / Загальна вартість 

активів; 

В = Операційний прибуток / Загальна 

вартість активів; 

С = Нерозподілений прибуток / 

Загальна вартість активів; 

D = Власний капітал / Позиковий 

капітал. 

 

Метод          У. 

Бівера     

К =ЧП+А/Дз+Пз 

граничним значенням    є 

К  0,17  

(за 5 років до   банкрутства) 

та 

К  - 0,15 

(за 1 рік до банкрутства) 

К- коефіцієнт Бівера; 

ЧП-Чистий прибуток; 

А-Амортизація; 

Дз-Довгострокові зобов’язання; 

Пз- поточні зобов’язання 

Модель 

Сайфулліна - 

Кадикова 

R=2·Кз+0,1·Кпл+0,08·Коа+ 

0,45·Рп+ Рвк; 

 

граничним значенням    є   

R =1 

 

Кз- коефіцієнт забезпеченості власними 

коштами; 

Кпл- коефіцієнт поточної ліквідності; 

Коа- коефіцієнт оборотності активів; 

Рп- рентабельність продажів 

(комерційна маржа); 

Рвк- рентабельність власного капіталу 
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Модель 

Чессера 

R = 1/1+ eY 

граничним значенням    є  

R  0,5 – підприємство є 

фінансовою стійким і йому 

не загрожує  

неплатоспроможність 

(банкрутства); 

 R > 0,5 – висока 

ймовірність  

неплатоспроможності 

(банкрутства) 

Де 

Y 2,0434  5,324x1  0,0053x2  

6,6507x3  4,4009x4  0,0791x5  

0,1020x6 , 

x1 – співвідношення високоліквідних 

активів і усіх активів; 

x2 – співвідношення обсягу продажів і 

високоліквідних активів; 

x3 – співвідношення валового прибутку і 

суми активів; 

x4 – співвідношення позичкового 

капіталу і суми активів;  

x5 – співвідношення основного капіталу 

і чистих активів; 

x6 – співвідношення оборотного 

капіталу і обсягу продаж 

Модель        

О.Терещенко 

Z = 1,5 · Х1 + 0,08 · Х2 + 10 

· Х3 + 5 · Х4 + 0,3 · Х5 + 0,1 

· Х6 

 граничним значенням    є      

Z > 2 – підприємство є 

фінансовою стійким і йому 

не загрожує  

неплатоспроможність;  

1 < Z < 2 – у підприємства 

порушено фінансову 

рівновагу (фінансову 

стійкість), але йому не 

загрожує   за умови 

переходу на антикризове 

управління; 

 0 < Z < 1 – підприємству 

загрожує банкрутство, якщо 

воно не здійснить 

санаційних заходів;  

Z < 0 – підприємство є 

неплатоспроможним. 

 

Х1 - відношення грошових надходжень 

до зобов’язань; 

Х2 - відношення валюти балансу до 

зобов’язань; 

Х3 - відношення чистого прибутку до 

середньорічної суми активів; 

Х4 - відношення прибутку до 

виручки; 

Х5 - відношення виробничих запасів 

до виручки; 

Х6 - відношення виручки до 

основного капіталу 

Модель        

А.Матвійчука  

Z = 0,033 · Х1 + 0,268 · Х2 + 

0,045 · Х3 - 0,018 · Х4 -0,004 

· Х5 - 0,015 0,1 · Х6+0,702 · 

Х7 

граничним значенням    є       

Z > 1,104 – низький;   

Z   1,104- високий 

Х1 – мобільності активів; 

Х2 – оборотності кредиторської 

заборгованості; 

Х3 – оборотності власного капіталу; 

Х4 – окупності активів; 

Х5 – забезпеченості власними 

оборотними засобами; 

Х6 – концентрації залученого капіталу; 

Х7 – покриття боргів власним капіталом 
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Однак, на думку українських вчених, найбільш  

адаптованими до вітчизняних підприємств моделями 

визначення ймовірності банкрутства (неплатоспроможності) є 

модель О. Терещенка, модель Р. Сайфулліна – Г.Кадикова, 

модель А. Матвійчука  та метод оцінювання У. Бівера.  Разом з 

тим, і вони мають ряд недоліків. Зокрема в моделі                  

О.О. Терещенка відсутня поглиблена класифікація стійкості 

фінансового стану (існує лише задовільний та незадовільний 

фінансовий стан) та є широкий інтервал невизначеності, що 

зобов’язує проводити додатковий аналіз для ідентифікації 

стійкості фінансового стану, недостатнє також теоретичне 

обґрунтування критичних точок (чи інтервалів) для окремих 

фінансових індикаторів, що призводить до неточностей у 

фіксуванні нормативних значень фінансових показників.  

На думку науковців, недоліком  моделі А. Матвійчука  є 

відсутність індикаторів рентабельності й абсолютної 

ліквідності, котрі не враховувалися з огляду на те, що в 

більшості вітчизняних підприємств перші дорівнюють нулю, а 

другі – просто відсутні у фінансовій звітності. 

Доцільно зазначити, що для оцінки  фінансової стійкості  

платника податків з метою прийняття рішення про 

розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань 

(податкового боргу) в податкових органах використовуються 

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак 

неплатоспроможності підприємства та ознак дій з 

приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи 

доведення до банкрутства, затверджені наказом Міністерства 

економіки України, відповідно до вимог яких визначається 

коефіцієнт загрози виникнення податкового боргу (Кзв) та/або 

коефіцієнт загрози накопичення або непогашення податкового 

боргу (Кзн) [72]  (табл.  2.6). 
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Таблиця 2.6  

Розрахунок коефіцієнтів загрози виникнення податкового 

боргу та загрози накопичення або непогашення 

податкового боргу  
Показник Формула розрахунку Значення 

Коефіцієнт 

загрози 

виникнення 

податкового 

боргу (Кзв)  

 Кзв = (Ал + Кн)/  

Зпб, 

граничним значенням    

є: Кз  1 

відсутність загрози 

накопичення або 

непогашення 

податкового боргу; 

Кз  1 наявність 

загрози накопичення 

або непогашення 

податкового боргу          

Ал - високоліквідні активи 

(поточні фінансові інвестиції, 

грошові кошти та їх 

еквіваленти); 

 Кн - грошові кошти, які 

надійдуть з дати наданої 

заявником звітності (офіційної 

або оперативно розрахованої) до 

настання граничного терміну 

сплати грошових зобов'язань;  

Зпб - загальна сума поточних 

грошових зобов'язань платника 

податків з усіх податків, зборів 

(обов'язкових платежів),  а 

також сума заборгованості по 

зарплаті 

Коефіцієнт 

загрози 

накопичення 

або 

непогашення 

податкового 

боргу (Кзн) 

Кзн = (Ал + Кн)/ Зпб 

граничним значенням    

є:      

Кзн  1, 

відсутність загрози 

накопичення або 

непогашення 

податкового боргу 

Кзн  1, 

 наявність загрози 

накопичення або 

непогашення 

податкового боргу 

Ал - високоліквідні активи 

(поточні фінансові інвестиції, 

грошові кошти та їх 

еквіваленти), наявні у платника 

податків на дату наданої 

заявником звітності   

 Кн - грошові кошти, які можуть 

надійти з дати наданої 

заявником звітності (офіційної 

або оперативно розрахованої) до 

закінчення 30-ти денного 

терміну, передбаченого для 

розгляду цієї заяви; 

Зпб - загальна сума поточних 

грошових зобов'язань платника 

податків з усіх податків, зборів 

(обов'язкових платежів), та сума 

податкового боргу, а також сума 

заборгованості по зарплаті 
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Сума грошові 

кошти, яка 

може надійти з 

дати наданої 

заявником 

звітності 

(офіційної або 

оперативно 

розрахованої) 

до закінчення 

30-ти денного 

терміну, 

передбаченого 

для розгляду 

цієї заяви (Кн)  

Кн = (Вп/Тп) х Тд Вп - дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) (сума чистого 

доходу від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)) (рядок 

2000 звіту про фінансові 

результати (форми № 2 або № 2-

к) по графі 3) та собівартості 

реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) (рядок 2050 звіту 

про фінансові результати 

(форми № 2 або № 2-к) по графі 

3); 

Тп - кількість днів звітного 

періоду; 

Тд - кількість днів з дати 

наданої заявником звітності 

(офіційної або оперативно 

розрахованої) до настання 

граничного терміну сплати 

грошових зобов'язань включно 

 

Однак, слід враховувати, що Методичні рекомендації 

податкового органу не мають ознак нормативного акту 

обов'язкового до виконання, тому при проведенні судових 

економічних експертиз з оцінки фінансової стійкості 

підприємства – платника податків, слід використовувати 

дескриптивну модель фінансової стійкості підприємства із 

урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо виявлення 

ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з 

приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи 

доведення до банкрутства [72] та Методики аналізу фінансово-

господарської діяльності підприємств державного сектору 

економіки [63] із застосуванням програмного комплексу 

«Project Expert». 

Алгоритм побудови моделі та підготовки експертного 

висновку щодо оцінки фінансової стійкості підприємства – 

платника податків на основі економіко-математичних методів, 

можна представити з допомогою ряду взаємозв’язаних етапів. 
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На першому етапі, здійснюється постановка фінансово-

економічної задачі, в залежності від об’єкту дослідження. На 

другому – формування системи показників на підставі наданих 

на дослідження документів. На третьому етапі здійснюється 

вибір адекватного методу економіко-математичного 

моделювання. Четвертий етап передбачає побудову економіко-

математичних моделей. П’ятий етап – інтерпретація 

результатів побудованих моделей, а на шостому – формуються 

висновки експерта щодо фінансової стійкості підприємства-

платника податків [38]. 

Застосування методів моделювання при проведені 

судових економічних експертиз з оцінки фінансової стійкості 

підприємства – платника податків із використанням 

дескриптивної моделі фінансової стійкості підприємства надає 

можливість захисту прав та інтересів як платників податків так 

і держави та забезпечує повне, всебічне та об’єктивне 

дослідження податкових конфліктів/спорів. 

 

2.4. Особливості застосування математичного методу 

моделювання  при експертизі документів фінансово-

кредитних операцій 

Останнім часом більшість призначених експертиз 

складають експертизи, пов’язані з вирішенням питань 

документальної обґрунтованості оформлення та відображення 

в обліку операцій з видачі, використання і погашення кредитів, 

що відповідають експертній  спеціальності 11.3 «Дослідження 

документів фінансово-кредитних операцій». Однією із причин 

є недотримання як позичальниками (фізичними, юридичними 

особами), так і кредиторами (банківськими, іншими 

фінансовими установами) зобов’язань, передбачених та 

узгоджених ними при укладанні кредитних договорів.   

Договір про споживчий кредит – це вид кредитного 

договору, за яким кредитодавець зобов’язується надати 

споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених 

договором, а споживач (позичальник) зобов’язується 

повернути кредит та сплатити проценти за користування 
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кредитом на умовах, встановлених договором (п.1 ст.1 Закону 

про споживче кредитування від 15.11.2016 р. № 1734-VIII) [73]. 

До набрання чинності Законом про споживче 

кредитування, основні вимоги до договору споживчого кредиту 

були встановлені Цивільним кодексом України [58], Законом 

про захист споживачів [74] та Законом про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг [75]. Крім 

того, для банків певні вимоги до договорів були встановлені 

Законом України «Про банки і банківську діяльність» [76]. 

Відповідно до  вимог ст. 12 Закону України «Про 

споживче кредитування» у договорі про споживчий кредит 

зазначаються: найменування та місцезнаходження 

кредитодавця та кредитного посередника (за наявності), 

прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання споживача 

(позичальника); тип кредиту (кредит, кредитна лінія, 

кредитування рахунку тощо), мета отримання кредиту; 

загальний розмір наданого кредиту; порядок та умови надання 

кредиту; строк, на який надається кредит; необхідність 

укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг 

третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та 

поверненням кредиту (за наявності); види забезпечення 

наданого кредиту (якщо кредит надається за умови отримання 

забезпечення); процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована 

чи змінювана), порядок її обчислення, у тому числі порядок 

зміни, та сплати процентів; реальна річна процентна ставка та 

загальна вартість кредиту для споживача на дату укладення 

договору про споживчий кредит. Усі припущення, використані 

для обчислення процентної ставки, повинні бути зазначені; 

порядок повернення кредиту та сплати процентів за 

користування споживчим кредитом, включно із кількістю 

платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді 

графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитування 

рахунку, кредитної лінії графік платежів може не надаватися); 

інформація про наслідки прострочення виконання зобов’язань 

зі сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної 

ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19
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невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит; 

порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту; 

порядок дострокового повернення кредиту; відповідальність 

сторін за порушення умов договору [72]. 

Крім того, згідно із Законом про споживче кредитування 

кредитодавець зобов'язаний, на вимогу споживача, безоплатно 

надати йому копію проекту договору [72]. Однак, як свідчить 

інформація наведена у Звіті за результатами дослідження з 

питань споживчого кредитування в Україні, наданого в рамках 

проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»   

«частина договорів не містять інформації, що вимагається 

законодавством, або мають умови, що йому суперечать. 33% 

проаналізованих проектів договорів не містять детального 

розпису сукупної вартості кредиту; 17% - не містять графіка 

платежів; та 54% - містять умови, якими порушується право 

позичальника на дострокове повернення кредиту. Більше 

половини договорів містять несправедливі умови, визначені 

такими Законом про захист споживачів, особливо умови, 

якими нав’язуються додаткові послуги та надається право 

кредитодавцю в односторонньому порядку змінювати будь-які 

умови договору» [77]. 

Зокрема,  окремими договорами про споживче 

кредитування не враховуються вимоги  ч. 4 ст. 11 Закону про 

захист споживачів кредитодавцю, якою забороняється 

встановлювати у договорі будь-які збори, відсотки, комісії, 

платежі тощо за дії, які не є послугою у визначенні цього 

Закону [72]. Незважаючи на таку заборону, що доповнюється 

вимогами Постанови НБУ№ 49  «Про затвердження Правил 

розрахунку банками України загальної вартості кредиту для 

споживача та реальної річної процентної ставки за договором 

про споживчий кредит» (далі Правила №49) [78], та на низку 

судових рішень1, що ставлять під сумнів законність 

використання комісій за надання та обслуговування кредиту, 

фінансові установи активно продовжують використовувати 

                                           
1 Правова позиція Верховного суду України у справі №6-1746цс16 (рішення від 16.11.16) 
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такі комісії. У результаті, позичальник щомісячно сплачує не 

проценти за користування кредитом, а комісії, оскільки до 

процентів за кредит додаються значні щомісячні комісії [77].  

Однією із обов’язкових умов договір про споживче 

кредитування є реальна річна процентна ставка та загальна 

вартість кредиту для споживача на дату укладення договору 

про споживчий кредит розмір реальної річної процентної 

ставки [73]. 

Реальна річна процентна ставка -  це загальні витрати за 

споживчим кредитом, виражені у процентах річних від 

загального розміру виданого кредиту. 

Для цілей обчислення реальної річної процентної ставки 

визначаються загальні витрати за споживчим кредитом, згідно 

з розділом ІІ  Методики розрахунку загальної вартості кредиту 

для споживача, реальної річної процентної ставки за договором 

про споживчий кредит (далі - Методика №3238) [79]. 

Обчислення реальної річної процентної ставки за договором 

здійснюється згідно з розділом ІІІ Методики №3238 [79] та 

базується на обраних споживачем умовах кредитування і на 

припущенні, що договір залишатиметься дійсним протягом 

погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають 

свої зобов’язання на умовах та у строки, визначені в договорі. 

У випадку якщо договір містить умови, що дозволяють 

зміну процентної ставки або інших платежів за послуги 

кредитодавця, включених до загальних витрат за споживчим 

кредитом при обчисленні реальної річної процентної ставки, і 

така зміна не може бути визначена на момент обчислення, 

реальна річна процентна ставка обчислюється на основі 

припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги 

кредитодавця залишатимуться незмінними та 

застосовуватимуться протягом строку дії договору. 

Якщо кредит надається на умовах, за яких проценти за 

кредитом нараховуються на суму залишку заборгованості за 

основним боргом за споживчим кредитом (тілом кредиту), а 

основний борг за споживчим кредитом (тілом кредиту) 

виплачується рівними частинами або в кінці строку дії 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1008-17#n19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1008-17#n33
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договору, реальна річна процентна ставка розраховується у 

процентах за формулою 

 
де: 

РР- реальна річна процентна ставка за договором; 

ЗВ- загальні витрати за споживчим кредитом, визначені 

згідно з розділом ІІ цієї Методики; 

К- загальний розмір кредиту, що є сумою коштів, які 

надані та/або можуть бути надані споживачу за договором 

(основний борг за кредитом (тіло кредиту)); 

Т- строк користування споживчим кредитом у 

календарних днях.  

Строк користування споживчим кредитом рахується від 

дня, наступного за днем надання коштів за договором 

споживачеві, до дня повернення такого кредиту (повного 

погашення основного боргу за кредитом), передбаченого 

договором. 

У випадках, коли кредит надається на інших умовах,  то 

реальна річна процентна ставка точно дисконтує всі майбутні 

грошові платежі споживача за споживчим кредитом до чистої 

суми виданого кредиту і розрахунок її здійснюється у 

процентах з використанням формули: 

 
де: 

РР- реальна річна процентна ставка за договором; 

К- загальний розмір споживчого кредиту, що є сумою 

коштів, які надані та/або мають бути надані споживачу за 

договором у момент видачі кредиту (основний борг за 

кредитом (тіло кредиту)); 

t- порядковий   номер    платежу,     при     цьому     t = 1 –  

порядковий   номер    платежу    (платежів)    на    початку     дії  
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договору (на момент укладання договору); 

dt- - дата платежу на початку дії договору (на момент 

укладання договору); 

dt - дата платежу з порядковим номером t; 

n- кількість платежів, передбачених договором про 

споживчий кредит; 

         Kt- платіж на погашення основного боргу за споживчим 

кредитом (тіло кредиту) з датою сплати dt, при цьому    

 ; 

 

ЗВt-- загальні витрати за споживчим кредитом, визначені 

згідно з розділом ІІ Методики, з датою сплати dt, при 

цьому ; 

ЗВt - загальні витрати за споживчим кредитом із сплатою 

на початку дії договору (на момент укладання договору), а 

також під час видачі споживчого кредиту. 

Застосування в експертній практиці математичного 

методу при побудові моделі реальної річної процентної ставки 

передбачає застосування програмного комплексу Microsoft 

Excel застосовується функція ЧИСТВНДОХ (XIRR).  

Програмний комплекс Microsoft Excel із функцією  

ЧИСТВНДОХ (XIRR), застосовується «якщо потоки грошових 

коштів виникають з будь-якою періодичністю, як правило, для 

облікових періодів з різною тривалістю, що виражається в 

днях із зазначенням дати виникнення таких потоків грошових 

коштів», відповідно до вимог абз. «б» п. 2.7 Методичних 

рекомендації щодо розрахунку ефективної ставки відсотка за 

фінансовими інструментами в банках України, [80]. 

Вимогами  додатку № 3 до Правил розрахунку банками 

України загальної вартості кредиту для споживчої та реальної 

річної процентної ставки за договорами про споживчий кредит [78] 

передбачено, що визначення реальної річної процентної ставки за 


n

t

tКК


n

t

tЗВЗВ

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/file/imgs/56/p469077n68-3.emf
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/file/imgs/56/p469077n68-4.emf
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договором про споживчий кредит (далі - реальна річна 

процентна ставка) здійснюється в процентах з використанням 

такої формули: 

                            

ЧСК = 

n

  

∑  

t=1 

 

Потікt 

 

(1 + d)t 

де: 

ЧСК - чиста сума кредиту, тобто сума коштів, які 

видаються споживачу або перераховуються на рахунок 

отримувача в момент видачі кредиту, розрахована як загальний 

розмір кредиту (ЗРК), який визначено згідно з умовами 

договору про споживчий кредит, мінус сума коштів, які 

утримуються банком під час видачі кредиту; 

d - реальна річна процента ставка, яка точно дисконтує всі 

майбутні грошові платежі споживача за кредитом до чистої 

суми виданого кредиту; 

∑ - знак суми; 

t - порядковий номер періоду дії договору про споживчий 

кредит (місяць або день); 

n - загальна залишкова кількість періодів дії договору про 

споживчий кредит (місяців або днів) на дату розрахунку; 

Потікt - сума коштів, яку споживач сплачує банку та 

кредитному посереднику (за наявності) за споживчим 

кредитом. До Потоку включаються платежі в погашення 

основного боргу за споживчим кредитом, проценти за 

користування ним, комісії та інші обов'язкові платежі за 

додаткові та супутні послуги банку та кредитного посередника 

(за наявності), які сплачуються відповідно до умов отриманого 

кредиту та пов'язані з отриманням, обслуговуванням і 

поверненням кредиту. 

Виходячи із вищенаведеного, загальна вартість кредиту у 

грошовому виразі – це чиста сума кредиту плюс абсолютне  

значення  подорожчання  кредиту  (у грошовому виразі), а  

загальна вартість кредиту у процентному виразі – це реальна 

процентна  ставка,  за  весь  період  користування   споживачем 
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кредитними коштами. 

У практиці проведення експертного дослідження щодо 

перевірки правильності розрахованої реальної процентної 

ставки (у процентах річних) банком при укладенні договору 

кредитування, яка має точно дисконтувати всі майбутні 

грошові платежі споживача за кредитом до чистої суми 

виданого кредиту, найчастіше експерти використовують 

загальноприйнятий метод дисконтування.  

Метод дисконтування полягає, що шляхом зворотного 

розрахунку за формулою дисконтування грошових потоків 

розраховується чиста сума кредиту, тобто сума коштів, які 

видаються споживачу або перераховуються на рахунок 

отримувача в момент видавання кредиту.  

При такому розрахунку грошовими потоками є 

зобов’язання позичальника (сума погашення тіла кредиту, 

процент за користування кредитними ресурсами, комісії, 

страхові платежі та інші платежі, які сплачує позичальник за 

договором кредитування за певний період, найчастіше 

щомісяця), а за норму дисконту прийнято реальну ставку, яка 

розрахована банком і відповідно до Правил № 49[78],  та 

наведена в кредитному договорі у вигляді додатку до нього. 

У разі відсутності в матеріалах, наданих на дослідження, 

розрахунку банку загальної вартості кредиту для споживача та 

реальної річної процентної ставки за договором про споживчий 

кредит,  експерт може здійснити їх визначення та встановити  

сукупну вартість споживчого кредиту та реальну річну 

процентну ставку по виданому банком кредиту із 

застосуванням програмного комплексу Microsoft Excel функції 

ЧИСТВНДОХ (XIRR).  

Модель загальної вартості кредиту для споживача та 

реальної річної процентної ставки за договором про споживчий 

кредит представлена у табличному вигляді (Додатку А). 

Використання математичної моделі в експертній практиці 

при визначенні загальної вартості кредиту для споживача та 

реальної річної процентної ставки за договором про споживчий 

кредит надає можливість експерту економісту  надати висновок 
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з поставленого  питання: 

«Чи підтверджується документально розрахунок 

сукупної вартості кредиту, реальної процентної ставки 

кредиту, абсолютного значення подорожчання кредит по 

кредитному договору № 014/0029/74/56304 від 09.06.2006 року, 

укладеному між Публічним акціонерним товариством “ ХХХ” 

та позичальником «ХХХ» (ІПН: ххххх)?  



6
4
 



6
5

 



6
6

 



6
7

 



68 

Висновки. В експертній практиці експерта-економіста, як 

правило, застосовується інформаційний, аналітичний або 

математичний метод моделювання Застосування того чи 

іншого методу залежить від мети моделювання. Так, 

інформаційне моделювання застосовується при наявності 

нечітких множин показників для розкриття невизначеності і 

формалізації якісної інформації із застосуванням нормативного 

визначення основних показників об’єкта дослідження. 

Застосування методу інформаційного моделювання при 

виконанні судово-економічної експертизи окремих об'єктів 

дослідження надає можливість: дослідити об'єкт, який 

недоступний; проаналізувати  модель та встановити основні 

показники об’єкта дослідження; забезпечити високу ступінь 

обґрунтованості  результатів дослідження; надати висновок на 

поставлені питання.  

При дослідженні економічних об'єктів, в експертній 

практиці можливе застосування математичних моделей, які 

являють собою його спрощений образ, поданий у вигляді 

сукупності математичних співвідношень (рівнянь, нерівностей, 

логічних співвідношень, графіків, тощо), що пов’язують 

вихідні характеристики стану об’єкта з вхідною інформацією, 

початковими даними, обмеженнями, що накладаються на 

функціонування об’єкта.  

Застосування математичних моделей при виконанні 

окремих судових економічних експертиз забезпечує точність 

економічних  розрахунків, а застосування комп’ютерних 

програм скорочує трудомісткість,  дає  змогу  проводити 

багатоваріантні  економічні  дослідження  недосяжні  за 

панування «ручної» технології проведення судових 

економічних експертиз.  

Можливість застосування методу моделювання в судово-

економічні експертизі базується на основоположних 

принципах: інформаційної достатності та нормативної 

визначеності основних показників, інваріантності інформації, 

доцільності та принципу здійсненності.  

Технологія   моделювання   вимагає   від  експерта  вміння  
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визначати проблеми і ставити завдання, прогнозувати 

результати дослідження, надавати обґрунтовані висновки, 

виділяти основні й другорядні чинники для побудови моделі, 

обирати аналогії та відповідні формулювання, використовувати 

системний підхід і застосовувати різноманітні аналітичні 

прийоми. 

Алгоритм побудови моделі має наступну структуру: 

постановка завдання; створення або вибір моделі; аналіз даних 

моделі; перенесення знань з моделі на оригінал.      

Актуальність розробки алгоритму застосування методу 

моделювання при виконанні  судово-економічних експертиз 

пов’язана з необхідністю оптимізації використання 

спеціальних знань експерта, для надання обґрунтованих 

висновків. 
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ODDÍL 2. PENÍZE, FINANCE A ÚVĚR 

§ 2.1 GREEN ENERGY FINANCING TO PROMOTE THE

ENERGY SECURITY IN UKRAINE 

Introduction. The current scientific discourse aims at 

exploring and examining both existing and potential intersections 

and synergies between the finance industry and energy sector that 

promote the more sustainable and eco-friendly economic practices. Of 

high importance nowadays is to outline the way finances (alternative 

financial practices) relate to the green energy via sustainability-

oriented services, creating a specific focus on energy security in the 

national countries. The abovementioned issue is of great interest for 

Ukraine, due to various reasons: competing at the international market 

following the general trend of the so-called “greening”, pandemic 

crisis being tough on the economy and presumably strong actions 

needed in the post-pandemic times, the military conflict taking place in 

the East of the country, which creates additional security threat due to 

high energy dependence, etc. 

According to the study by Sabine Dörry and Christian Schulz 

“Green financing, interrupted” [1, p. 718] the differences of the 

categories “financing” and “investing” is explained in terms of 

green economy. Noteworthy is the fact that traditionally “financing 

activities comprise obtaining funds for starting and operating a 

business”. Therefore, the abovementioned activities explain the 

connection between the enterprise, “its lenders (e.g. banks, 

investors) and owners (e.g. shareholders of the lender)”. However, 

when talking about financing green projects, including the green 

energy, we imply certain return. Following this logic, we assume 

that return implies a surplus on the invested funds, taking into 

account the initial funding and all transaction and administration 

expenses. Such an “asset-like” approach shows that “green finance” 

imply “green investing” in its essence. That is why we can 

conventionally divide the green finance market into the green 

investment market and the green debt finance market. 
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Nevertheless, the involvement of financial resources in the 

development of green energy both supporting the energy security is 

an insufficiently researched issue. Mainly the reports and studies of 

the international organizations reveal the issues of green energy 

financing (mainly the practical and theoretical aspects of investing 

in renewable energy), such as the International Renewable Energy 

Agency (IRENA), Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD), International Energy Agency (IEA), global 

renewable energy community of actors from science, governments, 

NGOs and industry REN21 and others. 

According to the International Energy Agency “Global 

Energy Review 2020. The impacts of the Covid 19 crisis on global 

energy demand and CO2 emissions” by 2040 the electricity demand 

and CO2 emissions in developing countries are expected to 

increase, and renewable energy will account for about 30% of 

global generation electricity [2]. 

The most urgent problem is Ukraine’s energy dependence on 

fossil fuel supplies. Taking into account the conditionally primary 

nuclear energy, the level of energy dependence of our country in 

recent years was 60.7% [3]. 

Presentation of the main material. Elimination of energy-

saving problems is combined with solving environmental issues. 

Environmental and energy issues, the situation with the 

development of alternative energy sources, the use of energy-saving 

technologies are in the center of the global attention. There are 

specific programs and mechanisms to stimulate energy 

preservation: government subsidies; concessional lending; tax 

incentives both for manufacturers of energy efficient technologies 

and equipment and for homeowners who improve their thermal 

performance; preferential rates, etc.  

The alternative energy sources nowadays include the bacterial 

energy, bioenergy, wind energy, hydrogen energy, geothermal 

energy, space energy, waste disposal, solar energy, etc. Justification 

of the security significance of projects on the green energy should 

be an incentive for the implementation of projects on alternative 

energy in Ukraine. 
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Green finance is a set of mechanisms to direct the financial 

resources for projects in the field of green economy. These finances 

can include the funds from the state budget, the funds credited in 

the state budget within the framework of international agreements 

on financing the sectoral budget support programs, and the funds of 

enterprises operating in the field of green economy.  

Green financing includes expenditures and investments aimed 

at projects and programs in the field of environmental management, 

environmentally friendly business, reduction of greenhouse gas 

emissions. In addition, green financing covers financial mechanisms 

to promote the implementation of alternative energy projects that 

help reduce greenhouse gas emissions and adapt to climate change, 

such as special quotas and network tariffs for the use of electricity 

from renewable sources. 

The study by Razumkov Centre “Green investment in 

sustainable development: world experience and the Ukrainian 

context” [4] views the green finances from two perspectives. On the 

one hand, green finance plays a role in mitigating the environmental 

threats and damages, such as the effects of climate change on the 

economic system and society. On the other hand, green finance in 

its essence is a targeted funding that supports green growth. Here 

the support of a financial system is required to meet the needs of 

capital financing of sectors of the economy suitable for “greening, 

such as energy sector, since its implementation would combine the 

environmental sustainability and security, and economic growth. 

That is why green energy reveals the need to promote national 

security and a new paradigm of economic growth - green growth. 

The Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 

“Security, Energy Efficiency, Competitiveness” was adopted by the 

Cabinet of Ministers of Ukraine back in 2017, and projects to 

increase the share of renewable energy to 12% of total primary 

energy supply in 2025, and not less than 25% - by 2035 (including 

all hydrogenerating capacities and thermal energy) [5]. 

The problem of Ukraine’s energy dependence and inefficient 

energy use is becoming more acute every year. As energy 

consumption increases, so does electricity production to meet the 
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needs of the population. However, only 1.26% of all electricity 

generated is the share of green energy. 

The data from the report “Energy efficiency and “green” energy 

of Ukraine: achievements of the last 5 years and next goals” [6] states 

that in 2019 the planned revenues from the environmental tax for 

CO2 emissions would increase from UAH 50 million to UAH 1.5 

billion. However, none of the current 30 budget programs has 

measures to reduce CO2 emissions by industry. 

According to the study by Taghizadeh-Hesary F. and Yoshino 

N. “Sustainable Solutions for Green Financing and Investment in 

Renewable Energy Projects”, there are “two major barriers 

associated with green energy projects: (a) a lower rate of return 

compared to fossil fuel projects and (b) a higher risk of investment 

compared to fossil fuel projects. Due to the associated risk and due 

to the Basel capital requirements, many banks are reluctant to 

finance green energy projects. Another reason why debt finance is 

hard to secure for new green energy projects is that, historically, 

regulated utility rates spread risks in utilities across consumers” [7]. 

The Doctrine of Sustainable Development of Ukraine till 

2030 identified the key destabilizing factors for the development of 

Ukraine, significant level of energy intensity of Ukraine’s GDP 

being one of such factors [8]. Therefore, transformation processes 

in the energy sector of Ukraine can be aimed at solving the tasks to 

implement the energy efficiency measures, in turn, to reduce energy 

consumption and increase the generation of renewable energy in the 

country’s energy balance. Naturally, the significant amounts of 

investment are needed to transform the economy, the sources of 

funding for transformation activities in which traditionally are the 

state budget, international financial assistance, and private 

investment. 

Among the main reasons for the discrepancy between the 

level of development of the financial system and the goals of green 

energy system are the following: prices in the real economy do not 

provide full consideration of environmental and social costs; budget 

resources are insufficient to close the gap between the actual needs 

of budget expenditures for decarbonization of the economy and 
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budget revenues; fiscal rules governing the financial system do not 

take into account the social and environmental risks of 

decarbonisation [9]. 

Along with the general green financing instruments used in 

the world along with the sources of financing of green investments 

in Ukraine, demonstrated in the Table 1, there are very specific 

green energy oriented instruments, such as green tariff systems 

(FITs and FIPs); quota commitments using green certificates 

(TGC); soft loans; credit guarantees; investment grants (investment 

support); tax exemption/reduction; tender schemes.  

Table 1.  

The green financing instruments 
No The green financing instruments in the 

world 

Ukrainian practices to finance 

green investment 

1 concessional lending, including: 

financing the green projects for recycling; 

financing energy efficient and 

environmentally friendly technologies; 

financing development of RES 

state budget funds, including:  

targeted state investments; 

regional investments 

2 green bonds international investments 

3 credit guarantees used in financing green 

projects 

private funds of enterprises 

and organizations 

4 public funding through grants, subsidies 

and environmental programs 

commercial funding, 

including: 

extra-budgetary 

investment; 

environmental funds 

and other  

5 fiscal incentives, including: 

preferential taxation; 

green taxes, etc. 

potential financing vehicles: 

state target programs and 

funds; 

special credit lines; 

grants; 

green bonds, etc. 

Source: developed by the authors 

 

Preferential loans or credits are provided at interest rates 

below market ones, at the same time using extended payback or 

deferral periods. The key advantage of soft loans and credits is the 
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transfer of part of the financial risk to the lender (being mostly the 

government agencies). While, the tax incentives are a flexible tool and 

can be chosen and applied selectively either at specific energy 

technologies or at individual market participants. 

The green tariff was introduced in Ukraine in 2008, being the only 

one for different types of renewable sources for 10 years at the level of 

doubled weighted average tariff for electricity purchased from energy 

generating companies operating in the wholesale electricity market of 

Ukraine on price bids. Different coefficients were introduced in 2009 to 

calculate the levels of the green tariff for each type of renewable energy 

source, which decreased over the years. In 2015 the possibility was 

introduced to receive a surcharge to the green tariff for the use of a 

certain share of elements of Ukrainian origin in the construction of RES 

projects. In the same year the levels of green tariffs were revised and 

reduced due to the rapid development of technology and the reduction in 

the cost. Overall, gradually reducing green tariff will stay in effect in 

Ukraine until 2030. 

Ukraine needs to develop the effective financial support 

mechanism to attract investment in projects that will be implemented in 

the transition to a green energy system. The abovementioned 

mechanism can include the following elements: market infrastructure; 

financial instruments; regulatory framework for the regulation of 

processes; regulatory activity of authorized state bodies and international 

organizations; tax and tariff policy; financial, legal and organizational 

processes (Table 2.). 

Table 2.  

Elements of the financial support mechanism for green energy 
No Element  Essence of the element 
1 market infrastructure organizational, technical, regulatory and 

information systems 
2 financial instruments green” shares, “green” bonds, “green” 

loans, credit lines 
3 regulatory framework laws, legal and regulatory provisions 
4 regulatory activity activities of national state authorities and 

international organizations 
5 tax and tariff policy green tariff, carbon tax, etc. 
6 financial, legal and 

organizational processes 
contracts of sale of financial instruments, 
lending, rating 

Source: developed by the authors 
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The national green energy standard should be as close as 

possible to the international one to open the Ukrainian market for 

green projects to international investors. For this, the system of 

green financing should be as transparent as possible, the 

requirements for financial instruments are to be clear for 

international investors, and the classification of green areas should 

be compatible with international ones.  

Energy saving policy is supported by both economic and 

administrative measures. The key ones among them are financing 

the development of new types of biofuels, public procurement of 

cars with electric and hybrid engines, incentives in the form of a tax 

credit in the household for the installation of energy-efficient 

equipment, financial incentives for green construction, legislative 

measures to ensure the transition to energy-saving lamps, quotas on 

consumption/production of green energy. The mentioned measures 

have the potential to change the vector of movement of financial 

resources in the direction of financing the green energy projects. 

Implementing green energy transitions will require much 

more than just choosing instruments from a list of green policies. 

The set of clear goals and objectives are to be set, as well as 

synergies and trade-offs between different options for development 

vectors to achieve the security goals, effectively plan and 

implement priority actions, and monitor progress, analyse the 

strategies over time through a continuous adaptive management 

process. 

Conclusions. Environmental and energy threats caused by 

climate change produce the immanent calls to develop and 

implement the system of financing, taking into account the risks of 

the global development, and the national security threats, where the 

first position is occupied by the energy security threats. That is why 

the priorities of the economy of Ukraine is to include the financing 

mechanism to restore energy ecosystems to a safe level, while 

adhering to the European principles of sustainable development. 

Nevertheless, significant investment and financial support from the 

government is needed to implement the energy-saving, 

environmentally friendly and green projects. The abovementioned 
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justifies the growth of the green energy potential as one of the most 

advanced green industries. The global practices demonstrate that the 

following financial instruments are driving investment both from 

the private and public sector in energy projects: guarantees, 

technical assistance, grants, “green” shares, “green” bonds, “green” 

loans, credit lines, etc. 

Green energy now plays a significant role in ensuring energy 

independence, environmental and economic security and efficiency. 

An increase in investment and development in the economy of 

Ukraine is defined, amongst the other factors, by the choice of a 

state regulation strategy to promote the development of the energy 

sector. Where the driving force belongs to the state to create 

favourable conditions for the transition into the green energy system 

via the use of a variety of financial tools. 

In these circumstances, the role of green private investment 

sector is also quite significant. However, under the current financial 

mechanism, it is difficult to invest in green projects, as the risks and 

potential return on investment are different from investing in 

traditional industries. 

The practical implementation of the concept of financing the 

green energy involves: the availability of effective legislation in key 

sectors of the energy field, active government stimulation of the 

process, the need to increase investment in green infrastructure, 

implementation of sustainable production and consumption, support 

for research and innovation, development and dissemination of 

clean technologies, providing companies with cheap loans and tax 

benefits to start a green energy business. Thus, the expansion of 

green energy financing in Ukraine will help solve urgent problems, 

which are Ukraine’s energy security. 

However, when implementing the principles of a green 

economy and introducing alternative energy sources in order to save 

energy, in our opinion, the emphasis should be placed both on 

financial and environmental indicators. The resulting social effect 

from the use of green energy can become a significant incentive for 

the promotion and activation of areas of the green economy in 

Ukraine. 
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Overall, the expansion of the market of green finance is aimed 

at financial ensuring a sustainable development of the economy, 

which involves addressing a range of environmental risks, 

improving the energy efficiency of the economy, social 

development indicators and the quality of the existing management 

system to promote the green growth doctrine at all levels. 
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§ 2.2 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАТНОСТІ ВЛАСНОГО

КАПІТАЛУ ЯК УМОВА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ 

Вступ. Власний капітал – це необхідна складова 

функціонування банку. Чим більший капітал, тим вища 

банківська ліквідність, що є чинником безперервності грошово-

кредитних відносин. Капітал потрібен банку для здійснення 

основних активних операцій, які приносять дохід. Вищий його 

рівень дозволяє ефективно погашати зобов’язання перед 

клієнтами і центральним банком. Крім того, на основі капіталу 

розраховується цілий ряд показників діяльності банку за 

допомогою методів ринкової вартості і регулятивних процедур, 

що характеризують фінансовий стан. 

Зокрема, це довгостроковий ресурс, який може бути 

використаний для підтримки ліквідності й забезпечення 

грошових розрахунків, а також є ресурсом для кредитування 

економіки. Ліквідність є одним із базових принципів діяльності 

банку, оскільки означає достатність капіталу. 

Зростання капітальної бази обумовлює надійність i 

платоспроможність банку. Вартість капіталу є також 

показником його прибутковості. Високий рівень достатності 

капіталу дає змогу підвищити гнучкість цінової політики 

банку, реалізувати ефективне виконання власних зобов’язань 

перед вкладниками і кредиторами, забезпечити стабільний 

рівень фінансової стійкості. 

Фінансово-економічні і соціально-політичні кризи в 

Україні показали, що питання управління достатністю власного 

капіталу значний період часу залишалося одним з найбільш 

проблемних аспектів керівництва більшістю банків. У багатьох 

банках України існує проблема збільшення власного капіталу, 

оскільки його обсяг значно нижчий, ніж в інших країнах. Саме 

тому аспекти забезпечення достатності власного капіталу як 

умова фінансової стійкості банку є достатньо актуальними для 

дослідження. 
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Мета дослідження – обґрунтування важливості процесу 

забезпечення достатності власного капіталу діючого банку на 

основі аналізу нормативів капіталу. 

Завдання дослідження: описати зміст процесу 

формування й використання власного капіталу банками, його 

значення; проаналізувати складові власного капіталу банку, 

оцінити його достатність та відповідність економічним 

нормативам Національного банку України (НБУ); сформувати 

можливі напрями підвищення ефективності формування і 

використання власного капіталу банку; запропонувати шляхи 

вдосконалення організації управління власним капіталом 

банку. 

Виклад основного матеріалу. Капітальна база зумовлює 

ефективність виконання банківських функцій. Оптимізувати 

управління власним капіталом банку можна за рахунок його 

нарощення – капіталізації. Рівень капіталізації українських 

банків визначається як недостатній, що супроводжується 

значною концентрацією ризиків у банківській діяльності, 

обмеженим кредитним потенціалом й інвестиційною 

діяльністю. Це зумовлено низьким рівнем ВВП, інвестиційної 

привабливості економіки й інвестування в капітал банку з 

точки зору його прибутковості, міжнародного руху капіталу, 

нездатністю окремих банків залучати значні обсяги реальних 

внутрішніх джерел, що пройшли стадію оподаткування, та 

проводити ефективну інвестиційну діяльність тощо. 

Зміст процесу формування й використання власного 

капіталу банку визначається на основі чинного законодавства 

та характерних ознак, що йому притаманні. Етимологія поняття 

«капітал» походить від латинського терміну «capitalis» і 

буквально означає «головний». Відомо також, що термін має 

прото-індоєвропейське коріння, де «kapital», «kaput» 

визначається як «голова», тобто ресурси, які використовують у 

виробництві або при наданні послуг. У різних фінансово-

банківських словниках банківський капітал порівнюють з 

поняттям банківських, фінансових чи грошових ресурсів, які є 

необхідними   для    проведення   активних   операцій   з  метою 
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 отримання прибутку. 

У Законі України «Про банки і банківську діяльність»      

№ 2121 від 07.12.2000 дається визначення поняття «капітал 

банку» – це власні кошти, залишкова вартість активів банку 

після вирахування всіх його зобов’язань [8]. Такі кошти 

залучаються шляхом продажу акцій, формування 

нерозподіленого доходу і спеціальних резервів на випадок, 

якщо позики не будуть погашені. 

Глосарій банківської термінології НБУ дає дещо інше 

визначення банківського капіталу, а саме: капітал банку – це 

кошти, спеціально створені фонди і резерви, призначені для 

забезпечення фінансової стійкості, комерційної та 

господарської діяльності, відшкодування можливих збитків, і 

які перебувають у користуванні банку [1]. 

Отже, за економічним і законодавчим змістом власний 

капітал є тим обсягом власних ресурсів засновників та 

акціонерів банківської установи, який був внесений ними у 

відповідний період для отримання доходів із врахуванням 

ризикованості банківської діяльності.  

Відповідно до Інструкції про порядок регулювання 

діяльності банків України № 368 від 28.08.2001 достатність 

капіталу – це спроможність банку захистити кредиторів і 

вкладників від непередбачених збитків, яких може зазнати банк 

у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних 

ризиків [6]. Визначаючи достатність власного капіталу, 

потрібно зважати на декілька умов, існування яких викликано 

його функціями, а саме: захисною, оперативною та 

регулюючою.  

Роль захисної функції може змінюватися під впливом 

низки чинників: соціально-економічного і фінансового 

розвитку країни; грошово-кредитної політики центрального 

банку; розвитку системи страхування депозитів та позичок; 

політики банку. Якщо банк проводить зважену політику щодо 

розміщення ресурсів, підтримує ліквідність, страхує свою 

діяльність від ризиків, то вимоги до захисної функції власного 

капіталу будуть меншими. 



91 

Оперативна функція важлива, оскільки за рахунок 

капіталу здійснюється фінансування основних засобів, 

комп’ютерної та організаційної техніки, організаційно-

моментні заходи задля формування системи безпеки банку, 

впровадження банківських технологій і систем зв’язку тощо. 

Під час розширення діяльності банк потребує додаткового 

капіталу для підтримки і захисту від ризику, пов’язанного з 

наданням нових послуг та будівництвом нових потужностей. 

Регулююча функція капіталу стає важливим 

інструментом обмеження ступеня ризику, якого може 

зазнавати банк, що підтримує тим самим довіру клієнтів і 

захищає державну систему від втрат. Як і регулюючі інститути, 

фінансові ринки вимагають, щоб ризикові активи банку 

збільшувались приблизно тими ж темпами, що й капітал. 

Варто зауважити, що достатність власного капіталу у 

міжнародній практиці розглядається з двох позицій: з 

інституційної, коли кожен банк повинен мати мінімальний 

обсяг статутного капіталу, власного (регулятивного) капіталу і 

з позиції співвідношення власного капіталу та ризиків банку. 

Зважаючи на інфляційні процеси, політичну нестабільність, 

розширення масштабів дистанційної банківської діяльності і 

підвищення ризиковості, банківські установи повинні прагнути до 

збільшення власного капіталу. Разом з тим, надто великий його 

обсяг негативно позначається на результатах діяльності банку. 

Саме тому необхідно зберігати оптимальне співвідношення між 

власним капіталом й іншими параметрами діяльності банку. 

Власний капітал вважається достатнім лише тоді, коли він 

може покрити всі витрати коштом запасу, що передбачений 

планом розвитку банківської установи, і дає можливість 

менеджменту банку покривати більшість незапланованих витрат. 

Для відшкодування банківських втрат, що пов’язані з 

неповерненням коштів, які розміщені в активах, власний капітал 

вважається достатнім лише тоді, коли він має можливість 

покривати всі втрати банку, включаючи пропозицію нових послуг, 

введення сучасних, оновлених продуктів і програм банківської 

установи, придбання нового обладнання тощо. 
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Достатність капіталу залежить від якості активів, якості 

управління і від сукупності ризиків. Відповідно, на власний капітал 

банку негативно впливає наявність проблемної заборгованості. 

Підвищення її рівня призводить до необхідності формування 

значного обсягу резервів, що зменшує ефективність банківської 

діяльності і спричиняє її збитковість. Це свідчить про вагомий 

ризик, який бере на себе банк, оскільки на одиницю власного 

капіталу припадає більша сума фінансових зобов’язань. Проте 

достатній рівень левериджу за недопустимо низького рівня 

капіталу не лише збільшує вразливість банку до ризиків, а й 

обмежує його можливості щодо збільшення обсягів кредитування, 

запровадження інвестиційних рішень, а отже й можливості 

розвитку реального сектору економіки, який отримує фінансування 

з банківської системи.  

З огляду на викладене, вважаємо за необхідне обґрунтувати 

важливість процесу забезпечення достатності власного капіталу на 

основі аналізу нормативів капіталу на прикладі діючого 

державного АБ «Укргазбанк». 

Проаналізуємо складові власного капіталу державних банків 

України (табл. 1). 

 

Таблиця 1 
Складові власного капіталу державних банків України 

станом на 01.12.2020 року, тис. грн 
Банки з державною 

часткою 

АТ КБ 

«ПриватБанк» 

АТ 

«Ощадбанк» 

АТ 

«Укрексімбанк» 

АБ 

«Укргазбанк» 

Статутний капітал 206059744 49472840 38730042 13318561 

Емісійні різниці 22690 0 0 13
942  

Незареєс-трований 

статутний капітал 
0 0 6839999 0 

Інший додатковий 

капітал 
0 0 0 -627037 

Резервні та інші 

фонди банку 
8480907 269992 207459 549572 

Резерви переоцінки 9628009 3481579 457851 450784 

Нерозподі-лений 

прибуток (непокри-

тий збиток) 

-170
936 401 -29011
30  -34779960 -4708054 

Усього 53254950 24213381 11455391 9119767 
 

Джерело. За даними наглядової статистики НБУ [2] 
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Дані згрупованих балансових залишків капіталу в 

результаті діяльності державних банків України свідчать, що 

розмір статутного капіталу АБ «Укргазбанк» є найменшим і 

становить 13318561 тис. грн. Це, у свою чергу, є показником 

того, що інші державні банки мають більшу кількість 

учасників, що внесли частку до статутного капіталу банківської 

установи. Щодо іншого додаткового капіталу, то він є лише в 

АБ «Укргазбанк». Його розмір становить -627037 тис. грн, що 

свідчить про уцінку, нарахування амортизації і вибуття 

необоротних активів. Загальний розмір власного капіталу 

становить 9119767 тис. грн і є достатньо високим. Це свідчить 

про розширення джерел здійснення активних операцій і про 

підвищення рівня капіталізації банківської установи. 

З 75 платоспроможних банків на 01.01.2020 року хоча б 

один норматив порушили 10 банків [2]. У всіх державних 

банках є непокриті збитки. В АБ «Укргазбанк» вони становлять 

4708054 тис. грн, що, хоча і є найменшим показником серед 

інших аналізованих банків, проте все одно залишається 

негативним фінансовим результатом діяльності банку та 

вимагає збільшення резервів. На нашу думку, така ситуація 

може бути пов’язана як з кризовими явищами соціального, 

фінансово-економічного та воєнно-політичного характеру у 

розвитку держави, так і з періодом пандемії COVID-19. 

Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків 

України № 368 від 28.08.2001 визначено, що банку 

забороняється виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал 

банку в будь-якій формі, якщо така виплата або розподіл 

призведе до порушення нормативу достатності (адекватності) 

регулятивного капіталу, що є складовою власного капіталу 

банку. При цьому визначено: 1) норматив мінімального розміру 

регулятивного капіталу (Н1); 2) норматив достатності 

(адекватності) регулятивного капіталу (Н2), що відображає 

здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за 
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своїми зобов’язаннями, які випливають із торговельних, 

кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище 

його значення, тим більша частка ризику, яку беруть на себе 

власники банку, і навпаки, тому його ще називають 

платоспроможністю. Норматив Н2 визначається як 

співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів і 

певних позабалансових інструментів, зменшених на суму 

створених резервів за активними операціями та на суму 

забезпечення кредиту (вкладень у боргові цінні папери) 

безумовним зобов’язанням або грошовим покриттям у вигляді 

застави майнових прав і зважених за ступенем кредитного 

ризику; 3) норматив достатності основного капіталу (Н3) 

визначається як співвідношення основного капіталу до суми 

активів і позабалансових зобов’язань, зважених на відповідні 

коефіцієнти кредитного ризику; 3) формування банком буферів 

капіталу (буфер запасу (консервації) капіталу в розмірі 2,5% 

від загального обсягу ризику, контрциклічний буфер у розмірі 

0-2,5% від загального обсягу ризику) понад нормативне 

значення нормативу достатності основного капіталу (Н3) [6; 7].  

Згідно з існуючими вимогами до рівня капіталу, 

встановленими НБУ, банки повинні підтримувати показник 

співвідношення капіталу й активів, зважених на ризик 

(«показник адекватності капіталу за українськими 

нормативними вимогами»), вище певного встановленого 

мінімального показника [4]. Буфери капіталу призначені для 

підвищення здатності банків протистояти кризовим явищам 

шляхом створення додаткової «подушки безпеки» і зменшення 

ймовірності банкрутств банків. 

НБУ має право накладати на банки штрафи в разі 

допущення ними порушень економічних нормативів 

регулювання діяльності згідно із Законом України «Про банки і 

банківську діяльність» [9]. Проаналізуємо нормативи 

достатності капіталу банку (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Аналіз нормативів достатності капіталу 

АБ «Укргазбанк» у 2018-2019 роках 

Стаття 
31 грудня 

2019 року 

31 грудня 

2018 року 

Абсолютне 

відхилення, 

тис. грн 

Відносне 

відхилення, 

% 

Основний капітал 7024638 5891810 1132828 19,23 

Додатковий 

капітал 
196656 169895 26761 15,75 

Відвернення 6660 333669 -327009 -98,00 

Регулятивний 

капітал 
7214634 5728036 1486598 25,95 

Норматив Н2, % 15,23 12,07 2,2 26,67 

Норматив Н3, % 14,83 12,41 2,4 19,35 

Джерело. Річна фінансова звітність за міжнародними стандартами 

фінансової звітності (МСФЗ) АБ «Укргазбанк» [9] 

 

Отже, станом на 31 грудня 2019 року розмір основного 

капіталу АБ «Укргазбанк» збільшився на 1132828 тис. грн, 

тобто на 19,23%. Також було помічено зростання додаткового 

капіталу на 26761 тис. грн або на 15,75%. Така динаміка 

відбулася за рахунок відрахувань коштів у резерви під 

стандартну заборгованість інших банків, а також клієнтів за 

кредитними операціями і як результат переоцінки основних 

засобів банку. Це негативно позначилось на формуванні 

фінансових результатів, адже зросли витрати. Крім того, АБ 

«Укргазбанк» зменшив свої відвернення на 327009 тис. грн або 

на 98%. У статті регулятивного капіталу банку відбулося 

збільшення на 1486598 тис. грн або на 15,75%, що є 

позитивним результатом діяльності банківської установи. З 

огляду на результати аналізу нормативів достатності капіталу 

Н2 та Н3 варто відзначити, що банк здатний самостійно 

регулювати ліквідність.  

У забезпеченні достатності капіталу банківської системи 

важливу роль відіграють стандарти і вимоги, що 

встановлюються міжнародними організаціями. Проаналізуємо 
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складові позиції АБ «Укргазбанк» по капіталу, розрахованої 

згідно з вимогами Базельських стандартів, станом на 31 грудня 

2019 і 2018 років (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Складові позиції АБ «Укргазбанк» по капіталу, 

розрахованої згідно з вимогами Базельських стандартів, 

станом на 31 грудня 2019 і 2018 років 

Стаття 

31 

грудня 

2019 

року 

31 

грудня 

2018 

року 

Абсолютне 

відхилення, 

тис. грн 

Відносне 

відхилення, 

% 

Капітал першого рівня 8525802 7130650 1395152 19,57 

Капітал другого рівня -271318 
-

1450067 
1178749 -81,29 

Всього капітал 8254484 5680583 2573901 45,31 

Активи, зважені за ризиком 59889856 55792995 4096861 7,34 

Показник достатності 

капіталу першого рівня, % 
14,24 12,78 1,46 11,42 

Сукупний показник 

достатності капіталу, % 
13,78 10,18 3,6 35,36 

Джерело. Річна фінансова звітність за МСФЗ АБ «Укргазбанк» [9] 

  

Основними завданнями запровадження Базельських 

стандартів банківського нагляду в Україні є такі: підвищення 

стійкості фінансової системи до впливу агрегованих шоків 

шляхом створення буферів для абсорбування цього впливу; 

контроль поширення уразливості всередині фінансової системи, 

що виникає через взаємопов’язаність фінансових посередників, 

ринків і окремих секторів. НБУ знизив вимоги до мінімального 

розміру регулятивного капіталу банків з 500 млн грн до 200 млн 

грн. Нормативне значення нормативу Н2 діючих банків має бути 

не меншим, ніж 10%, а достатність основного капіталу Н3 не 

менше 7% [3]. 

За результатами аналізу, наведеного у таблиці 3, і згідно з 

вимогами Базельських угод також можна зробити висновок про 

дотримання   банком   нормативних    та    граничних    значень  
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нормативів капіталу у 2018-2019 роках. 

На рисунках 1 і 2 зображено динаміку нормативів 

достатності капіталу у банках України та в АБ «Укргазбанку» 

зокрема за 2020 рік. 

 

 
Рис. 1. Динаміка нормативу достатності 

(адекватності) регулятивного капіталу у банках України 

станом на 01.12.2020 року 
Джерело. За даними наглядової статистики НБУ [2] 

 

У 2020 році ситуація покращилась і рівні нормативів Н1, 

Н2, Н3 зросли подекуди більше, ніж у 2 рази. Станом на кінець 

2020 року норматив Н1 становив 8169676 тис. грн, що 

практично на 13% вище, ніж в аналогічному періоді 2019 року; 

норматив Н2 – 14,94%, тоді як загалом у банках України його 

розмір сягав 21,63%; норматив Н3 – 14,79%. 
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Рис. 2. Динаміка нормативу достатності основного 

капіталу у банках України станом на 01.12.2020 року 
Джерело. За даними наглядової статистики НБУ [2] 

 

Норматив достатності основного капіталу доволі вагомо 

змінювався упродовж 2020 року. Станом на 01.01.2020 року його 

розмір в АБ «Укргазбанк» становив 14,83%, а згодом збільшився 

до 16,63%. Проте станом на 01.12.2020 року його розмір 

зменшився до 14,79%. Такі ж тенденції спостерігались і в цілому 

по Україні. Таким чином, АБ «Укргазбанк» здатний покривати 

витрати за ризиками, що виникли в процесі діяльності через 

збільшення обсягів операцій банку за рахунок власного капіталу. 

Крім того, Міністерство фінансів України підписало угоду з 

Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) про входження в 

капітал державного АБ «Укргазбанк» [5], що позитивно вплине на 

процес капіталізації. 

Таким чином, управління власним капіталом банку – це 

складний процес, який потребує підходу висококваліфікованих 

фахівців з метою залучення оптимального розміру капіталу, 

його розподілу і контролю за ризиками, які виникають. Для 

ефективного управління власним капіталом банки повинні 

шукати  шляхи  для  його нарощення індивідуально, керуючись  
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своїм фінансовим станом і станом економіки країни. 

Зважаючи на гостру потребу підвищення рівня 

капіталізації – основи надійності конкурентоспроможності 

банків на внутрішньому і міжнародних ринках, їм необхідно 

вживати заходів щодо збільшення обсягів капіталу, серед яких 

значна увага повинна приділятися таким: реінвестування 

прибутку; розширення спектра банківських послуг і 

підвищення їх якості; зниження рівня відсоткових ставок за 

кредитами; зменшення впливу внутрішніх шоків на 

стабільність функціонування; підвищення рейтингів банку; 

оптимальне поєднання зовнішніх (додаткові випуски 

акцій/бонусні емісії і субординований капітал) та внутрішніх 

(прибуток) джерел; розширення бази дохідних активів; 

гармонізація банківської діяльності із Базельськими 

стандартами. 

Висновки. Отже, власний капітал відіграє важливу роль у 

забезпеченні функціонування банку, тому для досконалої й 

ефективної його діяльності менеджерам і аудиторам необхідно 

постійно проводити аналіз операцій з формування та 

використання власного капіталу, досліджуючи при цьому як 

зовнішній ринок аналогічних продуктів, так і внутрішні 

процеси. Здатність власного капіталу виконувати захисну, 

оперативну та регулюючу функції підвищує його роль у 

загальному управлінні фінансово-економічною діяльністю банку. 

Розмір власного капіталу залишається одним з основних 

індикаторів забезпечення фінансової стійкості, а його формування 

– головною складовою реалізації стратегічної функції банківського 

фінансового посередництва, що обумовлює напрями активних 

операцій, а також розмір прибутку. Значення достатності капіталу 

щорічно має показувати тенденцію до почергового зростання. 

Лише такі зміни свідчать як про зростання абсолютного значення 

власних коштів, так і про випередження темпів зростання власного 

капіталу у порівнянні з темпами приросту зобов’язань банку, що є 

позитивним моментом у діяльності банку та відбиває достатні 

темпи  капіталізації,  необхідної  для  підтримання   фінансової  

стабільності банку. 
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ODDÍL 3. VLÁDA, SAMOSPRÁVA A 

OBČANSKÉ SLUŽBY 

§ 3.1 КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ  У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ  

ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 

Вступ. Сучасні тенденції комунікативної діяльності в 

межах державного управління узагальнюються переважно 

через комунікаційні зв’язки влади з громадськістю, в той же 

час зважаючи на особливості впровадження системи 

електронного урядування, слід враховувати використання 

інформаційно-комунікаційних технологій та сервісів, зокрема 

веб-сайти, електронні послуги та ресурси. Комунікативне 

забезпечення діяльності державних установ розглядають як 

сукупність дій щодо формування й реалізації управлінських 

завдань і функцій, задоволення інформаційно-комунікативних 

потреб користувачів публічних послуг й самих органів влади 

на основі соціально-комунікативних технологій. Така 

діяльність активно інтегрує з цифровими технологіями, формує 

нові форми комунікативних процесів, що передбачає 

перебудову будь-якої діяльності в найбільш мобільний спосіб 

реалізації, зокрема діяльность державних установ в межах 

електронного уряду (е-урядування) розглядається як засіб 

підвищення якості державного управління. Можна 

стверджувати, що нові умови життя суспільства  оновили та 

поширили роль електронної діяльності уряду. Ці події дали 

можливість зрозуміти, що традиційні засоби реалізації 

державного управління нездатні досягти ефективної роботи в 

умовах активного розвитку інформаційного суспільства. 

Особливу значущість розвитку та реорганізації управління в 

електронному форматі набуло в час вимушеної швидкої 

перебудови звичної роботи на дистанційний варіант 

управління, внаслідок чого питання використання електронних 
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комунікацій як ніколи стали актуальними. На основі цього 

можна відзначити, що дослідження в сфері розвитку 

впровадження електронного урядування залишаються 

актуальними в сучасному світі і в рік глобальних змін. Ці 

питання є вкрай актуальними, їх варто ще більше вивчати для 

подальшого якісного розвитку діяльності всієї держави, маючи 

при цьому на меті займати позиції по рейтингах розвиненості 

поруч з державами з високими індексами оцінок у розвитку 

цифрової сфери. 

Виклад основного матеріалу. Питанням дослідження 

інформації і комунікації в державному управлінні присвячено 

праці багатьох дослідників, серед яких: В. Бакуменко,               

А. Башук,  Л.Біловус Л., В. Дзюндзюк, Н. Драгомирецька,         

В. Куйбіда, О. Карпенко, В. Мазур, Є. Романенко, А. Серант,  

Д. Терещенко та інші. [3, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 18, 19, 21]. Сучасні 

наукові дослідження комунікації у сфері державного управління 

здебільшого пов’язуються зі зв’язками з громадськістю. Так,          

А. Серант розглядає їх як дієвий механізм налагодження, 

підтримки комунікацій і співпраці між владними інституціями та 

соціальними групами територіальних громад з метою надання 

якісних адміністративних послуг населенню на відповідній 

території [19]. Основні підходи до розуміння електронного 

урядування, передумови виникнення, науково-теоретичні 

засади, а також  українська специфіка впровадження 

електронного урядування в контексті організаційного 

забезпечення та інформаційної інфраструктури представлено у 

працях науковців Є. Архипова,  С. Барегамян, Л. Гуріна, 

С.Дзюба, Н. Дніпренко, К. Кислюк, П. Клімушин,  Ю. Карпі, 

М. Фігель та інші [1, 2, 7 ,9 ,10, 12, 14, 15 ]. 

На сучасному етапі дослідження у сфері електронного 

урядування, його повноцінного впровадження в діяльність 

органів державної влади не охоплюють усіх питань щодо 

ідентифікації бар’єрів на шляху впровадження електронних 

комунікативних процесів для усіх членів суспільства. 

Поняття «електронне урядування» визначено 

«Концепцією розвитку електронного урядування в Україні» як 
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«форма організації державного управління, яка сприяє 

підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій 

для формування нового типу держави, орієнтованої на 

задоволення потреб громадян» [17]. Вживання скороченого 

терміну «е-урядування» на постійній основі почало 

використовуватись відносно недавно, але ж для більш 

розвинених країн це поняття вже давно стало розглядатися, як 

об’єкт, який допомагає залишатися конкурентоспроможною 

державою на світовій арені. Згідно з Концепцією розвитку 

електронного урядування в Україні акцентується увага на 

багатьох завданнях та функціях установ державного 

управління, серед яких особливо відзначаються комунікативні 

зв’язки влади з суспільством на рівні відкритості та прозорості.  

Відомо, що одним із основних завдань державних установ 

є надання публічних (громадських, соціальних, 

адміністративних, управлінських та ін.) послуг населенню з 

метою забезпечення задоволення його потреб у різних сферах 

життєдіяльності. Реалізація зазначених завдань, в свою чергу, 

потребує відповідного комунікативного забезпечення; й саме 

інформація і комунікація виступають основою процесу надання 

таких послуг. Як відзначають фахівці, комунікації на рівні 

державного управління вважаються досить складним і 

багатогранним процесом, який охоплює усі суспільні суб’єкти, 

численні інформаційні системи і мережі у сфері виробництва 

публічних послуг й управління. Комунікативні зв’язки 

виступають не тільки механізмом регуляції процесів, вони 

об’єднують людей навкруг спільних цінностей, політичних 

поглядів, моделей споживання тощо. Таким чином, комунікація 

виконує інтегративну функцію в суспільстві [16]. 

За результатами досліджень Організації Об’єднаних 

Націй (ООН) підготовлений звіт на тему «електронний уряд» - 

«UN E-Government Survey», в котрому надано огляд розвитку 

електронного уряду держав-членів ООН за 2020 рік з точки 

зору цифровизації уряду, що відображає обсяг і якість онлайн-
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послуг, стан телекомунікаційної інфраструктури та існуючий 

людський потенціал. В анотації звіту зазначається, що у 2020 

році відбулися трансформаційні зміни в глобальному розвитку. 

Опитуючи та вивчаючи широкі закономірності цифрового 

уряду у всьому світі, зокрема опитування торкнулося 193 

держав-членів ООН  у час пандемії COVID-19, підкреслено, що 

незважаючи на те, що пандемія пожвавила роль електронного 

урядування як у традиційному наданні цифрових послуг, так і в 

нових інноваційних зусиллях з управління кризою, наприклад, 

у відстеження контактів, онлайн-навчанні і перехіду на 

віддалену роботу, вона також висунула на перший план 

виклики та різноманітні форми цифрових поділів, особливо 

серед найбідніших країн. Понад 22 відсотків країн були 

переведені на більш високий рівень розвитку електронного 

уряду» [22]. Звертаючись до сучасного стану комунікативного 

забезпечення державного управління в Україні, фахівці 

відзначають певну структурованість інформаційно-

комунікативних систем. Так, на думку В. Мазур, виділяють  дві 

інформаційно-комунікативні системи: внутрішню та зовнішню, 

які функціонально спрямовані на виконання таких завдань 

комунікативної діяльності, як: налагодження комунікації з 

“внутрішніми клієнтами” (державними службовцями та 

посадовцями місцевого самоврядування); та   забезпечення 

комунікативної взаємодії із “зовнішніми клієнтами” 

(громадянами: населенням та структурами громадянського 

суспільства) [16].   

Для забезпечення ефективності комунікативних 

технологій застосовують елементи маркетингових комунікацій, 

кожен з яких виконує певні комунікативні функції. Зокрема, 

активно використовуються  інтегровані маркетингові 

комунікації, під якими розуміють стратегічний аналіз, вибір, 

застосування та контроль над усіма засобами маркетингових 

комунікацій, які забезпечують ефективну взаємодію між 

організацією та її існуючими і потенційними споживачами. 

Такі комунікації відносять до управлінської концепції, що 

спрямована  на  об'єднання  і  координацію  наявних  в установі  
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комунікаційних ресурсів з метою максимізації їх ефективності [6]. 

Комунікативне забезпечення державної влади 

розкривається та уточнюється через поняття «комунікативна 

політика держави», яка в свою чергу спрямована на 

налагодження ефективних форм взаємодії органів державної 

влади та громадськості, розробляє певні моделі розвитку. 

Особливе значення має концептуальна модель комунікативної 

взаємодії на рівні “державна влада – громадянське 

суспільство”, яка має трьохрівневий ефект: довгостроковий 

(стратегічний ефект), середньостроковий (накопичувальний 

ефект) та короткостроковий (разовий ефект), кожен із яких 

характеризується певними формами: взаємодії, діалогічності та 

договірного партнерства органів державної влади та 

громадськості [18]. Слід додати наявність таких моделей 

комунікації, як одностороння (без зворотнього зв’язку) і 

двостороння (з наявним зворотнім зв´язком) або діалогічна. 

Коли в двосторонній комунікації беруть участь більше двох 

чоловік, формується комунікативна система або мережа. 

В умовах впровадження електронного урядування  

комунікативні зв’язки, організовані у електронному форматі,  

дозволяють громадянам, бізнесу та некомерційним 

організаціям звертатися до органів публічної влади у 

віддалений спосіб та в режимі реального часу, а отже суттєво 

спрощує та підвищує ефективність процесу комунікації між 

даними суб’єктами. Слід підкреслити, що такі комунікації 

відбуваються у вигляді онлайн- або офлайн-послуг.  

Значну роль у системі електронного урядування відіграє 

реалізація адміністративних та інформаційних послуг в онлайн-

режимі. Так, спеціалісти виділяють від трьох до п’яти стадій 

розвитку онлайн-послуг. До першої, найпростішої стадії 

розвитку онлайн-послуг відносять висвітлення на урядових 

веб-сайтах інформації щодо політики їх діяльності, контактної 

інформації, видів послуг, які вони надають. До другої стадії 

розвитку онлайн-послуг, яка характеризується більш 

досконалою комунікацією або наявністю найпростіших видів 

двостороннього комунікативного зв’язку державного органу та 
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громадян, передбачена можливість завантаження бланків заяв 

або форм, замовлення громадянами державних послуг офлайн, 

вибору мови представлення інформації. Наступною стадією 

розвитку онлайн-послуг є так звані трансакційні послуги, які 

передбачають двосторонню комунікацію з громадянами, даючи 

їм змогу замовляти і отримувати певну інформацію щодо 

державної політики, здійснювати онлайн певні операції 

(отримання сертифікатів, ліцензій, подача декларацій, сплата 

податків тощо); реалізуються форми електронної 

аутентифікації особи. На четвертій стадії розвитку урядові 

сайти орієнтуються  на активний обмін електронною 

інформацією з громадянами із широким залученням 

інтерактивних інструментів комунікативної взаємодії влади з 

суспільством.  Відповідно до такої класифікації, на думку Є. 

Архипової, сайти наших державних органів перебувають на 

перших стадіях розвитку онлайн-послуг, що пояснюється 

складним комплексом багатьох факторів [1]. 

З метою створення системи інформаційного та 

комунікативного забезпечення органів державної влади  в 

Україні створено Єдиний веб-портал органів виконавчої влади 

– центральна частина електронної інформаційної системи 

«Електронний уряд», яка призначена для інтеграції веб-сайтів, 

інших електронних інформаційних систем органів державної 

влади та надання послуг громадянам та юридичним особам 

через мережу Інтернет [7]. В «Середньостроковому плані 

пріоритетних дій до 2020»  зазначено, що на цей період  вже 

створено умови для розвитку електронного урядування в 

Україні, зокрема відзначено як результати: запроваджено 

пілотні електронні послуги та створено Єдиний державний 

портал адміністративних послуг; запроваджено обмін 

електронними документами між центральними органами 

виконавчої влади; започатковано електронну взаємодію між 

базовими державними реєстрами, розвиток альтернативних 

засобів електронної ідентифікації та інструментів електронної 

демократії [20]. Також серед результатів впровадження е-

урядування в Україні визначено наступні реалізовані дії щодо 



107 

комунікативного та інформаційного забезпечення населення з 

боку влади. Поліпшено контенти сайтів держструктур на 

офіційних веб-порталів й здійснено реєстрацію їх акаунтів у 

соціальних мережах «Facebook» і «Тwitter». Працюють над 

створенням державними органами власних каналів на Youtube, 

зокрема з онлайн трансляціями їх діяльності. Започатковано 

систему електронного декларування статків публічних осіб, 

яким опікується Національне агентство з питань запобігання 

корупції (nazk.gov.ua). Розпочато роботу у сфері «електронної 

медицини» (ehealth-ukraine. org). Упроваджено окремі складові 

«електронного судочинства».  Запроваджено систему 

електронних звернень з використанням Інтернету на основі 

змін до Закону України «Про звернення громадян». Найбільш 

затребуваними стали «особливі форми колективного звернення 

громадян» — петиції, передусім до Верховної Ради 

(itd.rada.gov.ua/services/petitions/) та Президента України 

(petition.president.gov.ua), деяких місцевих органів влади. 

Відкрито доступ до електронного реєстру відшкодування ПДВ. 

Реформовано систему державної і публічної закупівлі, які 

проводяться виключно в електронній формі в системі 

«ProZorro» (prozorro.gov.ua) [14].  Перспективним також є 

стимулювання розвитку на базі відкритих даних 

загальнодоступних проектів і сервісів (соціальних, 

громадських, медійних і комерційних)  

Для успішного подальшого розвитку комунікативних 

зв’язків між владою на суспільством в умовах е-урядування 

необхідно продовжувати роботу щодо: вдосконалення  

нормативно-правового забезпечення е-урядування в Україні 

шляхом розроблення стандартного переліку інформації, що 

підлягає оприлюдненню; уніфікування вимог до веб-сайтів 

органів публічної влади; запровадження обов’язкових 

стандартів якості надання послуг у Центрах надання 

адміністративних послуг; поширювання навчання усіх верств 

населення основам цифрової та медійної грамотності для 

отримання ними вмінь та навичок просунутого користувача 

інтернет-сервісів та ресурсів.  
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Висновки. Таким чином, у  результаті дослідження нами 

було виокремлено та простежено сучасні засоби 

комунікативного забезпечення діяльності державних установ в 

умовах впровадження системи електронного урядування. 

Встановлено, що нові умови життя суспільства  оновлюють 

роль електронної діяльності уряду; окреслений сучасний стан 

комунікативного забезпечення державного управління в 

Україні, проаналізована структурованість інформаційно-

комунікативних систем, які спрямовані на виконання 

комунікативних завдань: налагодження комунікації з 

державними службовцями та посадовцями місцевого 

самоврядування і    населенням та структурами громадянського 

суспільства.  

Комунікативне забезпечення державного управління 

передбачає комплекс процесів, серед яких пріоритетними є 

зв’язки з громадськістю, а також соціальні та інтегровані 

маркетингові комунікації та інші. В умовах упровадження е-

урядування вкрай важливими стають саме комунікативні 

напрями роботи влади, особливо місцевої, які мають 

поширювати свої можливості у електронному форматі через 

Інтернет-сервіси та ресурси (онлайн-послуги та офлайн-

послуги, зворотній онлайн-зв'язок тощо). Здійснення 

організаційних, комунікативних та інформаційно-

технологічних дій з впровадження е-урядування  дозволить 

наблизитись до якісної гармонізації національної системи із 

загальновизнаними міжнародними нормами та принципами е-

урядування. 
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§ 3.2 ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ:

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 

Вступ. В умовах сучасного економіко-політичного 

вибору України, євроінтеграція виступає означенням 

прагнення держави до отримання повноправного членства у 

Європейському Союзі. Модель участі держави у даному 

процесі можна означити посередництвом виступу Президента 

України, який наголосив, що гіпотетичне членство України в 

ЄС –– свідомий вибір громадянського суспільства та влади, а 

завданням є рівноправна участь держави в об’єднанні 

європейських країн. Цінності, статус та зміна державно-

управлінських пріоритетів –– цільові програми, на які в процесі 

євроатлантичного партнерства повинна звертати увагу Україна.  

Потрібно відзначити, що адаптація вітчизняного 

законодавства до законодавства Європейського Союзу –– лише 

субелемент інтеграційно-європейських процесів в системі права 

України. Не менш важливим є аспект нівелювання колізійності та 

недостатньо компетентного нормопроєктування. Законодавчі акти 

та їх нормативи мають бути прозоро-законними, відповідати 

Конституції та утверджувати людське життя, здоров’я та 

благоденство найвищою соціальною цінністю (зазначена норма 

відсилає до положення ст. 3 Конституції України та 

демократичних європейських підходів).  

Питання євроінтеграційних процесів в Україні та їх 

взаємозв’язок із процедурними підходами державного 

управління є предметом дослідження багатьох науковців. 

Найдоцільніше виділити науковий доробок К. Савчука, 

І. Яковюка, Ю. Волошина, М. Кордона, І. Матюшенко, 

С. Беренди, В. Рєзнікова та інших.  

Мета роботи –– дослідження аспектної складової 

євроінтеграційних процесів в Україні з точки зору 

державотворення та управлінсько-політичної техніки і 

стратегії.  

Виклад основного матеріалу. Стратегія Європейської 

інтеграції для України –– реалізатор її політичних прагнень та 
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управлінського потенціалу. У цьому контексті слушно згадати 

висловлювання міністра закордонних справ Д. Кулеби, котрий 

наголосив на інтенсивності та динамізмі діалогу Україна-ЄС.  

Інтеграція внутрішньої економіки у відповідності із 

приписами відкритих ринків Європи –– номер один у порядку 

денному вітчизняних державно-реформаторських процесів. 

Потрібно відмітити, що у лютому 2021 року Уряд України 

визначив певний строк –– у 10 років –– за час якого мають 

вирішитися процедурно-політичні аспекти повноправного 

членства України у Європейському Союзі. Таким чином, 

різниця між гіпотетичними та реальними атрибутами 

євроатлантичної інтеграції полягає у формуванні безпечного та 

сучасного стану охорони людського волевиявлення та 

налагодження зовнішньоекономічних зв’язків в Україні [1].  

Важливим аспектом інтеграції з ЄС в Україні виступає не 

лише внутрішньополітичне, але й сусідньоєвропейське 

визнання нашої держави. Наприклад, виконання вітчизняних 

реформ підтримує Литва: екс-прем’єр А. Кубілюс започаткував 

ініціативу «Україна – 2027», метою якої визначив об’єднання 

навколо державотворчих трансформацій у державі-кандидаті 

до Європейського співтовариства. Перспективність вступу 

України до ЄС на повноцінній основні відмітив посол Литви в 

Україні В. Сарапінас. Саме 2027 рік, за його словами, може 

стати «датою X», коли Україну буде оголошено кандидатом на 

вступ до ЄС під час голосування Ради ЄС.  

Необхідно відзначити, що даний план має двосторонній 

характер. В. Сарапінас підкреслює, що його втілення є 

можливим за двох умов: перша –– сумлінне виконання 

Україною означених реформ на засадах відкритості та 

рішучості; друга –– повноцінне сприяння Європейським 

Союзом у реалізації Україною євроатлантичного курсу, що був 

ідеологічно сприйнятий у 2014 році [2]. 

Варто наголосити, що Європейське співтовариство 

приділяє неабияку увагу питанням інтеграції України з 

Європейським Союзом. Промовистою виглядає позиція 

Верховного представника ЄС із зовнішньої політики й 
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політики безпеки Ж. Борреля, який відмітив, що партнерство 

між Україною та Європою –– одне з найбільш важливих та 

всеохоплюючих, що загалом були укладені Європейським 

співтовариством [3]. 

Одночасно, забезпечення Україною вимог та умов, 

закладених в Угоді про асоціацію, виступає найефективнішим 

способом забезпечення євроінтеграції. Подібної думки 

притримуються у Європарламенті. Так, доповідачем з питань 

України М. Галером було відзначено стратегічну важливість 

нарощування політико-правового співробітництва у даній 

сфері. Проте, багато питань Європейського співтовариства 

пов’язані із дієвістю та сумлінністю реформаторської політики. 

Попри це, Європейський Союз сконцентрований на 

безперебійному наданні фінансово-технічної та експертної 

підтримки України протягом довготривалого періоду часу [4].  

Саміт Україна – ЄС у жовтні 2020 року та Рада асоціації 

Україна –– ЄС від 11.02.2021 р. дали змогу виокремити деякі 

проблематичні та позитивні державно-управлінські аспекти 

євроінтеграції в Україні. Зокрема, до негативних було 

віднесено ситуацію із визнанням Конституційним судом 

України неконституційними норм антикорупційного 

законодавства та відсутність чітких і вимірних критеріїв 

контролю за сільськогосподарською галуззю виробництва та 

продуктами харчуванням загалом. В той же час, до позитивних 

зрушень віднесли: нарощування торгового потенціалу на 

засадах двосторонності,  політику державно-управлінської 

децентралізації, реформи у сфері банківської та земельної 

справи.  

Логічно відзначити, що процесні аспекти вступу України 

до Європейського Союзу –– питання багатоаспектне. Через 

це, дану процедуру потрібно розглядати через призму 

національного та європейського державного управління. У 

останньому, на думку раніше згаданого А. Кубілюса (нині – 

депутат Європейської народної партії), є багато колізійних 

протиріч щодо втілення та предметної реалізації ідеалів 

«Східного партнерства», запровадження котрого у Європі 
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викликає багато питань щодо його компетентності.  

З позиції державно-управлінських євроінтеграційних 

прагнень, для України важливо побудувати політичну систему, 

основами котрої стануть законність, правове та юридичне 

верховенство, антикорупційне законодавство. Схожої думки 

притримується угорський депутат А. Ара-Ковач. Він 

наголошує, що стратегічне партнерство між Україною та ЄС –– 

спосіб посилити санкції проти країни – агресора та перевести 

процеси вітчизняного урядування на новий, євроорієнтований 

щабель.  

Необхідно відзначити, що процес інтеграції з правом та 

політикою Європейського співтовариства є кропітким та 

багатоскладним: такий висновок дозволяє зробити відповідний 

розділ «Євроінтеграція» на офіційному сайті Кабінету 

Міністрів України. Структурно, даний концептуальний рух 

включає такі підрозділи, як: виконання Угоди про асоціацію; 

Східне партнерство; співробітництво із Радою Європи; Угода 

про асоціацію; фінансова підтримка та технічна допомога; 

експортування в ЄС; наближення законодавства України до 

права ЄС; програми та агентства ЄС; безвізовий режим: міфи 

та реальність. Варто детальніше зупинитися на найважливіших 

з них [5].  

Таким чином, виконання Угоди про асоціацію 

передбачає, перш за все, реалізацію планових заходів «Україна-

ЄС». У даному контексті, застосовною виступає постанова 

Кабінету Міністрів України «Про виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони» № 1106 від 

25.10.2017 (у редакції від 18.09.2020). Необхідно акцентувати 

увагу на стратегічно-політичній та соціально-економічній 

важливості Угоди про асоціацію для державно-управлінського 

апарату України. У документі фігурують поняття «політична 

асоціація» та «економічна інтеграція», що дозволяє говорити 

про спрямованість на впровадження реформаторської політики. 

Економічне становище України здатне отримати підтримку від 
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ЄС шляхом впровадження зони вільної торгівлі (переміщення 

товарів, послуг, капіталів) та робочої сили. Пріоритетне 

завдання –– входження вітчизняної економіки до спільного 

ринку ЄС [6].  

Для стратегічного партнерства між Україною та ЄС 

надважливим є функціонування профільних двосторонніх 

органів. До таких організацій, відповідно до ст. 461 – 469 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і підрозділу 

«Двосторонні органи асоціації Україна-ЄС», віднесено Раду 

асоціації, Комітет асоціації, підкомітети, Парламентський 

комітет асоціації, Платформу громадянського суспільства. 

Окрім цього, активний політико-соціальний діалог «Україна-

ЄС» забезпечується шляхом проведення самітів за участю 

Президента України та керівництва країн-членів 

Європейського співтовариства. Приклади подібної взаємодії 

були окреслені вище [7].  

Державно-управлінський аспект євроінтеграційних 

перетворень в Україні виражено також у зовнішньому контролі 

за виконанням Угоди. Так, Рада асоціації моніторить, 

контролює та переглядає процедурні аспекти виконання 

документу. Поміж тим, до компетенції органу віднесено 

розгляд міжнародних питань із значним обопільним суспільно-

політичним інтересом.   

В свою чергу, Комітет асоціації є похідним від Ради 

асоціації органом, де право голосу є рівним та почерговим –– 

між представником України та, відповідно, представником ЄС. 

До складу органу входять вищі посадові особи, що дозволяє 

говорити про контрольно-виконавчий аспект приписів Угоди 

про асоціацію на рівні урядування в Україні. Підкомітети є 

допоміжним органом, про що свідчить положення ст. 466 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

Поруч із тим, Парламентський комітет асоціації є 

відповідальним за форумне забезпечення засідань та обмін 

думками між членами Верховної Ради України та 

Європарламенту. Платформа громадянського суспільства 

реалізує державну політику щодо питань інформування про 
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виконання Угоди та визначення її статусної ролі у 

євроатлантичних процесах.  

На рівні державотворення, функціонування 

євроатлантичних процесів в політико-владному апараті 

України забезпечує постанова Уряду «Питання підготовки та 

проведення засідань окремих двосторонніх органів асоціації 

між Україною та ЄС» № 700 від 10.12.2014 (у редакції від 

02.04.2019). Зокрема, документом визначено порядок членства 

представників Кабінету Міністрів України у Раді асоціації. 

Водночас, до складу Комітету асоціації від України входять 

заступники міністрів з питань євроінтеграції, Торговий 

представник України та інші представники, що є 

компетентними (повноважними) у питаннях виконання Угоди 

про асоціацію [8].  

Важливим політико-урядовим інструментом, що 

координує державно-управлінську специфіку Європейської 

інтеграції в Україні, виступає створена Єврокомісією 

10.04.2014 «Група ЄК з підтримки України». Даний концепт 

визначає стратегічно-координаційний аспект співпраці між 

вітчизняними органами та Європейським Союзом щодо 

виконання Угоди про асоціацію. Контекстну роль відіграло 

формування основних завдань Групи (спільно із Україною) у 

2015 році. Зокрема, до них було віднесено: забезпечення 

реформ на секторальному рівні та фінансово-економічне 

сприяння реалізації Угоди про асоціацію; співробітництво із 

урядовими установами та громадянським суспільством 

України; підвищення ролі Делегації ЄС в Україні, служб 

Європейської комісії та Європейської служби зовнішніх дій [9].  

Окрім того, варто звернути увагу на інформаційно-

аналітичну систему «Пульс угоди», що була розроблена 

Урядом України у 2017 році. Даний ресурс визначає ступінь 

виконання Угоди про асоціацію у відсоткових показниках. 

Заходи розподіляються за групами та завданнями, сумарна 

кількість –– близько восьми тисяч. Керівним нормативним 

документом виступає раніше згадана постанова Кабінету 

Міністрів України № 1106 від 25.10.2017 (у редакції від 
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18.09.2020). Заходи владних акцій на виконання Угоди про 

асоціацію мають чотири статуси: «виконано», «у зоні ризику», 

«прострочено», «не оцінено». Верифікацію виконаних заходів 

здійснює Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів 

України [10].  

Потрібно зауважити, що виконавчий прогрес 

євроінтеграційних заходів в Україні за системою «Пульс 

угоди» ділять на два підвиди: поточний та загальний. Перша 

категорія відображає ступінь виконання річних завдань у 

відсоткових показниках (календарний рік). Друга –– 

статистично-динамічні показники, що дозволяють визначити 

прогресивні тенденції у виконанні Угоди про асоціацію, 

починаючи із 2014 року і дотепер. Відповідальними за 

моніторинг органами є Кабінет Міністрів України, Верховна 

Рада України та інші органи державної влади: НБУ, НАБУ, 

СБУ тощо [11].  

Водночас, процеси Європейської інтеграції в Україні на 

урядово-державницькому рівні було б складно втілити без 

фінансово-технічної допомоги від ЄС. Так, на період 2014-2020 р. 

за повідомленням Єврокомісії від 05.03.2014 пакет фінансових 

заходів Європейського співтовариства щодо підтримки 

України склав 11 млрд. євро. Задля забезпечення виконання 

Угоди про асоціацію, 13.05.2014 між Україною та ЄС було 

підписано Угоду про фінансування контракту для України з 

розбудови держави. В рамках її виконання, Європейський 

Союз передав кошти у безповоротне користування задля 

вирішення поточних економіко-фінансових проблем, та окремо 

–– фінансову підтримку задля забезпечення реформ, 

пов’язаних із укладеною Угодою про асоціацію [12].  

Варто згадати про двосторонні програми сталого 

розвитку, які є частиною реалізації державно-управлінської 

євроінтеграційної стратегії в Україні: Європейський інструмент 

сусідства та партнерства (далі –– ЄІСП); Інструмент 

співробітництва з ядерної безпеки (далі –– ІСЯБ); Інструмент 

TAIEX. ЄІСП передбачає надання технічної допомоги, 
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бюджетних асигнувань та програм прикордонного 

співробітництва, зареєстровані та реалізовані через 

Мінекономіки. ІСЯБ пов’язаний із наданням допомоги у сфері 

безпечної роботи АЕС, впровадження програми «RODOS» у 

Інформаційному центрі та Аварійно-технічному центрі 

України. TAIEX підвищує професійну компетентність 

державних діячів у сфері імплементації права ЄС, інкорпорації 

та систематизації вітчизняного законодавства до мірил, 

котрими користуються країни-члени Європейського 

співтовариства під час процедури нормопроєктування [13].  

На Рис. 1 представлено сучасний стан євроінтеграційних 

процесів в Україні з точки зору державного управління.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Державно-управлінський аспект євроінтеграції в 

Україні 
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щодо виконання Угоди про асоціацію 

України та ЄС; сприяння 
секторальним реформам 

Підкомітети асоціації 
Відповідно до ст. 466 Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС –– 
допоміжні органи 

Саміти ЄС-Україна 
Вирішення найважливіших питань 

порядку денного, визначення 
позитиву та негативу щодо 

Євроінтеграції 

Рада асоціації 
Контроль, моніторинг 

та перевірка виконання 
Угоди про асоціацію 

Україною 

Платформа 
громадянського 

суспільства 
Інформування 
громадян про 

виконання Угоди 

Комітет асоціації 
Похідний від Ради асоціації орган, що 

уповноважений забезпечити рівність прав 
голосу представників ЄС та України під 
час вирішення питань порядку денного 

Парламентський 
комітет асоціації 

Форумне забезпечення 
засідань та обміну 

думками між ВРУ та 
Європарламентом 
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 Окрім іншого, Україна докладає зусиль до гармонізації 

вітчизняних державно-управлінських процедур у галузі 

екологічного регулювання навколишнього природного 

середовища (далі –– НПС). На виконання підходів 

Європейського співтовариства, реалізовується Директива 

2011/92/ЄС, що визначає ступінь оцінки державно-приватних 

проєктів на НПС, Директива 2008/98/ЄС про відходи, 

Директива 2003/87/ЄС про процесні аспекти торгівлі викидами 

парникових газів у межах ЄС. Частиною Угоди про асоціацію 

передбачено виконання державою зазначених вимог. Згідно 

ресурсу «Пульс угоди», у галузі «НПС та цивільний захист» 

Україна виконала власні зобов’язання на 53% [14].  

 Попри значний процедурно-управлінський поступ та 

ентузіазм у досягненні поставлених Європейською інтеграцією 

цілей, однією із основних проблем України залишається 

боротьба з корупцією. Європарламент переконаний, що 

олігархи чинять тиск на орієнтовану на реформи більшість у 

Верховній Раді України, таким чином уповільнюючи хід 

виконання Угоди про асоціацію. При цьому, Національне 

агентство із запобігання корупції (НАЗК) та Національне 

антикорупційне бюро (НАБУ) вважаються досить ефективними 

та прозорими інституціями в країні. Поруч із тим, судова влада 

та система судоустрою, за переконанням Європарламенту, 

підлягає реформації задля посилення довіри від 

громадянського суспільства та утвердження категорій 

законного правосуддя. Потребує також удосконалення на 

засадах євроінтеграції та застосування сучасних управлінських 

концепцій політика державного регулювання окремих галузей 

економіки та соціального розвитку [15; 16; 17; 18; 19].  

 До основних концептуально-стилістичних постулатів, 

закладених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, окрім 

вищеназваних, потрібно додавати модернізацію та 

вдосконалення енергетичних потужностей із подальшим 

пристосуванням електроенергетики України до стандартів 

країн-членів ЄС; розвиток енергетичного ринку та його 

експансія шляхом проведення реформ і слідування нормам 
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Договору про заснування енергетичного співтовариства 2005 р.; 

заохочення інвестицій та кооперація із Європейським 

інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та 

розвитку в межах окреслених програм.  

 Висновки. Аналіз євроінтеграційних процесів в Україні з 

точки зору державного управління дозволяє зробити акцент на 

їх розгалуженості та комплексності. Функціонування 

двосторонніх спеціалізованих організацій у межах Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС створює карт-бланш для 

впровадження аспектів урядування, що впроваджують більш 

прозоре, безпечне та сучасне інформаційно-політичне 

суспільство (за нормативами та приписами ЄС). Наявність 

внутрішньодержавного моніторингу та контролю за 

виконанням євроінтеграційних процедур шляхом запуску 

онлайн-ресурсу «Пульс угоди» дозволяє говорити про 

визначеність стратегічного планування Уряду України щодо 

співробітництва із Європейським співтовариством та 

подальшими перспективами повноправного членства у ЄС.  
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§ 3.3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Вступ. Агропромислове виробництво має соціально-

територіальну спільність, яка в своїй основі передбачає 

сукупність працездатного населення, що належить до певної 

господарської освоєної території, характеризується єдністю 

природного і матеріально-речовинного потенціалу даної 

території і може розглядатися як соціально-територіальна 

система. Найважливішими системоутворювальними ознаками 

цієї спільності є стійкі соціально-економічні зв'язки і 

відносини, що виділяють її як досить самостійну систему 

просторової організації життєдіяльності людей. 

Виклад основного матеріалу. В сучасній економічній 

науці є різні підходи до визначення суті резервів підвищення 

ефективності виробництва. Так, відомі зарубіжні економісти 

К.Р.Макконнелл та С.Л.Брю, розглядаючи проблему резервів 

використання економічних ресурсів, розуміють під ними 

природні, людські та вироблені людиною ресурси, що 

використовуються для виробництва товарів та послуг. При 

цьому автори подають свою кваліфікацію ресурсів: матеріальні 

(земля, сировина, капітал) і людські (праця та підприємницька 

спроможність) [3, с. 36]. 

Питанням визначення економічної сутності резервів 

підвищення ефективності розвитку виробництва присвятили 

свої праці такі дослідники як А.Д. Шеремет, П.П. Борщевський, 

О.М. Царенко, А.В. Цимбалюк. Аналізуючи стан дослідження 

цієї проблеми у роботах вітчизняних та зарубіжних 

дослідників, П.Т. Саблук доводить, що поняття резервів 

підвищення ефективності розвитку суспільного виробництва в 

будь-якій галузі економіки, є нічим іншим, як невикористані 

можливості зростання кінцевих результатів суспільного 

виробництва (продукції, послуг високої якості, що 

відповідають вимогам ринку) у розрахунку на одиницю 

сукупних витрат живої та уречевленої праці в умовах 
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впровадження новітніх досягнень науково-технічного  

прогресу [4, с. 63]. 

Як вважає В.Т. Андрійчук, для підприємств різного 

профілю, що функціонують в умовах ринкової економіки, 

головним критерієм ефективності господарювання є 

прибутковість [1]. Скажімо, американські фірми в 

консолідованому звіті відображають процес формування 

фінансових результатів через визначення таких показників 

прибутковості, як валовий прибуток, операційний прибуток, 

прибуток до оподаткування і виплати надзвичайних збитків, 

прибуток після сплати податку, чистий прибуток, 

нерозподілений прибуток, який визначається як різниця між 

чистим прибутком і тією його частиною, що направлена на 

виплату дивідендів акціонерам і на поновлення резервного 

капіталу. За нормальних умов господарювання рівень 

рентабельності власного капіталу повинен бути вищим від 

показників рівня загальної рентабельності. З економічної точки 

зору це свідчить про можливість підприємства нарощувати 

власний капітал. З підвищенням його рівня  зміцнюється 

економіка підприємства, зростає його платоспроможність. 

Однією з умов ефективності агропромислового 

виробництва в процесі перетворень відносин власності повинна 

бути свобода вибору різних форм господарювання. Кожна з 

них має як свої переваги, так і певні недоліки. Останні є 

результатом дії  на підприємстві різних суб'єктивних та 

об'єктивних факторів: рівня розвитку підприємств, стану 

основних фондів, матеріально-технічної бази та соціальної 

інфраструктури, екологічного клімату в колективі, наявності 

потенційних власників — членів трудового колективу, 

співвідношення сил формальної та неформальної влади і т.д. 

Але всі організаційні форми підприємництва мають право на 

існування і повинні довести свої переваги на практиці. Тільки 

при свободі їх вибору вони можуть знайти належне місце в 

сучасній ринковій економіці. 

Формування різних ринкових форм господарювання в 

агропромисловому виробництві пов'язане, в першу чергу, з 
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певними особливостями та специфікою цієї галузі порівняно з 

іншими, тому що задоволення потреб населення продуктами 

харчування - досить складна, багатопланова і незмінна 

проблема, яка стоїть перед суспільством на всіх ступенях його 

розвитку. Це зумовлюється рядом обставин: дефіцитом 

багатьох сировинних ресурсів, різним ступенем розвитку 

галузей, які безпосередньо виробляють продукти харчування, і 

пов'язаних з ними інших галузей, організацією надходжень 

продуктів харчування до споживача та багатьма іншими 

причинами. 

Причому, якщо сьогодні проблема забезпечення 

продуктами харчування населення, в силу їх недостатнього 

виробництва, вирішується в напрямі кількісного збільшення 

продуктів, то в майбутньому вона буде видозмінюватися в 

напрямі максимізації особистого споживання. Це знаходить 

свій вияв у розробці раціональних норм харчування для різних 

груп населення. При цьому характерною рисою тут є не тільки 

забезпечення різноманітності продуктів при споживанні, але й 

стабільність споживання деяких з них протягом всього року 

(фрукти, овочі тощо). 

На практиці це означає перехід від сезонного споживання 

окремих продуктів харчування до цілорічного їх споживання. 

Така постановка питання породжує проблему тривалого 

зберігання, що в ряді випадків неможливо зробити по багатьох 

продуктах. Виходом з цього становища стала промислова 

переробка первинних продуктів харчування, яка дає змогу не 

тільки зберігати їх протягом тривалого часу (без втрати пожив-

ної цінності), але й значно розширювати їх асортимент, що 

дуже важливо для організації раціонального харчування, а 

також забезпечує їх зберігання при транспортуванні на великі 

відстані. Вирішення  цих питань передбачає відповідну 

організаційну структуру галузі, а саме — певне поєднання 

великих, середніх та малих підприємств. У найзагальнішому 

вигляді при вирішенні цієї проблеми необхідно виходити з 

особливостей сировинного забезпечення підприємств АПК та 

специфіки споживання окремих продуктів харчування 
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(масовість, щоденне споживання в поєднанні з іншими). 

По багатьох продуктах харчування склалися великі 

сировинні зони (овочі, соняшник, пшениця, цукрові буряки, 

картопля тощо), на базі яких були створені великі промислові 

підприємства. 

В умовах централізовано-планової системи 

господарювання, яка забезпечувала роботу сировинної зони 

для підприємства, ефект від масштабу виробництва певною 

мірою досягався. З переходом до ринкових відносин у роботі 

великих підприємств з'явився ряд труднощів, які знижують 

ефективність їх діяльності — вони слабо реагують на зміни в 

споживацькому попиті, нечутливі до новацій. 

В цих умовах малі підприємства стають тією необхідною 

ланкою, яка робить систему забезпечення населення 

продуктами харчування більш ефективною (швидко реагують 

на зміну попиту, менші витрати сировини, більш ефективно 

доводять до споживача). Продукти харчування підвищують 

загальну ефективність виробництва продуктів на основі 

поглиблення спеціалізації та кооперування з великими і 

середніми підприємствами. 

Але результативність роботи малих підприємств у 

виробництві продуктів харчування буде досягнута тільки тоді, 

коли вони займуть належне місце і становище в  системі 

переробних підприємств. А цього досягти досить складно, 

оскільки агропромислове виробництво є конгломератом 

підгалузей, кожна з яких сама собі має різні види виробництв. 

Усі вони різняться між собою не тільки щодо виробництва 

продуктів, але й умовами виробництва. Найбільш 

специфічними особливостями є наступні: 

- практично агропромислове виробництво 

характеризується матеріалом  продукції, що 

виробляється, та її величезною різноманітністю; 

- для ряду підгалузей (цукрова, консервна, виноробна, 

олійно-жирова) характерне сезонне виробництво, яке 

призводить до нерівномірного використання 

виробничих потужностей; 
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- необхідність розміщення виробництва значного виду 

продуктів харчування і організацій  їх споживання на 

невеликій відстані від сировинної бази ; 

- значна залежність якості ряду продуктів від тривалості 

переробки сировини; 

- термін зберігання більшості продуктів, як правило, 

обмежений; 

- велика залежність від тари та упаковки продуктів;   

- високі вимоги до якості продукції (свіжість, наявність 

вітамінів, смакові якості, естетичність та ін.); 

- часта змінність асортименту з багатьох продуктів; 

- велика залежність якості продукції від якісних 

характеристик сировини; 

- по ряду продуктів їхнє виробництво вимагає великої 

кількості сировини.  

Усі вищевказані особливості визначають специфіку 

організації і технологій виробництва продуктів харчування, 

пошук нових форм господарювання в період сучасних 

ринкових відносин.  

Це у свою чергу змушує підприємство самостійно 

формувати свою господарську і збутову політику. В цих 

умовах великі підприємства повинні самостійно формувати 

раціональні виробничі та збутові зв'язки. Світовий досвід 

розвитку виробництва продуктів харчування показує, що ці 

проблеми ефективніше вирішуються з розвитком  малих 

підприємств. Особливістю функціонування малих підприємств 

є спрямування діяльності на конкретне виробництво товару чи 

надання послуг. 

На основі аналізу технологічних зв’язків та організації 

виробництва різноманітних продуктів харчування можна 

виділити кілька способів створення малих підприємств в 

агропромисловому виробництві. По-перше, це організація 

виробництва на базі недостатньо використаних сировинних 

ресурсів. Наприклад, у консервній промисловості близько 25 % 

становлять відходи та вторинні продукти. У цьому випадку 

малі підприємства можуть створюватися державними або 
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іншими виробничими структурами, місцевими органами влади, 

акціонерними товариствами, колективами громадян з метою 

комплексного використання сировини. 

Другим напрямом створення малих підприємств є 

розукрупнення великих виробництв. В такому разі розділення 

великого підприємства буде раціональним при відсутності між 

окремими ланками жорстких виробничих зв'язків. Тут можливе 

використання технологічного принципу — розподіл єдиного 

технологічного циклу на окремі основні стадії із створенням на 

їх базі малих підприємств. Прикладом цього може бути вироб-

ництво різних видів продукції з картоплі, різноманітних 

напівфабрикатів, чіпсів, сушеної картоплі тощо. Для ряду 

галузей технологічний принцип розукрупнення підприємства 

неприйнятний, оскільки ланки основного технологічного 

процесу мають жорсткі виробничі зв'язки. За приклад можна 

взяти хлібопекарну та в ряді випадків кондитерську 

промисловість. Створення малих підприємств тут доцільно на 

базі організації виробництва окремих технологічно нескладних 

видів продукції: національних ласощів, різних видів 

хлібобулочних виробів та ін. 

Серед усіх форм господарювання в агропромисловому 

виробництві найбільшого поширення набувають акціонерні 

товариства. Нині АПК потребує значних капіталовкладень, які, 

однак, при теперішній економічній кризі держава йому надати 

не в змозі. Саме через акціонерні відносини можливе активне 

залучення вільних коштів з інших галузей економіки, участь 

іноземних інвесторів у фінансуванні АПК. 

Специфічною особливістю окремих галузей 

агропромислового виробництва є необхідність розміщення 

виробництва значного виду продуктів харчування у місцях 

розташування сировинних зон. У процесі приватизації 

підприємств цих галузей важливо забезпечити збереження їх 

спеціалізації та виробничих зв'язків, що склалися протягом 

тривалого періоду їх діяльності. Тому виправданим було 

надання права працівникам господарств сировинних зон брати 

участь у приватизації таких державних підприємств на тих же 
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умовах,  й членам зайнятих на них трудових колективів. При 

такому порядку приватизації власниками акціонерних 

товариств, створених на базі державних підприємств, будуть 

також працівники підприємств-суміжників (партнерів). Так, 

приватизація цукрових заводів здійснювала, як правило, за 

участю сільськогосподарських товаровиробників, яким 

належить від 10 до 40 % акцій у статутному фонді 

акціонерного товариства. 

Аналіз попиту за доходами показує, що із скороченням 

своїх доходів споживачі розширюють купівлю продуктів 

низької категорії (коефіцієнт еластичності попиту на картоплю, 

капусту, столові буряки тощо становить 0,3—0,35). Тому 

виробництво цих продуктів має більші шанси на розширення. 

А тваринництво, садівництво, виноградарство, навпаки, 

чекають застій і скорочення. 

Щоб подолати негативні тенденції у розвитку ринку 

продовольства, необхідно, насамперед, посилити державне 

регулювання ринкових відносин, підвищити ефективність 

використання ресурсів, розширити державну допомогу 

господарствам. Держава може здійснювати регулювання ринку 

через цінову і кредитно-податкову політику, а також через 

створення відповідних умов для зміцнення матеріально-

технічної бази господарств, удосконалюючи податкову систему 

і систему інших аспектів регулювання ринку з тим, щоб 

посилити стимули до інвестицій і розвитку НТП. 

Цінова політика держави тільки тоді буде ефективною, 

коли ціни на сільськогосподарську продукцію забезпечать 

необхідні темпи розширеного відтворення виробництва, а 

прибуток на вкладений капітал буде не нижчим, ніж за інших 

можливих напрямків його використання. 

Поліпшити економічне становище господарств могло б 

впровадження такого заходу, як відшкодування з бюджету 

суми ПДВ, виплаченої постачальникам за виконані роботи, 

надані послуги, придбані матеріальні ресурси, пальне, основні 

засоби виробництва і нематеріальні активи. 

У період переходу до ринкової економіки, поряд із 
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розвитком нових, конкурентоспроможних джерел поставок 

засобів виробництва, а також нових каналів збуту, зберігання, 

переробки і розподілу продукції, необхідно поліпшити 

державні поставки та відновити держзамовлення на всі види 

сільськогосподарської продукції, розширити інтервенційні 

заготівлі. 

Доцільно практикувати укладання ф’ючерсних 

контрактів, пільгове кредитування сільськогосподарських під-

приємств, забезпечення зустрічного продажу необхідних їм 

ресурсів за пільговими цінами. 

Слід розширити захист вітчизняних товаровиробників, 

зокрема: 

 збільшити митний податок на імпорт продуктів; 

 скасувати попередню оплату та податки на експорт 

продуктів; 

 ввести граничну торгівельну надбавку (не більшу 20%) на 

вітчизняну сільськогосподарську продукцію;  

 створити сприятливі умови для ввезення ресурсів, 

необхідних для впровадження прогресивних технологій 

вирощування і переробки продукції, звільнивши 

господарства від сплати митного податку та ПДВ; 

 реалізувати комплекс заходів щодо розширення 

зовнішнього ринку сільськогосподарської продукції,  

продуктів її переробки. 

Економічну політику держави необхідно спрямувати на 

підвищення ефективності використання виробничого 

потенціалу сільськогосподарських підприємств, забезпечення 

прогресивних структурних зрушень у виробництві 

сільськогосподарської продукції, реалізацію ефективних 

шляхів і засобів розв'язання соціальних проблем на селі. 

Вирішальне значення тут матиме удосконалення 

територіального розміщення виробництва продукції. Його ра-

ціональне розміщення сприятиме прискоренню темпів 

зростання продуктивності праці, підвищенню конкурен-

тоспроможності продукції, збільшенню маси прибутку на 

капітал. Найефективнішого використання ресурсів можна 
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домогтися лише тоді, коли кожний продукт вироблятиметься в 

регіонах з найсприятливішими природно-економічними 

умовами, оскільки в сільському господарстві продукція 

вирощується працею не тільки людини, а й природи. На її долю 

припадає близько 30-40% загальної вартості створеного в 

сільському господарстві продукту. 

Отже, стратегія формування ринку продовольства 

базується, насамперед, на врахуванні купівельної спроможності 

населення, а також на можливостях зміцнення вітчизняного 

сільськогосподарського виробництва, розвитку системи 

маркетингу, усілякого стимулювання експорту й обмеження 

імпорту продуктів, розширення державного регулювання 

ринкових відносин. Збалансованість попиту і пропозиції 

забезпечать ощадливість, конкуренцію та захист споживачів і 

товаровиробників. 

Розглядаючи регіональний вимір резервів ефективності 

економічного зростання в Україні М.М. Бабич [2] пропонує 

сучасні підходи до його аналізу, виділяючи наступні аспекти: 

природно-ресурсний потенціал регіонального економічного 

розвитку, який поєднує забезпеченість відповідної території 

природними ресурсами; тенденція розширення ресурсної бази 

економічного розвитку за рахунок нових, штучних матеріалів; 

принципово новий тип виробничого ресурсу – інтелектуальний 

ресурс, основними характеристиками якого є висока 

продуктивність, мобільність, невичерпність і регенеративність; 

трудовий потенціал певної території як складова регіонального 

економічного потенціалу; фінансовий капітал, як складова 

потенціалу економічного зростання; науково-технічний потенціал 

регіону, вплив якого на сучасному етапі становлення інноваційної 

моделі розвитку української економіки є вирішальним. 

Виходячи з специфічних регіональних особливостей 

виробництва АПК, складу і характеру ресурсів, можна виділити 

наступні практичні рекомендації щодо використання резервів 

підвищення ефективності розвитку виробництва продукції АПК у 

центральних регіонах України: 

1) ефективність      вирощування     сільськогосподарської  
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сировини, її якості та зниження вартості;  

2) ефективність використання сировинних матеріальних 

ресурсів, включаючи паливно-енергетичні ресурси; 

3) ефективність використання виробничих потужностей і 

основних виробничих фондів; 

4) ефективність використання капітальних вкладень; 

5) ефективність використання трудових ресурсів; 

6) якість харчових продуктів. 

Одним із важливих резервів ефективності розвитку 

виробництва є також інноваційні форми регіонального розвитку, 

потреба в яких вимагає перенесення центру ваги управлінської 

компетенції на рівень регіонів для забезпечення вищого рівня їх 

самостійності та підвищення соціально-економічної ефективності 

регіональних господарських комплексів. [2]. 

Мобілізація зазначених резервів підвищення ефективності 

виробництва продукції АПК на регіональному рівні потребує 

обґрунтування основних напрямів, шляхів і конкретних заходів 

щодо їх використання, впровадження яких сприятиме докорінному 

зростанню ефективності суспільного виробництва в цій провідній 

галузі економіки регіону. 
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ODDÍL 4. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU 

§ 4.1 SECTORAL SHIFTS AND A TRAJECTORY OF

TRANSFORMATION OF THE AGRARIAN SECTOR UNDER THE 

CONDITIONS OF PARADIGMIZATION OF THE CONCEPT OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE RURAL ECONOMY 

Introduction. In the transition period in all countries of the 

Middle East and Central Asia (hereinafter, the sub-region), a steady 

decline in the share of the agrarian sector of the economy and its 

driving link – agriculture – in GDP is observed. However, a 

considerable part of the population is employed, as before, in the 

agrarian sector, especially, in rural regions (territories). Potential 

benefits from the intra-branch transformation in the agrarian sector 

of the economy should not be underestimated. A rise in labor 

productivity, and thus, profitability in this sector against the 

background of a new economic reality caused by a corona-crises, 

opens prospects for removing millions of people from a hard 

economic, social and food situation with the concurrent 

optimization of the efficiency of using natural resources. This 

article considers an impact of sectoral transformations in the 

agrarian sector of the economy on sustainable development of the 

countries of the Middle East and Central Asia and gives respective 

comparisons with Ukraine in the context of dynamic directionality 

of structural-sectoral shifts and their impact on sustainable 

development of the sub-region, subject to network effects from the 

inertness of reforms of decentralization, public management and 

state finances on operation and recovery of the rural economy. 

After the collapse of the Soviet Union, the sub-region 

experienced economic and political changes and showed a positive 

rise in the first five years only. Sustainable transformation of the 

rural economy had to be made topical in the whole sub-region. This 

can be achieved through adaptation of national plans for sustainable 

transformation of the agrarian sector of the economy, re-estimation 

of the existing structure of state support (assistance) with 
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prioritization, in its programs, of more efficient methods of agro-

production, attracting private investments for modernization of the 

structure of agriculture, increasing in water use efficiency in it for 

combating water scarcity and extending regional cooperation as a 

primary condition for the provision of  security and sustainability of 

the production-sales value added chain in the agrarian sector of the 

economy. These efforts to support this sector, in their turn, will 

promote achievement of the agro-oriented goals of the 2030 Agenda 

for Sustainable Development [1]. 

A weighty contribution to the ontogenesis of the theory of the 

transformation of the agrarian sector of the economy, in general, the 

mechanisms of its operation under the conditions of forming and 

developing the circular economy, in particular, penetrating it with the 

spirit of sustainable development of the rural economy, with further 

paradigmization of the concept of moving the agrarian reform closer to 

the progress of the modernization of state finances, subject to the 

European vector of their development was made by a number of 

recognized academic economists: I. M. Buzdalov, Yu. V. Barsuk, 

L. M. Vasylieva, P. I. Haidutskyi, Yu. Ye. Hubeni, O. H. Kartashova, 

I. I. Lukinov, M. Yo. Malik, A. V. Marushchynets, O. V. Melnykov, 

P. T. Sabluk, R. P. Smoleniuk, O. V. Shubravska et al. 

Methodological aspects of structural shifts in the agrarian 

sector of the economy, their penetration with the market reform 

spirit, global sustainable development goals, conceptual aspects of 

noospheric co-development of the rural economy and land users, 

subject to “attenuation” of the agrarian reform, are considered in 

scientific papers of outstanding domestic scholars such as 

I. K. Bystriakov, V. I. Blahodatnyi, Z. F. Bryndzia, V. M. Budziak, 

V. H. Viun, A. А. Hordiichuk, H. D. Hutsuliak, M. I. Laveikin, 

L. H. Melnik, Ye. V. Mishenin, T. S. Nikolaenko, V. V. Tarasova, 

V. M. Trehobchuk, O. I. Furdychko et all. Among foreign 

researchers, the papers of T. Balezentis, J. Beddington, Y. Chen, 

W. Cheng, I. Crute, V. Dabkiene, R. Gaiha, B. Gharleghi, 

H. Godfray, L. Haddad, K. Imai, N. Jurkenaite, D. Lawrence, 

Z. Lerman, B. Li, C. Maisonneuve, J. Muir, J. Pretty, V. Popov, 

S. Robinson,  S. Scarpetta,  A. Serres,   D. Sedik,   D. Streimikiene,  
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Y. Shen, S. Thomas, C. Toulmin, M. Zhang should be noted. 

Giving credit to the above listed researchers, the issues 

associated with current COVID coloring sectoral shifts in the 

agrarian sector of the economy of the sub-region and trajectories of 

achievement and further adjustment of tasks of the 2030 Sustainable 

Development Goals caused by a new normality of operation of the 

rural economy have remained unaddressed. 

Presentation of basic material. Authors have not 

occasionally chosen the sub-region of the Middle East and Central 

Asia for the comparison with Ukraine, because exactly these 

countries have the shared past in the Soviet times and, as part of 

market reforms, they have penetrated their own regulatory space with 

related goal settings of individual strategies of country development. 

This sub-region, according to the IMF methodology [2], includes 32 

countries: Afghanistan, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bahrein, 

Djibouti, Egypt, Georgia, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, 

Kyrghyz Republic, Lebanon, Livia, Mauritania, Morocco, Oman, 

Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Somali, Sudan, Syria, Tajikistan, 

Tunis, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, West 

Bank and Gaza, Yemen. However, to make a relevant comparison 

and empiric research, authors selected only those countries 

(Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kazakstan, Kyrgyztan, Tajikistan, 

Turkmenistan, Uzbekistan), which had common sectoral features 

with Ukraine and accented historiography of the agrarian 

development process (Tbl. 1). 

Table 1 

Dynamics of World Ranking of Researched Countries by 

Level of Economic Development and Inequality 

Country 

Gini Index 

(under the World Bank’s 

methodology) 

Inclusive Development Index 

(under the World Economic 

Forum’s methodology) 

value year value in 2018 rank 

Azerbaijan 26.6 2005 4.69 3 

Armenia 29.9 2019 3.66 45 

Georgia 35.9 2019 3.99 32 

Kazakhstan 27.8 2018 4.26 15 

Kyrgyzstan 29.7 2019 3.36 51 
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Tajikistan 34.0 2015 3.3 54 

Turkmenistan 40.8 1998 – – 

Uzbekistan 35.3 2003 – – 

Ukraine 26.6 2019 3.42 49 

Source: Calculated by authors [3–4]. 

 

Structural transformations took place in the sub-region at 

various rates. Despite the common feature in the structural 

transformation for the 1991–2019 period, which consisted in a 

general shift in the direction from agriculture to the industry and 

services, the data are indicative of two opposite trends. So, the 

period from 1991 to 2001, that is, immediately after the collapse of 

the Soviet Union, was marked by an abrupt transition from the 

centralized economy to the market economy, which was 

accompanied by a significant decline in productivity and incomes 

per capita at high inflation rates. In the recession period, many 

countries of the Middle East and Central Asia had to look for the 

ways of recovery of their economies using transition strategies such 

as privatization, trade activity liberalization and export 

diversification. In the 2001–2019 period, the sub-region’s countries 

have started to remove negative trends in production and income 

growth that was promoted by intra-branch evolutionary reforms 

and, to a lesser extent, by structural changes. Institutional reforms 

of the decade aimed at developing the market economy, have 

started to bear their fruit. However, economic growth of the sub-

region’s countries rich in natural resources depends, on a great 

extent, on mineral resource extraction characterized by high 

productivity levels but is associated with constraining factors such 

as limited employment capacities, unacceptable environmental 

impact and propensity for an impact of global price fluctuations on 

resources. Diversification and integration of economies with larger 

regional and global production-sales chains are limited in nature [5]. 

The collapse of the Soviet Union and loss of this large food 

market provoked the deindustrialization and collapse of social 

security systems while a decrease in branch production and 

productivity accompanied by the closure of state enterprises led to 

significant unemployment growth. Deindustrialization has also 



139 

caused shifting accents in economic activity from the processing 

industry to the agrarian sector and the service industry. Although, 

since 1991, a share of the employment in it in all countries of the 

sub-region has decreased, in most of them, it still remains higher 

than the employment in the processing industry as it is seen from 

Fig.1. As we see, the same trend is observed in Ukraine: a 

proportion of jobs significantly reduced in 2019, as compared to 

1991, in the agrarian sector from over 25 % (1991) to nearly 14 % 

(2019). Instead, the number of jobs in the service sector increased 

from 45.5 % (1991) to 61.2 % (2019). 

 
Fig. 1. Dynamics of Employment Structure by Sub-Region’s 

Countries 
Source: Calculated and built by authors according to [3–4; 6–8]. 

In 2018, nearly 30% of the labor force was employed in the 

agrarian sector of the countries Middle East and Central Asia that is 

more than, on the average, in the Asia-Pacific region – nearly 24 %. 

As for employment in the service sector, regardless of its 

increasingly larger share in the region, a productivity level in this 

sector remains low [7; 9]. This can be explained by a nature and 

structure of the service sector consisting of the types of activity with 

low value added, being of secondary nature, and informal services 

not reflected, to the significant extent, in official statistics. After the 
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collapse of the Soviet Union, much of the economically active 

population had to work in the unofficial sector, especially, in resale 

of goods not promoting creation of large value added. Although, the 

service sector has, since then, significantly developed in the Middle 

East and Central Asia, especially in Kazakhstan and Kyrgyzstan, 

where over 50 % of the labor force is employed in it, in order to 

further transform the service sector, it is needed to more efficiently 

use modern information-communication link channels as well as 

create a favorable business policy and the conditions promoting a 

positive attitude of investors to further productivity growth. 

The agrarian sector has always played a significant role in 

developing the Middle East and Central Asia. Although, its share in 

GDP and total number of the employed in agriculture has reduced with 

years, value added created by it continues to grow as shown in Fig. 2. 
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Fig. 2. Comparison of Dynamics of Value Added in Agrarian Sector 

of Economy in Sub-Region’s Countries and Ukraine, in % of GDP 
Source: Calculated and built by authors according to [3–6; 8–9]. 

 

Regardless of the general trend towards decreasing in value 

added in the agrarian sector vs GDP, Kazakhstan and Georgia 

showed, during these years, the growth rates lower than, on the 

average, in the sub-region. The relationship between GDP per 

capita and a share of value added in the agrarian sector of the 

countries of the sub-region is in line, in general, with the trends of 

other developing countries where a share of value added in the 

sector reduces as the population income level grows. However, in 

Tajikistan and Uzbekistan, some fluctuations from the sub-regional 

norm can be observed. So, in Tajikistan, it fluctuated at the level up 

to US$790, while in Uzbekistan – up to US$1,700. The Tajik 

economy is still characterized by a high level of dependency on the 

agrarian sector and the highest employment proportion in it among 

researched countries. Such close dependence, combined with 

accented state support for the rural economy explain increasing in 

value added in it. Added value changes in the agrarian sector of 
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Uzbekistan reflect a transition of the country from the mono-culture 

agro-economy, with diversification of state policy for 

modernization of agro-production towards Agro 4.0. In Ukraine, in 

contrast with considered countries of the sub-region, an opposite 

trend is observed, consisting in declining in value added in the 

agrarian sector vs GDP of the country (see Fig. 2). 

In the countries of the sub-region, because of a relatively low 

level of generation of value added and capability to reduce in the 

rural poverty, the agrarian sector was actually keeping out of 

structural shifts, which ran in the economy having provided a 

relatively small agro-production’s GDP share by a low level of 

stability of its growth [10–11]. As the population grows in the sub-

region, the use of the agrarian sector – to transit to higher 

transformation levels – must be oriented on maximizing the result in 

the rural economy and creation of conditions for more efficient 

allocation of resources such as capital and labor force, subject to 

long-term sustainable effects. For the sub-region’s countries and 

Ukraine, insufficient competitiveness of the agrarian sector is 

caused mainly by a low productivity level rather than by low agro-

production growth rates [12–13]. Labor productivity growth in the 

agrarian sector of the sub-region essentially varied during 1991–

2018. So, notwithstanding that a significant productivity increase in 

the sector was registered in Kazakhstan, it was still nearly three 

times less than that, on the average, in sub-region countries, having 

empirically proven agrarian sector-inherent theoretical 

shortcomings and the potential for intra-branch transformations. In 

Georgia and in Ukraine, to the contrary, a labor productivity 

increase was observed in the agrarian sector, with a high 

employment level concurrently kept in it, rooting the raw-material 

economy. 

A crucial point in the transformation of the agrarian sector of 

the sub-region’s countries was a period following their 

independence at the beginning of the 1990s, that is, when the 

countries have ramped up reforms aimed at transiting from the 

centralized economy to the market economy. A number of reforms 

promoted a process of development of small peasant holdings in the 
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sub-region’s countries [6; 14]. The two most essential of them are 

caused by the need for additional immediate allocation of land plots 

to households and re-orientation on a new organizational-

institutional form – peasant holdings, which were independent 

entities outside the established collective management system. In 

other words, they were larger than plots of land attached to the 

house and had clear commercial orientation that led to the reduction 

in land areas cultivated by large agro-enterprises [13; 15]. 

At the beginning of the 1990s, an agro-landscape was 

predominantly formed by large agro-enterprises (kolkhozes and 

sovkhozes), which produced over 70 % of gross product of 

agriculture and controlled over 90 % of arable lands. There were 

small plots of land around the houses owned by the rural 

population, on which subsistence farming was mainly run, while 

kolkhozes and sovkhozes predominantly produced that portion of 

products, which came into commercial turnover. Reforming land 

relationships and restructuring agro-enterprises accompanied by 

reforms of the price and trade policies led to the occurrence of the 

extremely unbalanced system, in which small peasant holdings 

mainly prevail, and which are usually owned by an individual 

person or family. For example, in Kyrgyzstan, as of 2018, a 

proportion of small land owners accounts for 31 % of gross value 

added. In the agrarian sector of the Central Asia, an increase in a 

share of small agro-producers was also observed. In Ukraine, the 

agro-institutional structure was, on the contrary, penetrated by large 

agro-producers, which ousted small ones from the rural economy 

coordinates, having left them space in niche food groups only. 

In the countries with low or zero income from natural 

resources, a process of recovery of the rural economy is 

unambiguously associated with reformation of land relations. 

Starting from 1993, when Armenia and Georgia carried out reforms 

for the cancellation of the collective agro-production management 

and distribution of lands between individual holdings, a trend has 

outlined in these countries towards recovering the rates of its 

growth. In 1996, Azerbaijan, by using an algorithm of 

implementation of the similar reform, also provided recovering and 
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increasing in agro-production rates. 

In the sub-region’s countries and Ukraine, the key agro-task 

for Governments is to form the leverage for food security by 

stimulating domestic agro-production, providing a diverse and 

balanced food ration of the population, promoting diversification of 

agro-production through refusing from the traditional methods of 

running agriculture, developing niche export-oriented strategies for 

development of the agrarian sector of the economy and promoting 

sustainable development of rural areas, subject to the tasks set by 

the Global Sustainable Development Goals. The progress of 

implementing the said goals is predominantly achieved by 

supporting agro-goods producers in basic agro-production branches 

by the state, providing access to financial resources for small and 

medium-sized agro-goods producers aa per reduced tariffs (rates), 

developing rural construction projects to provide the technological 

power, water supply for remote rural regions and developing food 

export support infrastructure. In the last decades, a number of 

changes has affected the agro-production structure in the sub-region 

and Ukraine, first of all, it is a negative demographic trend, 

especially, in rural regions, a hypertrophic food market integration 

increase and an agro-raw material price decrease. Trends obtained 

after the collapse of the Soviet Union in the population and income 

growth of the population stimulated the demand for a healthier and 

more balanced food ration that, in turn, promoted growth in the 

consumption of meat, fruits and vegetables. Traditionally, the 

Russian Federation was a major sales market for this group of 

countries, however, the last few years indicate an increasing 

demand for Ukrainian food from China and Europe (vegetable oil, 

protein feeds and cake [8; 13; 16–17]). 

A grain group of agro-production has always been one of the 

most important both in the sub-region and Ukraine and an integral 

component of the provision of food security. The average 

proportion of wheat in grain production is over 60 %. Ukraine and 

Kazakhstan are among the top ten largest wheal export countries of 

the world, and, in addition to that, Kazakhstan is also its major 

exporter to other Central Asian countries regardless of the decline in 
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its production because of moving to the oil crop group. So, over the 

years of independence, Kazakhstan has increased the production of 

agricultural oil crops by 4.8 times that was promoted by the demand 

increase in China and European countries, while the sub-region’s 

countries, except Georgia, have increased the production of roots, 

tuber crops, fruits and vegetables thanks to favorable weather 

conditions. Rates of the transformation of the agrarian sector and, as 

a consequence, of the agro-production in Georgia, were lower than 

the average sub-regional level because of liberal regulatory policy. 

But a sustainable increase in the milk production was observed in 

the country, that was caused by state support for farming and a fast 

increase in significance of family farm holdings. A similar situation 

has arisen in Kyrgyzstan, Armenia and Azerbaijan [18], while in 

Kazakhstan and Ukraine, milk production by small land owners 

prevail. In January-June 2021, 4.32 mln tons of milk were produced 

in Ukraine (by 5.6 % less than in the same period of 2020), inter 

alia, agro-enterprises produced 1.38 mln tons of milk (by 0.5 % 

less), population holdings – 2.94 mln tons (by 7.8 % less) [8; 19]. 

Over the recent decades, cotton was one of the key agro-

products in the sub-region, however, developing the cotton industry 

is associated with high ecological and social risks. In the sub-

region, growing of cotton as a single crop, without rotation of crops, 

has led to soil degradation, and a large part of lands experiences 

desertification of varying degrees. Inefficient water resource 

management systems and the mass spread of irrigation systems 

without scientifically grounded planning combined with excessive 

use of chemical substances in cotton production are associated with 

desertification of the Aral Sea – one of the most serious ecological 

disasters, which the mankind had to face. Recognizing the need for 

efficient management of and assistance to development of this 

branch, governments took various political measures, as a result of 

which, after the collapse of the Soviet Union, cotton production 

volume was reduced by more than 50 %. The Government of 

Uzbekistan plans to cut down the cotton production in highly-salted 

and mountain regions and, instead of it, stimulate the production of 

other crops, in particular, fruits, vegetables, potato and grain 
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forming the features of tectonic shifts in the structure of the agrarian 

sector. In Tajikistan, regardless of the reduction in the cotton share in the 

total agro-production volume, it remains on the basic export products 

that provides a steady source of income and currency receipts. 

Structural shifts in the agrarian sector because of its diversification 

have economic and ecological multi-advantages such as water 

consumption decrease, soil quality improvement and reduction in risks 

associated with price volatility and are recognized as one of the most 

important prerequisites for the provision of sustainable economic 

growth. This is a dominating factor for transforming the rural economy 

that enables to re-orient the agrarian sector on meeting the domestic 

demand, providing global and sub-regional food security, improving the 

nutrition quality and the employment growth in rural areas. However, 

existing empirics of the ontogenesis of the agrarian sector in the period 

of 1992–2019 shows relative statics in diversification of agro-production 

in the sub-region’s countries and Ukraine (Fig. 3). This is conditioned by 

the lack of weighted strategic policies for transformation and 

modernization of the agrarian sector, their balancing and determination 

in respect of modern challenges and threats caused, first of all, by the 

COVID-19 coronavirus infection. 

 
Fig. 3. Agro-Products Structure Dynamics by Country, % 

Source: Calculated and built by authors according to [8; 19]. 
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A COVID-19 pandemic has starkly illustrated the 

vulnerability of both global and sub-regional food goods carrying 

chains while country restrictions for movement of people and goods 

have become a real problem for the sub-region’s countries in the 

provision of food security. The specified jeopardizes not only 

transformational advances in the agrarian sector but also achieving 

the agro-oriented Sustainable Development Goals by 2030 at all. It 

is worth taking into account that enough food is produced in 

Ukraine for the provision of healthy nutrition. However, because of 

the low purchasing power of the population and a high share of 

product losses along the whole production-sales chain, a part of the 

population has limited access to essential food products. 

As seen in Fig. 3, in Ukraine, structural modernization of the 

agrarian sector has caused an increase in maize production 

proportion from 2.3 % (1992) to 23.2 % (2019) with concurrent 

reduction in the production of agro-products of animal origin 

forming a skewness between horticulture and animal husbandry 

towards the former. So, according to the data [8], in 2016–2020, 

milk and beef production by all household categories reduced by 

nearly 10.9 % and 16.8 %, respectively. The main cause of the 

reduction in its production volume is high prime cost and low 

profitability that considerably reduces motivation to increase in 

livestock head and animal husbandry product manufacturing 

volumes. A considerable expense item of calculation costs of 

animal husbandry products are direct material costs, namely: feed 

costs (over 60 % in the prime cost structure), fuel and lubricating 

materials (2–3 %), other material costs (14–12%). In this case, feed 

costs were: in 2016 – 61.5 %, in 2017 – 61.6 %, in 2018 – 63.9 % 

and in 2019 – 60.4 %, in particular, in production of meat, feed 

costs were: in 2016 – 59.1 %, in 2017 – 66.8 %, in 2018 – 69.1 % 

and in 2019 – 65.4 %; and of milk: in 2016 – 54.6 %, in 2017 – 

52.0 %, in 2018 – 53,7 % and in 2019 – 52,6 %. Such trend has 

caused reduction in the large cattle head in all household categories, 

from 3,750.3 thous. head (as of 2016) to 2,899.5 thous. head (in 

2021), or reduction by 22.7 % (by 851 thous. head) in 5 years.  

As of today, in the sub-region’s countries, a share of agro-raw 
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material is substantially higher than a share of the processing 

industry of the agrarian sector that is indicative of the existing 

potential to carry out activities with higher value added in it and 

further use the opportunities for agro-production diversification 

with concurrent structural modernization of the sector subject to the 

tasks of the Sustainable Development Goals by 2030. 

An interesting point in the sub-region’s countries is 

combining the production of agro-raw material and its primary 

processing. So, according to the data [21–22], Tajikistan exports 

cotton not only as raw material but also as yarn and ready-made 

clothing. However, a share of branches technologically connected 

with the agrarian sector such as beverages and tobacco, is 7% of 

GDP, while the textile and garment industry generated only 3.9 % 

of GDP. In 2018, Armenia, Azerbaijan and Tajikistan were among 

the countries with a higher share of deep processing of agro-

products in GDP, which was over 6.5 %, in which sunflower oil, 

alcoholic beverages and tobacco products dominated. 

At the beginning of the 2000s, the sub-region’s countries 

diversified food exports, subject to export-oriented strategies for 

development of the agrarian sector. Such economic orientation 

stimulated developing a processing link, promoted eliminating 

barriers for doing agro-business, supported developing small and 

medium business and provided taking financial and non-financial 

measures such as lending at reduced rates, tariff and non-tariff 

barrier elimination, export insurance service development and 

marketing support. As seen in Tbl. 2, a significant share of 

innovative types of products added in the period of 2002–2017, falls 

on the agrarian sector. The countries, which diversified their 

economy by adding a considerable number of agriculture-related 

products to it include Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan and 

Ukraine. Among new agro-products, which appeared in the sub-

region in this period, are oil crops and fish fillet. Export 

diversification in the sub-region through new types of food enabled 

to achieve its total value of nearly US$7.5B, and in this case, 42% 

of the total volume fell on the agriculture-related products. 

However, although the sub-region’s countries diversified exports 
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through a considerable number of new products, the production 

volume is still too small to ensure the sustainability of income due 

to world agro-raw material price volatility. 

 

Table 2 

Comparison of Food Export Innovative Diversification 

Dynamics in Sub-Region and Ukraine 

Country 
Innovative 

food number 

Total value of 

product 

innovations 

Value of 

agriculture-

related products 

Share of 

agriculture-

related products, 

in total value 

M US dollars % 

Armenia 22 115.0 81.63 70.99 

Azerbaijan 5 613.0 36.25 5.91 

Georgia 36 482.0 103.2 21.41 

Kazakhstan 15 730.0 464.0 63.56 

Kyrgyzstan 25 62.8 17.4 27.64 

Tajikistan 10 306.0 10.34 3.38 

Turkmenistan 1 47.1 – – 

Uzbekistan 31 376.0 144.08 38.3 

Ukraine 40 3170.0 2534.36 79.9 

Source: Calculated and built according to the data [8; 21]. 

 

Global agro-food chains take ever greater importance under 

the conditions of the new globalization, occurrence of new 

consumption models, agro-production systems and food distribution 

channels. Over the last five years, agro-product exports in most sub-

region’s countries, except Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan, 

increased, on the average, by 1.5 times. Concurrently, over the last 

few years, the largest agro-product export share was observed in 

Uzbekistan and made up 42 % of the total volume of exports. 

Natural resource-rich countries such as Kazakhstan and 

Turkmenistan have the smallest share of agriculture-related product 

exports – just 4 % of the total volume of exports. 

If we compare trading in agro-products with their production 

in the sub-region, then the basic volume of exports consists of 

cotton, which major exporters are Kyrgyzstan, Turkmenistan and 

Uzbekistan, as well as of wheat, which major exporters are 
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Kazakhstan and Ukraine. However, the export structure gradually 

changes because of the branch diversification, except Turkmenistan. 

Except grain exports, an increase in exports of oil crops and fish 

products is observed in Kazakhstan, while in Kyrgyzstan and 

Uzbekistan vegetable exports exceeded cotton exports in the recent 

years. Despite decreasing in fruit and vegetable production volumes 

in Azerbaijan, since 1992, fresh tomatoes and strawberries remain 

the main export items of the country, following crude oil. 

The countries of the Middle East and Central Asia carry out 

trade, predominantly, within the sub-region, whereby the important 

market is the Russian Federation followed by China and the 

European Union. Predominance of trade inside the sub-region is 

explained not only by the geographic proximity but also by the lack 

of artificial trade barriers. However, the volume of intra-regional 

trade between the countries of the Middle East and Central Asia 

remains relatively low as compared to other sub-regions of Asia and 

Pacific Ocean such as Southeast Asia, East and Northeast Asia, 

North and Northwest Asia. According to the UN Economic and 

Social Council Asia-Pacific Trade and Investment Report [23], 

trade expenses of the Middle East and Central Asia through the 

prism of time and money are three times higher as compared to East 

and Northeast Asia. 

Although, over the past decade, thanks to the abolishment of 

tariffs, considerable reduction in trade expenses was achieved, non-

tariff trade expenses in the sub-region remain relatively high. 

According to the ranking in trading across borders of 190 countries, 

in the Ease of Doing Business Report by the World Bank [24], the 

countries of Central Asia rank relatively low as compared to the 

countries of the South Caucasus: Kyrgyzstan – 80, Tajikistan – 106 

and Uzbekistan – 69, while Armenia and Georgia rank 47 and 7, 

respectively. In compiling the ranking, the time and expenses 

(except the tariffs) are measured, which are associated with three 

sets of procedures within the general process of exports and imports 

of the consignment of goods: compliance with the requirements to 

the documentation, customs control and domestic transport. 

Main initiatives, which promoted simplification of trade 



151 

procedures in the sub-region, include establishment of the Eurasian 

Economic Union, bilateral trade and transport agreements, the 

Central Asia Regional Economic Cooperation and the Europe – 

Caucasus – Asia transport corridor. 

In the past twenty years, the trends towards import 

substitution are observed in the agro-product trade structure, and, in 

this case, in the countries such as Armenia a level of dependency on 

agro-product imports is considerably lower. However, in 

Kyrgyzstan and Turkmenistan, the opposite trends are also 

observed. Uzbekistan very carefully approached the economic 

liberalization from the beginning of the 1990s, so, up until recently, 

the trade has not played a decisive role in its economy. In the recent 

years, Uzbekistan has started to abide by the liberalized trade 

regime, which was earlier characterized by a high level of 

protection for the branches, which competed with imports as well as 

by restrictions for exports of food among the other goods [25]. 

Meanwhile, Tajikistan chose a different approach to the economic 

liberalization. Its economy was ruined by the civil war, which lasted 

until the end of the 1990’s. Due to severe droughts and economic 

consequences of the civil war, the volume of agro-production 

considerably reduced and, at the same time, exports of agro-

products also remained at a lower level as compared with the sub-

region that led to a serious food crisis, which lasted until the 

beginning of the 2000s [26]. 

Besides, although it was indicated that the countries with an 

opener trade regime survive the transformation of the agrarian sector 

relatively fast, however, the successfulness of the integration of 

production-sales chains is conditioned not only by the availability of 

links with global, regional or domestic markets. A vertically 

integrated structure of production-sales value added chains [13] 

inside the country itself is also of great importance. It is necessary to 

combine strategies for the promotion and integration of value added 

chains with a favorable political situation and marketing 

environment, for a synergy effect. Integration of small land owners 

into this system is of special importance for the sub-region.  

Although the studies [5] showed that the productivity of the agrarian 
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sector has increased after the controlled development and split-up of 

large agro-enterprises in the countries of the Middle East and Central 

Asia in the 1990’s, there are    restrictions on supporting this 

increase, because small land owners in the agrarian sector are not 

able to use the advantages of economies of scale. In forming 

prospect strategies for the promotion of transformation of the 

agrarian sector, it is appropriate to use existing networks of small 

agro-producers for their integration into production-sales chains that 

could eliminate structural disproportions as well as maximize 

incomes and productivity inside the agrarian sector. 

Providing sustainable development of rural construction 

remains one of the major barriers for many countries of the sub-

region that is associated with their location-territorial position as 

landlocked countries and that, in its turn, requires additional 

logistical costs in transiting commercial cargoes through 

neighboring countries [27]. Historically, it happened so that 

developing infrastructure links in the sub-region was concentrated, 

to a considerable extent, in the north in connection with the 

significance of the Russian Federation market. In the recent years, 

more attention is paid to developing relations between the East and 

West, predominantly, with China through the Belt and Road 

Initiative and with Europe through the organization of the Europe – 

Caucasus – Asia Transport Corridor. Communication capabilities in 

the southward direction for integration with South Asian markets as 

well as logistics inside the country require further development to 

simplify movements of goods. 

Water resources in the sub-region are of a trans-border nature 

and are the key production resource for the agrarian sector. And 

efficient management of them is the basic task considering that the 

most fertile agro-lands in the sub-region locate in arid and semiarid 

zones. Water resources in the sub-region consist, mainly, of 

renewable surface and underground waters with high 

interdependency between the countries located upstream and 

downstream. The countries with high dependency on external water 

resources include Turkmenistan, Uzbekistan and Azerbaijan where 

over 70 % of the total volume of renewable water resources come 
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from beyond the states. A high level of water stress and destruct in 

the provision of security of using water resources in the sub-region also 

place the emphasis on the need for more efficient water resource 

management to ensure sustainable fresh water intake and supply. All 

countries of the sub-region, except Georgia and Kazakhstan, registered a 

water stress level over 50% that may lead to increasing in the number of 

people suffering from water scarcity. It especially affects Turkmenistan 

and Uzbekistan where a water stress level exceeds 100 %. 

Although, the mining industry and the power sector in the 

countries of the sub-region require a large volume of water 

resources, a large share of water intake is sent into the agrarian 

sector. According to estimates [28], water consumption in the 

agrarian sector make up nearly 70 % of total water intake in the sub-

region and over 90 % of total water intake in the countries such as 

Kyrgyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan. In the sub-region’s countries 

being large agro-producers a large share of water intake falls on the 

production of water-intensive crop such as cotton and maintenance of 

the animal husbandry branch. 

Regardless of importance of water resources for the agrarian 

sector, the agro-water use productivity remained, in general, unchanged 

in the whole sub-region. For comparison, trends in providing stable 

intake and supply of fresh water in China where agrarian reforms were 

successfully implemented demonstrate decreasing in the water needs for 

production of food products by means of investments in rural 

construction, water supply and agro-research, which enabled to improve 

yields and promoted mastering and developing latest technologies in the 

direction of transformation of the sector to Agro 4.0. 

Agro-water use efficiency is also low in the whole sub-region, 

and, besides, water losses through ageing and improper maintenance of 

water supply infrastructure are registered throughout the water lifecycle. 

Irrigated agriculture in the countries of the sub-region was inherited 

from the Soviet era when, in order to achieve food security within 

planned production, large-scale water storage and distribution systems 

were required. However, after the split up of the agrarian sector into 

farm holdings, no due attention has been paid to modernization of 

water-storage reservoirs and irrigation infrastructure, wherefrom 
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irrigated agriculture has become one of the major branches of the 

agrarian sector making an adverse impact on waste water quality. It 

is needed to make serious efforts to raise productivity and efficiency 

of agro-water use in the sub-region in order to accelerate 

transformation of the agrarian sector. This will enable to 

additionally unleash limited water resources for other purposes and 

neutralize a potential climate change impact and a fresh water need. In 

other words, transformation of the agrarian sector is a dominant part of 

the sustainable ontogenesis of the rural economy, which has to promote 

growth in its inclusiveness and comprehensive progress of achieving the 

Global Sustainable Development Goals by 2030. 

In the countries of the sub-region, nearly half the population, as 

before, lives in rural areas, and, besides, the largest part of the rural 

population is fixed in Kyrgyzstan and Tajikistan that is accompanied by 

high employment in the agrarian sector as compared to the common 

employment level (Fig. 4). In Ukraine, the least number of the rural 

population among researched countries is observed, namely 30.5 % of 

the whole population mass. So, rural areas create opportunities for the 

inclusivity of rural development and are a dominating driver in its 

economic, social and ecological advances. In their turn, agrarian reforms 

and implementation of strategies for sustainable transformation of the 

rural economy may serve as the foundation for development of other 

non-agricultural types of economic activity by elaborating new models 

of agro-production. 

           Fig. 4. Comparison of Population Structure of Sub-Region and 

Ukraine in 2019, % 
Source: Built by authors according to [3; 8]. 
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These measures may also cover the aspects of the 

inclusiveness of development of rural areas through increasing in 

means of subsistence for rural women by providing them access to 

production resources. A share of women employed in the agrarian 

sector in еру countries of the sub-region, as of 2019, is 

approximately 29 % [3]. Scales and quality of official statistics in 

the sub-region are of limited nature but informal nature of farming 

activity can indicate that official statistics fails to reflect the actual 

number of the employed in the agrarian sector, while the highest 

level of informal employment is observed in it [29] and, especially, 

it concerns women’s employment in family farm holdings. 

According to the data [30], it is established that, if women had the 

same access to productive sources as men, the agro-production 

volume could be increased by 2.5–4 %, that, in its turn, would 

promote improvement of food security and nutrition as well as 

stimulate general economic growth. 

Inclusive and sustainable economic growth is a part of the 

2030 Agenda (Goal 8). Economic growth in the sub-region has not 

always been elastic: an economic recovery process was disrupted by 

events such as the collapse of the Soviet Union, the financial crisis 

of 2008-2009, the drop in oil prices in 2014, and the corona crisis in 

2020–2021. Countries of the sub-region chose different reform and 

transformation ways and are now at different development stages, 

depending on the income level. In 2019, average GDP growth rates 

in the sub-region made up 4.7 %, and, in this context, the first place 

was occupied by Tajikistan (7 %). Average value added growth 

rates in the agrarian sector made up 1.3 % in the same year, and, in 

this case, the highest growth rates were fixed in Azerbaijan (7.3 %), 

and the most negative ones – in Armenia (-4 %). Value added 

growth in the agrarian sector follows the GDP growth trends in 

some time lags only, wherefrom it arises that the agrarian sector is 

not the key driving factor for economic growth in the sub-region’s 

countries. According to forecasts [4; 23], in 2021, GDP growth 

rates will decrease through the system of the Government measures 
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to overcome the COBID-19 effects on economic activity, and part 

of the labor force that dismissed in the period of this pandemic will 

be integrated into the agrarian sector. 

The 2030 Agenda is also oriented on ending hunger, 

achieving food security, improving nutrition and promoting 

sustainable development of the agrarian sector (goal 2). With an 

income level rise, a poverty and hidden hunger level is expected to 

decline. All sub-region’s countries, except Tajikistan, since 1990, 

have fixed negative trends in poverty and malnutrition. According 

to FAO data [31], the sub-region’s countries moved from solving, 

mainly, malnutrition problems to fighting against health threats 

arising in connection with the low content of nutritional substances 

in the food ration. The sub-region’s countries moved to the so called 

triple burden – malnutrition, overnutrition and micronutrient 

deficiency. This problem can be solved by controlling food product 

safety and traceability, regulating prices by means of taxes, 

education in nutrition and food security guaranteeing issues. 

Climate change problems affecting, to a decisive extent, the 

productivity of agro-production, are also inherent to the sub-

region’s countries. So, average temperature rise rates in the Central 

Asia are higher than on the global scale [32]. Droughts, floods and 

extremely high temperatures lead to desertification creating 

unbalances in running agro-production. 

Greenhouse gases are another factor causing climate change. 

As compared to the industry and transport sector, just a small share 

of total emissions falls on the agrarian sector in most sub-region’s 

countries. However, a share of agro-emissions in their total volume 

varies from 3.7 % in Azerbaijan to 49.8 % in Tajikistan. In the 

agrarian sector, the predominant portion of carbon dioxide in the 

equivalent of greenhouse gas emissions falls on animal husbandry, 

mainly, because of enteric fermentation gases generated by large 

and small cattle, and, concurrently, irrational manure use and 

inefficient land cultivation methods cause water body 

contamination and soil erosion (Fig. 5). 
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Fig. 5. Emission Source Structure in Agrarian Sector of 

Economy of Sub-Region’s Countries and Ukraine in 2018 
Source: Calculated and built by authors according to [3–4; 20]. 

Climate change jeopardizes achieving the Sustainable 

Development Goals. Consequences of climatic changes have an 

impact, predominantly, on small agro-producers having the least 

capabilities to adopt themselves to changeable weather conditions. 

To increase stability and decrease long-term vulnerability factors in 

this sector in the sub-region, it is necessary to ensure making topical 

agro-production management methods doing no harm to climate. 

Measures for combating climate change are also included in the 

2030 Agenda (Goal 13). 

Scientific sources and methodologies used for analyzing the 

relationship between the agro-system and sustainable development 

of the rural economy show that modern trends in the agrarian sector 

are inconsistent with achievement of economic, social ecological 

goals set in the 2030 Agenda 2030 [33–34], making topical an issue 

of verification of ways of transformation of the agrarian sector 

under the conditions a new economic reality in order to provide its 

transition to the concept of sustainable and comprehensive 
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development. Katsushi S. Imai’s papers [35–37] on the study of the 

relationships between the transformation of the agrarian sector and 

specific goals of the 2030 Agenda show that the progress in this 

direction promotes reduction in poverty, malnutrition among 

children with concurrent growth in a food security level and the 

provision of sub-regional food priority. 

New theorization and adaptation of the Katsushi S. Imai’s 

methodology to country features of the sub-region enables to 

deepen the study of the role of the agrarian sector transformation in 

achieving the 2030 Agenda goals.  Monitoring branch 

differentiation in strategic documents of the sub-region’s 

Governments shows that structural transformations of the agrarian 

sector and spatial rural development are the priority directions of 

financial-budgetary, agrarian, socioeconomic and spatial-cluster 

policies. Specific measures of the specified policies include: 

increasing in agro-product competitiveness in domestic and foreign 

food markets, developing agro-cooperation to support deep agro-raw 

material processing in Georgia and Kyrgyzstan, attracting direct 

foreign investments in development of the processing-food industry 

in Azerbaijan and Kazakhstan, modernizing agro-production in 

Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan and Uzbekistan and 

providing recovery of animal husbandry, irrigation systems and food 

compliance with HACCP standards and regulations in Ukraine. It is 

expected that the specified directions will promote implementation 

of measures provided by the Sustainable Development Goals and 

will be associated, in particular, with achieving the goal [1]: No 1 

(No Poverty), No 2 (Zero Hunger), No 4 (Quality Education), No 8 

(Decent Work and Economic Growth), No 9 (Industry, Innovation 

and Infrastructure), No 15 (Protection and Restoration of Terrestrial 

Ecosystems), No 16 (Justice and Strong Institutions) and No 17 

(Partnership for Sustainable Development). 

Recognizing the existence of various factors having an impact 

on the transformation of the agrarian sector as well as data limitation 

for identification of all possible consequences, the following 

conceptual basis for the analysis of transformational shifts in the 

sub-region’s countries and their relationship with the sustainable 
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development tasks is proposed. This process consists of two stages 

(Fig. 6). 

 
Fig. 6. Methodological Levers of Analysis of Relationship 

between Transformation of Agrarian Sector and Sustainable 

Development 
Source: Built by authors according to [1; 7; 13; 34–37]. 
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The first – analysis of significance of found variables having 

an impact on transformation of the agrarian sector, which include 

water use efficiency, cooperation diversification and transparency 

and accountability of agriculture. In this part of the analysis, 

productivity of the agrarian sector is taken as a dependent variable. 

Statistical significance and relationship are estimated by the 

equation: 

 0  1 1  2 1  3 1  4 1   ATit x x WPit x ADit x AOit x Tit µit it          

, 

where ATit – productivity of the agrarian sector; WPit-1 – lagging, 

on the average, sub-region-wise, in water use efficiency; ADit-1 – 

lagging, on the average, sub-region-wise, in the agro-production 

diversification level; AOit-1 – lagging, on the average, sub-region-

wise, in the provision of transparency and accountability of the 

agrarian sector; Tit-1 – innovative production and growing 

technologies, in particular, under the Agro 4.0 concept; μit – 

covariates; εit – error. 

Before beginning the analysis of the impact of transformation 

of the agrarian sector on sustainable development, it is necessary to 

study the relationship between these variables. 

The next step after the relationship between variables of 

transformation of the agrarian sector is established is to analyze 

their impact on sustainable development. 

The following empiric model is proposed: 

0 1  1   SDGit x x ATit µit it     . 

Variables used to express indicator SDGit are based on 

sustainable development indicators, that is, on scales of malnutrition 

and/or hidden hunger, emissions per GDP unit and economic 

growth representing three main aspects of sustainable development 

– economic aspect, social aspect and environmental protection. 

On the basis of the above concept, the progress of agro-

production productivity is used as an indirect indicator of 

transformation of the agrarian sector and determined by water use 

efficiency, agro-production diversification, transparency and 

accountability of the agrarian sector and technological set-up in it. 

Productivity growth is expressed in rates of growth of total factor 
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performance (TFP) in the agrarian sector: 

[△ 𝑇𝐹𝑃 ≈ 𝑙𝑛 𝑇 𝐹𝑃𝑡 ÷ 𝑙𝑛 𝑇 𝐹𝑃𝑡−1]. 
TFP represents a ratio of value added generated by the 

agrarian sector to total value of production factors used in its 

creation. 

Based on a similar set of empirics, we will formulate a change 

in rates of growth of labor productivity (LP) in the agrarian sector: 

[△ 𝐿𝑃 ≈ 𝑙𝑛 𝐿 𝑃𝑡 ÷ 𝑙𝑛 𝐿 𝑃𝑡−1]. 
Labor productivity is determined as value added, created by 

the agrarian sector, divided by the number of persons employed in 

agro-production. Using a natural logarithm of variables enables to 

determine percentage deviations of the dependent variable and 

provides comparability of results between the countries of the sub-

region. 

Such methodology is based on the FAO’s conceptual 

approach [38] to the monitoring of sustainable water use in the 

agrarian sector. With scientifically grounded designing and efficient 

water use in the production process, the respective indicator takes a 

higher value. Positive correlation between water use per capita and 

economic growth was set by FAO in 2019 [21], and, thus, it is 

logical to assume its positive impact on TFP or LP growth. In the 

agrarian sector, the water is the most important resource for animal 

husbandry and horticulture. Productivity growth of this key 

resource will promote transformation not only of the agrarian sector 

but also of branches technologically connected to it. 

The agro-production diversification indicator is based on the 

approach proposed by Katsushi S. Imai [37], which can be defined 

as a sum of all results of multiplication of the value of the share of 

produced agro-products і in the monetary terms by its natural 

logarithm by the formula: 

[ ( ln )]
N

i ix p p  , 

where N – quantity of food 𝑖 = 1 produced by the agrarian sector; 

𝑝𝑖 – share, in monetary terms, of production of each agro-product, 

which – the share – can be calculated by multiplying the quantity of 
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produced products by the price, and dividing by the total amount of 

value added in the agrarian sector. 

If the agrarian sector is diversified and provides a wide 

variety of agro-products with relatively stable distribution of money 

supply between various agro-products, then the value of its 

diversification 𝑥 takes a higher value, and vice versa. Food 

diversification is especially important for identification of processes 

of transformation of the agrarian sector and achievement of 

sustainable development indicators in the sub-region because the 

countries, which are part of it, traditionally produce agro-products 

with low value added. 

Transparency and accountability of the agrarian sector are 

determined on the basis of trade openness estimation and show to 

what extent the agrarian sector is integrated in the international agro-

raw material and food turnover. It is measured by dividing the agro-

product export and import value by the mass of value added 

generated by the agrarian sector. A higher export and import ratio to 

value added points at higher involvement of the agrarian sector in 

international trade. Openness of the agrarian sector is considered as a 

factor able to have an impact on its transformation because it 

interprets integration of the sector with other world markets of goods 

and branches of the economy. Since transparency and accountability 

of the agrarian sector reflects an export and import share in the total 

food production volume with the values in the range from 0 to 1, 

then, if imports and exports constitute, in the sum, a considerable 

part in the total agro-production volume, then this is indicative of a 

high level of openness of the food market of the sub-region’s 

countries. 

Technological innovations and moving to the Agro 4.0 

development model are a dominant of transformation of the agrarian 

sector. Since the land is a limited factor for the production and is 

provided to agro-producers in the fixed volume, the only way to 

provide its productivity growth is to use modern agro-machinery, 

technologies and methods of running precise (smart) agro-

production. The number of involved agro-machinery in equivalent of 

40 horsepower tractors acts as an indicator of penetration of the 
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sector with innovations. 

Since the agrarian sector of the sub-region depends, to a 

considerable extent, on animal husbandry development, it is 

appropriate to introduce a variable reflecting this dependency into a 

methodological approach proposed by Katsushi S. Imai. This 

variable is defined as a ratio of the sum of all agro-products of 

animal origin to the total production volume in the agrarian sector 

for the і country of the sub-region in the і year. The higher the 

indicator the stronger the dependency of indicators of development 

of the agrarian sector and animal husbandry branch, and vice versa. 

Taking a proposed variable into account in the methodology and 

results obtained have to become the basis for reviewing the agrarian 

policy of the sub-region’s countries and Ukraine for coordinated 

achievement of the Global Sustainable Development Goals, the 

overcoming of the negative effects of COVID-19 on the rural 

economy and adaptation of country-prioritized sustainable 

development tasks to the conditions of a new economic, social, 

financial and ecological reality. 

In addition to main variables, covariates in regression have to 

include the following parameters: arable land area; average annual 

temperature change rates; agro-production productivity dynamics for 

the last five years; share of fresh water used in agro-production; rural 

population dynamics; state support (assistance) for the agrarian 

sector; share of natural rent in GDP taking oil, natural gas, forest, 

mineral raw material and coal rent into account; as well as indicators 

of efficiency and performance of state regulation of the agrarian 

sector based on the World Bank’s Enabling the Business of 

Agriculture ranking. 

Analysis of links between the transformation of the agrarian 

sector and specific indicators of the Sustainable Development Goals, 

empirically, according to a two-stage model with fixed effects – 

using an experimental variable valuation method – shows that 

diversification of manufactured products and openness of the 

agrarian sector have a positive impact on its productivity. In this 

case, although, technological growth has an adverse impact in 

connection with a marginal income reduction, it is important to note 
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that technologies are one of the key drivers of economic 

transformations in the sector. Water productivity remains low 

because it was unchanged during the whole transition period and, 

respectively, unproductive. So, transformation of the agrarian sector 

can demonstrate a various degree of the impact on three main 

components of sustainable development and is of especially great 

importance for the greenhouse gas emission reduction. It can also 

promote reduction in malnutrition scales and have an indirect impact 

on youth unemployment levels. 

Goals of sustainable transformation of the agrarian sector have 

to be made topical both in the whole sub-region and in Ukraine. This 

can be achieved by adapting national plans for sustainable 

transformation of the sector, revaluating the existing structure of 

programs of state assistance to agro-producers for the transition to 

more efficient means of production, attracting private investments in 

agro-production modernization, increasing in efficiency of water use 

in agriculture for combating water scarcity and strengthening 

cooperation of the sub-region’s countries and Ukraine to provide 

sustainability of the production-sales chain. 

Conclusions. A trajectory of development of the sub-region’s 

countries has always been impacted by geopolitical events, which, 

in their turn, have determined the structure of the economy, in 

general, and of the agrarian sector, in particular. So, after the 

collapse of the Soviet Union, positive growth rates of GDP in the 

sub-region were fixed in eight years, in 1999. Thereafter, a process 

of the stabilization of the economy is conditioned, mainly, by the 

expansion of extractive sectors in the countries rich in natural 

resources, while other countries relied on existing production 

systems and alternative growth means such as money transfer 

inflow and re-exportation of goods. Dependence on exports of 

natural resources and agro-raw material has made the countries of 

the sub-region and Ukraine vulnerable to external shocks such as 

raw material price fluctuations, financial crises and a later COVID-

19 coronavirus infection pandemic. Under the conditions of 

uncertainty of the agrarian policy, its inability to neutralize 

coronavirus penetration into agro-food chains, agro-productivity 
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level reduction and rural economy growth, an issue of capability of 

countries to regulate the processes of transformation of the agrarian 

sector of their economy subject to interrelations and 

interdependencies between these processes and the Sustainable 

Development Goals becomes topical. A striking example is the 

inconsistency of food promotion channels with population self-

isolation measures to minimize social contacts under the conditions 

of the global COVID-19 coronavirus infection pandemic resulted 

from incorrect regulatory-programmed transformation of the agro-

production sales system, disregarding growth of digital literacy of 

the population and features of its mental behavior in the urbanized 

environment. 

This is exactly why the study considered the trends, which ran 

in the agrarian sector of the sub-region’s countries, had an impact 

both on agro-production productivity and sectoral transformations 

in light of social, economic, financial, territorial and political shifts 

in the economic landscape of the sub-region’s countries. We note 

that FAO considers transformational shifts in the agrarian sector as 

a dominant source of achieving a benchmark of “zero” hunger, 

which the countries of the sub-region undertook to achieve 

according the Sustainable Development Goals by 2030. Since 

Ukraine is one of the food leaders in the world and achieving the 

Global Sustainable Development Goals depends, on some extent, on 

the productivity of its agrarian sector, it is necessary to study the 

equality of the transformation of the sector in Ukraine and the sub-

region’s countries, as adjusted for re-orientation of systems of food 

promotion from the markets of the countries of the former Soviet 

Union to the market of the European Union, USA and China, 

slowly solving problems of technical regulation and safety of food 

products. 

Despite success in structural transformation in the sub-

region’s countries, the success achieved is mainly limited to certain 

spheres such as the mining industry and dependency on money 

transfers, with no diversification. A small gain in productivity of the 

agrarian sector was achieved thanks to intra-branch modernization, 

which can potentially become a driver for achieving sustainable 
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development of the food market of the sub-region and Ukraine. It is 

necessary to stress once again that it will be difficult for the 

countries of the sub-region to achieve sustainable and inclusive 

growth without taking a note of the need to transform the agrarian 

sector using the Ukraine’s experience and vice versa, on the basis of 

adaptive measures involving criteria and methodological rules 

proposed by Katsushi S. Imai. Using mutual experience will 

provide sustainable transformation of the rural economy, which will 

become a new driver for the process of rural development by 

increasing in and diversifying agro-production as well as a catalyst 

for the prosperity of non-agricultural activity. 
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§ 4.2 ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ

КУЛЬТУРИ МОРСЬКОГО ПОРТУ 

Вступ. Україна має рівень доходу на одну особу 

населення у 3–6 разів нижчий за аналогічний індикатор у 

країнах Центральної та Східної Європи [1]. Для подолання 

існуючого відставання Україна має здійснити модернізацію 

економіки, почавши з встановлених національних пріоритетів – 

«Технологічне виробництво» (стосується деяких підвидів 

машинобудування з унікальними технологіями), «Безпека 

життя» (матиме справу з послугами, які переважно 

фінансуються з бюджету, але мають потенціал для 

комерціалізації), «Енергетична безпека та декарбонізація» 

(акцентуватиме увагу на видобутку сирої нафти та газу, 

виробництво продукції нафтопереробки та енергетика), «Місто 

майстрів» (охоплюватиме сільське господарство, харчова 

промисловість, текстильне виробництво) та транспортної 

галузі. Розвиток кожного із зазначених проектів сприятиме 

досягненню масштабної мультиплікації зростання. 

Географічне розташування України на перетині кількох 

міжнародних транспортних коридорів потенційно дозволяє 

отримувати більше переваг від глобалізації економіки у разі 

розвитку транспортних маршрутів та вантажопотоку. 

Транспортна система є однією з базових галузей економіки, 

стабільне та ефективне функціонування якої створює необхідні 

умови для забезпечення обороноздатності, національної 

безпеки, цілісності держави, підвищення якості життя 

населення, скорочення відставання від розвинутих країн світу, 

розвитку процесів міжнародної інтеграції в умовах глобалізації 

економіки, а також збільшення надходжень до Державного 

бюджету України. 

Україна має спрямувати зусилля аби стати ефективним, 

швидким і найдешевшим інфраструктурним хабом для 

обслуговування глобальних торговельних і виробничих 

операцій,  маючи   вдале   розташування   та   перебуваючи   на 
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перехресті міжнародних транспортних коридорів.  

Досягненню зазначеної амбітної мети сприятиме розвиток 

потужної мережі із 18 вітчизняних морських портів, серед яких 

13 розташовані на підконтрольній частині та 5 – на тимчасово 

непідконтрольній частині держави [2]. 

Морські порти можуть стати точками зростання, які 

слугуватимуть локомотивами економічного розвитку держави 

у разі вирішення накопичених у галузі проблем [3, с. 269].  

В умовах глобальної економіки підприємствам необхідно 

розвивати технології із випередженням часу. Цьому 

сприятимуть стратегії інноваційного розвитку морських портів, 

які забезпечать оновлення виробництва, сприятимуть 

підвищенню якості життя населення, національній економічній 

безпеці, охороні довкілля,  що можливо лише за умови 

революційних змін у всіх бізнес-процесах. 

Світ швидко змінюється, знання застарівають, добитися 

успіху в конкурентному середовищі може тільки той, хто 

відрізняється від усіх. На думку Чан Кіма та Рене Моборна 

більшість підприємств працюють у «червоному океані», 

використовуючи традиційний підхід аби обігнати конкурентів і 

зайняти зручну оборонну позицію на ринку [4]. В умовах 

глобалізації економіки виграшною є стратегія «блакитного 

океану», яка передбачає, що потрібно бути іншим, не 

орієнтуватися на інших гравців галузі, а для одержання 

перемог потрібно позбавитись конкуренції завдяки 

нововведенням.  

Минуле свідчить, що добробут держав історично 

будувався на поєднанні природних, фінансових і людських 

ресурсів. Наразі вирішальним чинником є людина та її знання. 

Основним засобом виробництва в епоху глобалізації економіки 

є людський мозок. Успіх бізнесу, таким чином, залежить від 

здатності направляти у потрібне русло роботу розуму. 

У сучасних умовах стає дедалі важче зробити бізнес не 

схожим на інші. Тому необхідно зробити щось нове, що-

небудь, чого світ ще не бачив, що зробить організацію 

неповторною і надасть унікальної конкурентної переваги. 
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Щоб залишатися неповторними, потрібно постійно бути 

інноваційними. Під інноваційністю розумітимемо такий образ 

думок, що торкається кожного в організації, котрий 

перетворює морський порт на фабрику ідей, яка конкурує на 

основі уяви, натхнення, неповторності та ініціативності. 

Для реалізації стратегії слід здійснити оцінку та 

сформувати інноваційний потенціал організації. 

Зокрема, оцінка потенціалу підприємства є базою для 

визначення перспективних цілей, вироблення раціональної 

стратегії їх досягнення. Оцінка потенціалу підприємства – це 

сукупність характеристик, показників і властивостей, які 

дозволяють описати організацію й оцінити її можливості щодо 

забезпечення відповідної суспільної потреби у послугах на 

перспективу та можливості досягнення поставлених цілей. 

Потенціал підприємства залежить від впливу макро- і 

мікросередовища. Вплив середовища може бути як 

сприятливим, так і несприятливим для організації. Тому 

виникає потреба у формуванні потенціалу підприємства, що є 

складним процесом, бо задля успіху в конкуренції важливі 

динамічні здатності компанії – наскільки швидко організація 

спроможна знаходити, створювати або розвивати необхідні 

активи для реагування на зміни в оточенні. Саме інновації є 

найважливішим активом, який формує динамічні здатності 

організації.  Тому особливого значення набуває формування  

інноваційного потенціалу порту. 

Інноваційна діяльність є основою економічного розвитку 

і потребує створення менеджментом організації сильної 

інноваційної культури. Важливою задачею є створення таких 

умов, щоб кожний із співробітників підприємства бачив у 

колегах партнерів, а не конкурентів, прагнув ділитися 

власними вміннями і навичками, отриманими знаннями, що 

притаманно сильній інноваційній культурі. 

Питання культури знайшли відбиток у роботах багатьох 

вчених. Теоретичним аспектам корпоративної культури 

приділили увагу І.В. Грошев [5], Р. Рюттингер [6]. Г.Л. Хаєт та 

ін. зосередили зусилля на методах оцінки корпоративної 
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культури [7]. Проте поза увагою науковців залишилися 

методичні аспекти формування інноваційної культури 

морських портів. 

Метою даного дослідження є розробка методики 

формування інноваційної культури морського порту як 

інструменту реалізації стратегії інноваційного розвитку 

підприємства. 

Методологічну основу дослідження становлять: 

діалектичний метод наукового пізнання, системний підхід. 

Використано монографічний метод (аналіз характерних рис 

сильної інноваційної культури, існуючих підходів до оцінки 

корпоративної культури), аналізу й синтезу  для розробки 

концепції формування та розвитку інноваційної культури; 

статистичні методи (вибіркового спостереження, 

статистичного групування, обробки й порівняння даних, 

інфографіку) – для обробки анкет, визначення критеріїв оцінки 

та профілю культури. 

Виклад основного матеріалу. У Законі України «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» 

запропоновано наступну дефініцію: «інноваційна культура – 

складова інноваційного потенціалу, яка характеризує рівень 

освітньої, загальнокультурної та соціально-психологічної 

підготовки особистості та суспільства в цілому до сприйняття і 

творчого втілення в життя ідеї розвитку економіки країни на 

інноваційних засадах» [8]. 

Сильна інноваційна культура в умовах глобалізації 

економіки є важливим чинником міцної 

конкурентоспроможності та фінансової стійкості організації.  

Інноваційна культура – один з нематеріальних активів 

організації, який може підвищити конкурентоспроможність та 

ефективність функціонування підприємства, а також приносити 

прибуток завдяки реалізації інноваційних ідей, згенерованих 

співробітниками компанії або тих, що надходять ззовні. 

Світовий досвід переконує, що підприємства, які 

процвітають, відрізняються сильною інноваційною культурою, 

якій притаманні риси, наведені на рис. 1 [9, с. 27–28].  
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Усередині підприємства сильна інноваційна культура: 

 забезпечує підтримку цінностей, правил та норм 

поведінки, які стимулюють інноваційну діяльність, створення 

та розповсюдження інновацій; 

 спрощує систему координації дій, формуючи у 

працівників чітке розуміння того, які дії вимагаються від них 

без створення формальних правил та приписів; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Особливості сильної інноваційної культури 

  підвищує продуктивність праці, створюючи позитивний 

морально-психологічний клімат в організації; 

Риси сильної інноваційної культури морського порту 

Чітко сформована система цінностей, яка активно підтримується та 
має широке розповсюдження серед працівників підприємства 

 

Формування культури – керований процес, який відбувається 
свідомо, планомірно 

Зорієнтованість на успіх, тобто на досягнення найкращих 
результатів 

Оригінальність – мати ознаки та риси, які не притаманні культурам 
більшості підприємств 

Незрівнянність, оскільки спроби конкурентів скопіювати культуру 

завжди гарантуватимуть місце лише у фарватері 

Відповідність зовнішньому оточенню організації, враховуючи 
різноманітні умови роботи кожного конкретного порту 

Культура має враховувати внутрішнє середовище порту 

(технології, масштаб, види діяльності тощо), стимулювати 

інноваційну активність персоналу, креативність у вирішенні задач 
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  посилює залученість співробітників у справи організації 

та відданості їй; 

  сприяє згуртованості та інтеграції колективу, посилює 

мотивацію праці; 

  прискорює процес ухвалення управлінських рішень, а 

також підвищує їх якість; 

  формує навички командної роботи і підвищує творчу 

ініціативу співробітників, що дозволяє у сучасних ринкових 

реаліях стимулювати працівників брати активну участь у 

діяльності підприємства, створюючи таким чином унікальні 

конкурентні переваги [9, с. 27]. 

У зовнішньому середовищі сильна корпоративна 

культура надає наступні переваги: 

    полегшує укладання угод, формуючи позитивне 

уявлення з боку споживачів, постачальників та партнерів 

підприємства, що дозволяє підвищити ефективність перемов та 

угод, а результати привести до фінансового виграшу у вигляді 

скорочення трансакційних витрат; 

    спрощує залучення фінансових ресурсів (інвестицій та 

запозичень), формуючи позитивний імідж підприємства; 

    посилює ефективність впливу реклами, оскільки, з 

одного боку, безпосередньо пов’язана з рекламою, а з іншого, 

сприяє створенню репутації фірми; 

    збільшує репутаційний капітал – узагальнюючий 

показник результату впливу культури та функціонування 

підприємства на ринку [9, с. 28]. 

Слабка культура характеризується погано сформованою і 

нечіткою системою цінностей або частою їх зміною. 

Слабкій культурі притаманні наступні риси, про які слід 

знати, щоб не допускати їх руйнівного впливу на підприємство: 

    слабка клієнтоорієнтованість персоналу; 

    співробітники не пишаються компанією; 

    у більшості людей немає прагнення до навчання і 

розвитку; 

    працівникам     властива      байдужість,      вони       не 
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 виказують власні і не поділяють чужі емоції та почуття; 

    знеособлювання проблем і розмивання 

відповідальності, замовчування прізвищ винуватців виниклих 

проблем; 

     сліпе підпорядкування, яке виявляється в тому, що 

робітники та менеджери нижчого рівня ніколи не заперечують 

рішень керівників вищої ланки і не беруть ініціативу щодо 

вирішення проблем на себе; 

    жорсткий консерватизм, коли підприємство націлено 

на відсутність змін і сприймає їх як негативний фактор; 

    робота працівників відбувається ізольовано один від 

одного, дискусії та обмін думками щодо службових обов’язків 

не припускається; 

    активно проявляються антипатії між працівниками [10, 

с.74–75]. 

На процес формування інноваційної культури впливає 

багато факторів. Перш за все, керівники мають усвідомити 

значущість впливу інновацій на бізнес, що викликатиме 

розуміння невідкладного підвищення власної кваліфікації та 

персоналу, розробки стратегічного бачення розвитку 

організації, залученні ініціативних, освічених та вмотивованих 

співробітників, які забезпечуватимуть креативне мислення та 

інноваційну діяльність, створення або придбання нових ідей, 

технологій тощо.  

До основних факторів формування інноваційної культури 

слід також додати ставлення до роботи, головні орієнтири і 

стиль керівництва топ-менеджерів, наявність чіткої системи 

цінностей, яку визнають та розділяють усі співробітники, 

спрямованістю цінностей на досягнення цілей порту, методи 

мотивації співробітників, які впливатимуть на ступінь 

відданості працівників цінностям підприємства, реакція 

керівників на проблеми, які виникають в організації, критерії 

відбору, призначення, просування і звільнення персоналу 

організації.  

Поряд із зазначеними факторами, варто брати до уваги 

способи передачі інформації, організаційні правила і 
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процедури, неформальне лідерство, міфи та традиції, 

внутрішній і зовнішній дизайн приміщень, структуру 

підприємства [4, с.198]. 

На практиці визнають три основних методи формування 

інноваційної культури: 

   культура закладена засновником підприємства; 

   культура сформувалась у процесі конкурентної 

боротьби; 

   культура сформована топ-менеджерами свідомо. 

Оскільки інноваційна культура є досить новим явищем, 

то для її формування найбільш прийнятним є третій метод, 

який вимагає від менеджерів розуміння того факту, що 

інноваційний розвиток є неминучим, сприяє підвищенню 

ефективності діяльності підприємства, складає основу 

підвищення його конкурентоспроможності. 

Формування та розвиток інноваційної культури 

морського порту пропонується здійснювати за етапами, які 

наведено на рис.2: 

 
Рис. 2. Етапи процесу формування та розвитку 

інноваційної культури морського порту 
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1. вибір критеріїв для оцінювання інноваційної 

культури порту; 

2. складання анкети, розрахунок обсягу вибіркової 

сукупності; 

3. проведення анкетування; 

4. обробка одержаних результатів, визначення 

узгодженості думок опитуваних узгодженості; 

5. складання профілю інноваційної культури порту, 

визначення «організаційних резервів» та напрямків її 

зміцнення; 

6. розробка комплексу заходів, спрямованих на 

усунення виявлених недоліків [11, с. 227]. 

Проте з часом сформована інноваційна культура 

морського порту не відповідатиме встановленим вимогам та 

вимагатиме перетворень задля  

подальшого розвитку – і це на рис. 1 позначено наступною 

спіраллю з етапами (позначені штрих-пунктиром): 

7. оновлення критеріїв для оцінювання інноваційної 

культури; 

8. складання анкети відповідно до нових критеріїв, 

розрахунок обсягу вибіркової сукупності; 

9. проведення анкетування за новими критеріями; 

10. обробка одержаних результатів, визначення 

узгодженості думок опитуваних узгодженості; 

11. складання профілю інноваційної культури порту 

за новими критеріями, визначення «організаційних резервів» та 

напрямків її зміцнення; 

12. розробка комплексу заходів, спрямованих на 

усунення виявлених недоліків тощо. 

Розглянемо більш детально етапи формування та 

розвитку інноваційної культури морського порту. Інноваційна 

культура, як зазначено вище, цілеспрямовано формується 

зусиллями топ-менеджерів порту на основі ґрунтовної оцінки 

існуючої культури. 

Перш ніж оцінювати культуру підприємства варто 

визначити критерії, від вибору яких залежатиме майбутнє 
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корпоративне середовище, що відбиватиметься на 

подальшому функціонуванні підприємства.  

В пригоді може стати «профіль організаційної культури» 

(ПОК), запропонований Хемелом Г. та Прахаладом К. [12, с. 

89–90)]. ПОК ґрунтується на методі Q–сортування 54 атрибутів 

організаційної культури, які характеризують різноманітні 

цінності. Респондентам пропонують ранжирувати цінності за 9 

окремими категоріями, поставивши спочатку списку ті оцінки, 

які найліпше описують культуру підприємства, а в кінці – 

найменш відповідні. Результат дослідження виглядає як крива 

нормального розподілу, в якому більшість тверджень 

знаходяться у центрі, а мало властиві риси – по краях. Такий 

метод є трудомістким і не дозволяє працівникам висловити свої 

думки щодо необхідності формування нових цінностей. 

Ф. К. Беа та ін. запропонували меншу кількість критеріїв 

(лише 8) з екстремальними полюсами [13, с.392–394]. 

Вважаємо, що застосований авторами набір не достатньо уваги 

приділяє інноваціям. Задачею інноваційної культури є 

культивування бажання працівників пропонувати інновації, які 

спрямовані на постійне приємне здивування клієнтів, 

споживачів, партнерів підприємства, галузі, регіону, країни та 

одержання позитивного ефекту. 

Вважаємо за доцільне попередньо скласти анкету із 

переліком цінностей, з якого експерти зможуть визначити 

найбільш слушні критерії, а також додати власні, актуальні на 

даний час для даного морського порту. Зазначені критерії 

можуть змінюватись залежно від оцінюваного порту, ринкової 

ситуації та ін. факторів впливу. 

Далі необхідно скласти шкалу оцінки інноваційної 

культури, розробити анкету и розрахувати обсяг вибіркової 

сукупності [14, с.118]: 
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де     n – обсяг вибіркової сукупності; 

t – квантиль розподілу ймовірностей; 
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2  – дисперсія; 

N – обсяг генеральної сукупності; 

  – гранична похибка вибірки: 
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Приклад оцінювання інноваційної культури умовного 

морського порту представлений у таблиці 1. Слід звернути 

увагу, що максимальна оцінка дорівнює 5 балам. 

 

Таблиця 1 

Експертні оцінки інноваційної культури морського порту 

Критерій Оцінка, бали 

Клієнтоорієнтованість 2,1 

Креативність 1,3 

Ініціативність 2,5 

Ефективність інновацій 2,8 

Участь у реалізації інновацій 3,1 

Гнучкість та готовність експериментувати 2,3 

Стимулювання та підтримка інновацій 1,4 

Клімат 3,5 

 

Для визначення оцінки узгодженості думок експертів варто 

розрахувати коефіцієнт волатильності (V) [14, с.104–105]:  
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де ³õ  – оцінка і-го критерію експертом; 

mi  – чисельність експертів за і-м критерієм; 

  – середня експертна оцінка, балів: 
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Наступний крок передбачає побудову профілю 

інноваційної культури порту. Профіль інноваційної культури 

умовного морського порту приведено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Профіль інноваційної культури морського порту 

 

Розрахуємо площу фігури, яка утворилась внаслідок 

з’єднання значень критеріїв умовного морського порту та 

площу максимально можливої фігури, позначену на рис. 2 

штрих-пунктиром чорного кольору. 
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Оцінимо інноваційну культуру умовного морського 

порту за індикатором використання інноваційної культури, 

який розраховується шляхом співвідношення площ фігур 

наявної (яку отримано за експертними оцінками порту) до 

максимально можливої: 

15,26/68,4 = 0,223. 

Для оцінки доцільно використовувати наступну шкалу: 

до 0,25 – слабка, 0,26–0,5 – задовільна; 0,51–0,75 – помірна; 

вище 0,75  – сильна інноваційна культура.  

Отже, порт має досить слабку інноваційну культуру. 

Резерви щодо її посилення складають 77,7%. 

На підставі розрахованої оцінки інноваційної культури 

умовного морського порту можна зробити висновок, що для 

поліпшення існуючого стану варто сконцентрувати зусилля на 

стимулюванні та підтримці інновацій, а також посилити роботу 

з клієнтами, креативність, стимулювання інновацій. Відтак, 

порту варто розробити комплекс заходів, спрямованих на 

використання цих «організаційних резервів». 

Стимулювання і мотивація співробітників – це не 

заклики, заборони, критика або переконання працювати краще, 

приділяти більше уваги клієнтам, визначати проблеми 

підприємства на основі врахування інтересів споживачів тощо. 

Це діяльність, яка відображається у різноманітних 

організаційних формах та заходах.  

Перетворення знання цінностей інноваційної культури 

організації на дію досягається внаслідок реалізації цілісної 

програми, яка припускає послідовне вирішення наступних 

задач: 

    написання Корпоративної конституції (КК), що 

відображає цінності, правила і табу для працівників даного 

морського порту; 

    представлення правил і табу у вигляді пам'яток і 

«нагадувалок» (типу дорожніх знаків) безпосередньо на 

робочих місцях; 

    навчання співробітників законам і правилам КК, 

доведення до персоналу філософії інноваційної культури; 
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    боротьба з «ворогом»: все, що заважає інноваційності, 

оголошується «ворогом», з яким потрібно боротися за 

допомогою гумору, а не повчання або тиранії; 

    контроль виконання принципів і табу, що становлять 

прийняту політику підприємства відносно інноваційної 

культури; 

    створення символів, ритуалів, номінацій та атрибутів 

нагород, що відносяться до заохочення або покарання з 

приводу інноваційної активності; 

    особистий приклад: якщо табу і правила не виконує 

керівник, важко добитись священного ставлення до культури 

рядових працівників; 

    упровадження публічного оцінювання того, як 

виконуються вимоги щодо інноваційної культури [11, с. 229]. 

Так, можна запропонувати такі форми і заходи щодо 

посилення інноваційної культури в порту. 

Мотиви святкування успіхів: «За допомогу в реалізації 

проекту X»; «За магнетизм і неповторність у залученні та 

утриманні клієнтів»; «За прагнення та готовність до 

інновацій»; «За прихильність постійному особистому та 

професійному зростанню» та інші номінації, які будуть на часі. 

Види можливих стимулюючих винагород:  

    включення до списку кращих співробітників 

(наприклад, створення галереї пошани на сайті морського 

порту); 

    позачергова відпустка; 

    організація святкування важливих подій у житті 

людини (ювілеї тощо); 

    створення належних умов для креативу. Наприклад, 

використовувати «правило 15%», яке дозволяє науково-

технічним співробітникам витрачати 15% робочого часу на 

розробку власних ініціатив щодо роботи порту; 

    відвідування тренінгів; 

    блокноти з ім'ям співробітника на кожній сторінці: 

таким блокнотом зручно користуватися при листуванні з 
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колегами, клієнтами, постачальниками тощо. 

Приклади незвичайних покарань у разі порушення КК: 

жартівливі номінації (портрет у галереї ганьби на сайті порту 

для систематичних порушників Корпоративної конституції); 

подарунки у вигляді жартівливих сувенірів, що втілюють 

зневажання якими-небудь цінностями і порушення табу тощо. 

Гумор в оголошеннях про корпоративні правила апелює 

до почуттів співробітників і тому приречений на увагу.  

У галереї пошани можна виділити різноманітні номінації, 

щоб присуджувати відповідне звання співробітникам за певні 

здобутки: «За незламність на шляху інновацій», «За якісне та 

швидке обслуговування клієнтів», «Золоті мізки порту», 

«Генератор інновацій», «Улюбленець клієнтів» та ін. 

Інноваційна культура порту може бути зафіксована у 

вигляді спеціального документа, а може існувати без 

офіційного оформлення.  

Висновки. Інноваційна культура підтримує перманентні 

інновації та забезпечує внутрішню інтеграцію та довгострокову 

адаптацію морського порту до зовнішнього оточення. 

Доведено, що сильна інноваційна культура морського порту 

сприяє забезпеченню міцної конкурентної позиції, стабільності, 

передбачуваності і упорядкованості дій, єдності цілей і низькій 

конфліктності.  

Розглянуто характерні риси інноваційної культури 

організації, її переваги як усередині морського порту, так і у 

зовнішньому оточенні, а також чинники, що впливають на неї. 

Запропоновано методику формування та розвитку 

інноваційної культури морського порту, яка дозволяє на основі 

ґрунтовної оцінки стану існуючого корпоративного середовища 

виявити «організаційні резерви» та визначити можливості їх 

ефективного використання. 

Розроблено комплекс заходів щодо посилення 

інноваційної культури у морському порту. 
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ODDÍL 5. MATEMATICKÉ METODY V 

EKONOMII 

§ 5.1 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ ДЛЯ 

МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ДАНИХ 

Вступ. Аналіз часових рядів – це обширна область задач з 

галузей економіки, фізики, математики або ж медицини. 

Необхідність прогнозувати певні явища, які мають лінійну, 

експоненціальну чи синусоїдальну залежність від часу, місяця 

або ж пори року неперервно пов’язана з бажанням передбачити 

появу певного сценарію, що вже відбувався і знизити завдану 

шкоду або отримати вигоду [1, 47]. 

Аналіз моделей Хольта, Тейл-Веджа та Хольта-Уінтерса 

полягає у прогнозуванні часових рядів з напередзазначеними 

параметрами. Перша модель використовує лінійний тренд, 

друга – адитивний тренд та сезонність, третя – 

експоненціальний тренд і адитивну сезонність. Суть даної 

роботи полягає у порівнянні ефективності застосування кожної 

моделі для визначеного типу задач. Загалом, метою роботи 

являється порівняння ефективності роботи кожної з трьох моделей 

для знаходження універсальної часової моделі аналізу 

мультимодальних даних. 

Виклад основного матеріалу. Поглянемо на математичну 

суть усіх цих моделей. Найпростішим способом передбачувати 

часові дані є Просте експоненціальне згладжування (Simple 

Exponential Smoothing, SES), яке не враховує ні тренд, ні сезонність 

(Формула 1). 

ŷ𝑇+1|𝑇 = 𝛼𝑦𝑇 + 𝛼(1 − 𝛼)𝑦𝑇−1 + 𝛼(1 − 𝛼)2𝑦𝑇−2 + ⋯,                 (1)
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де α – коефіцієнт згладжування в межах [0..1]. Зазвичай 

використовується значення ближче до 0,6. 

Наступним кроком слід додати тренд. Просте згладжування 

стає не таким ефективним. Потрібно пристосовувати модель та 

включити роботу з трендом. Тому використаємо модель Хольта – 

одна з найпростіших моделей, яка на відмінно від SES враховує 

тренд. Це відображається у формулі прогнозування (Формула 

2):  

ŷ𝑡+𝑑 = 𝛼𝑇 + 𝑑𝑏𝑡, 
𝑎𝑡 = 𝛼1𝑦𝑡 + (1 − 𝛼1)(𝑎𝑡−1 − 𝑏𝑡−1) 

  (2) 

𝑏𝑡 = 𝛼2(𝑎𝑡 − 𝑎𝑡−1) + (1 − 𝛼2)𝑏𝑡−1, 

де 𝑎𝑡 − прогноз, очищений від тренда, по суті 

експоненціальне згладжування; 

𝑏𝑡 − параметр лінійного тренда; 

𝛼1, 𝛼2 𝜀 (0,1) − коефіцієнти чутливості моделі.  

Чутлива модель швидко реагує на реальні зміни, а 

нечутлива не реагує на шум. Наступною надбудовою до SAS та 

моделі Хольта є модель Тейла-Вейджа. Вона враховує 

адитивну сезонність та лінійний тренд. Адитивний - враховує 

невеликі відхилення від середнього значення, тобто тренд не є 

прямою, а швидше кривою, яка в середньому значенні створює 

пряму (Формула 3). 

ŷ𝑡+𝑑 = 𝑎𝑡 + 𝑑𝑏𝑡𝛩𝑡+(𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝑠)−𝑠, 

𝑎𝑡 = 𝛼1(𝑦𝑡 − 𝛩𝑡−𝑠) + (1 − 𝛼1)(𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1) 

𝑏𝑡 = 𝛼3(𝑎𝑡 − 𝑎𝑡−1) + (1 − 𝛼3)𝑏𝑡−1 
  (3) 

𝛩𝑡 = 𝛼2(𝑦𝑡 − 𝑎𝑡) + (1 − 𝛼2)𝛩𝑡−𝑠 ,  

де 𝑎𝑡 − прогноз, очищений від тренда та сезонності; 

𝑏𝑡 − параметр тренда; 

𝛩𝑡 − сезонний профіль; 

𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 𝜀 (0,1) − коефіцієнти чутливості моделі.  

Як і у моделі Хольта, коефіцієнти вибираються через 

зниження середньоквадратичної похибки. Модель ще більше 

звужує клас розв’язуваних задач до   часових  рядів  у  яких  є  і 
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лінійний тренд, і адитивна сезонність. 

Альтернативна модель – модель Хольта-Уінтерса, на 

відмінну від моделі Тейла-Вейджа, враховує експоненціальний 

тренд замість лінійного, зберігаючи адитивну сезонність. Вона має 

вигляд (Формула 4):  

ŷ𝑡+𝑑 = 𝑎𝑡(𝑟𝑡)𝑑𝛩𝑡+(𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝑠)−𝑠, 

𝑎𝑡 = 𝛼1

𝑦𝑡

𝛩𝑡−𝑠
+ (1 − 𝛼1)𝑎𝑡−1𝑟𝑡−1 

𝑟𝑡 = 𝛼3
𝑎𝑡

𝑎𝑡−1
+ (1 − 𝛼3)𝑟𝑡−1   

 (4) 

𝛩𝑡 = 𝛼2
𝑦𝑡

𝑎𝑡
+ (1 − 𝛼2)𝛩𝑡−𝑠  

де 𝑎𝑡 − прогноз, очищений від тренда та сезонності; 

𝑟𝑡 − параметр тренда; 

𝛩𝑡 − сезонний профіль; 

𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 𝜀 (0,1) − коефіцієнти чутливості моделі.  

Як і у моделі Тейла-Вейджа, коефіцієнти вибираються через 

зниження середньоквадратичної похибки. 

Підсумовуючи, ми маємо три моделі, характерні для свого 

класу задач, та одну базову модель для загальних часових рядів. 

Наступним кроком буде тестування моделей спочатку для свого 

класу задач, а потім уже для решти класів. Для цього візьмемо 3 

датасети, що описують кожну задачу на відомій платформі Kaggle.  

Для аналізу застосуємо SES до загального часового ряду без 

тренду та сезонності. Слід обрати набір даних, який відповідає 

щорічним значенням видобутку нафти, у мільйонах тон. В ньому 

відсутня сезонність та немає чіткого тренду на зростання/спадання 

(Рис.1а) та зробимо прогноз даних за методом SES (Рис.1 б): 

https://www.kaggle.com/
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Як видно з Рис. 1 б, дані за 2008 рік прогнозувались з 

невеликою похибкою, що передбачено для невеликих даних. 

Модель недостатньо навчилася. Для кращої візуалізації 

розширимо датасет до 50 значень (Рис 2). 

 
Рис. 2. Передбачені значення з оптимальним α для 

більшої вибірки 

 

На Рис. 2 прогнозна  модель  поводить себе значно краще. 

Розширення   параметрів   моделі   добавило   хаотичності,   що  

Рис.1а. Візуалізація 

базового датасету без 

тренду і сезонності 

     Рис. 1б. Прогнозні значення          

з оптимальним α 
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однозначно не є корисним для алгоритму.  

Для подальшого аналізу розглянемо датасет Industrial 

Production: Electric and gas utilities [5]. В ньому зосереджені 

дані про виробництво електроенергії в одному місті з 

періодичністю в 1 місяць. Спочатку слід  згрупувати дані по 

роках (Рис. 3а). На Рис. 3б застосуємо модель Хольта для 

передбачення останніх трьох років. Спробуємо різні параметри, 

такі як автоматична оптимізація коефіцієнтів, згасання та 

експоненційний тренд.  

 

На Рис. 3б для першого випадку застосовано коефіцієнти 

0,4 та 0,2, для другого такі ж коефіцієнти та експоненційний 

тренд, для третього ж згасаючий тренд і оптимальні 

коефіцієнти. Саме остання модифікація дала найбільш точний 

результат. Середня похибка обчислень рівна 0,82%, що дає 

майже ідеальну точність. При збільшенні передбачуваних років 

до 5 і відповідно зменшення навчальної вибірки, помилка 

становитиме вже 7,22%. 

Дані, візуалізовані на рис. 3 а, б уже іншого формату, у 

них прослідковується тренд до зростання, приблизно на 5 

пунктів щороку. При цьому, вони не можуть бути описані 

лінійним рівнянням, оскільки ріст є нерівномірним.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3а. Дані виробництва 

електроенергії, згруповані по 

роках 

Рис. 3б.  Передбачення 

виробництва моделлю Хольта 

з різними параметрами 
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Наступним кроком слід згрупувати датасет [5], У ньому 

приблизно 370 записів, дані мультимодальні, з наявною 

прив’язкою до сезонності. Також тренд зберігається і має 

лінійний вигляд, а отже є підходящим варіантом для 

застосування моделі Тейла-Вейджа. Для мультимодальних 

даних коефіцієнти слід підбирати методом мінімізації 

середньоквадратичної похибки (Рис. 4 а). 

  

Рис. 4а. Візуалізація даних 

для моделі Тейла-Вейджа  

Рис. 4б. Прогнозування 

даних з використанням моделі 

Тейла-Вейджа  

За допомогою тестів слід визначити оптимальні 

параметри моделі: рівень згладжування = 0,7; згладжування 

тренда = 0,3; згладжування сезонності = 0,05; згасання тренда = 

1,0; кількість сезонів = 6. 

Для доцільності моделі, параметри тренду та сезонності 

вказані як адитивні, адже модель Тейла-Вейджа описує 

мультимодальні дані з лінійним трендом та адитивною 

сезонністю. Точність передбачень для заданих параметрів 

являється найкращою, оскільки середньоквадратична похибка 

склала 3,93% (Рис. 4 б).  

Наступним етапом є робота з мультимодальними даними, 

які характерні для моделі Хольта-Уінтерса. Для цього слід 

використати датасет Monthly beer production in Australia [6]. 

Дані демонструють схильність до експоненціального тренду та 

мультиплікативної сезонності (Рис. 5 а).  
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Рис. 5а. Візуалізація даних для 

моделі Хольта-Уінтерса 

Рис. 5б. Прогноз даних з 

використанням моделі 

Хольта-Уінтерса 

 

За допомогою мінімізації середньоквадратичної похибки 

потрібно знайти оптимальні параметри моделі. Якщо врахувати      

3 сезони, тоді: рівень згладжування = 0,7; згладжування         

тренда= 0,3; згладжування сезонності = 0,4; згасання тренда = 0,95. 

Якщо врахувати 12 сезонів, тоді: рівень згладжування = 0,9; 

згладжування тренда = 0,01; згладжування сезонності = 0,4; 

згасання тренда = 1,0. 

Відповідно на Рис. 5б видно, що модель з 12 сезонами 

чіткіше відображає дані, і оскільки в обох випадках помилка 

обчислень становить близько 9%, то слід обрати саме модель з 

12 сезонами.  

Отож, сформуємо таблицю точності у пропонованому 

вигляді (Табл. 1): 

 

Таблиця 1 

Точність моделей для протестованого датасету 

Датасет № SES 
Модель 
Хольта 

Модель 
Тейла-
Вейджа 

Модель 
Хольта-
Уінтерса 

№1 (Oil) 88,3% - - - 
№2 (Energy year) - 92,78% - - 
№3 (Energy full) - - 96,07% - 
№4 (Beer) - - - 90,44% 
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Наступним кроком стане тестування кожної моделі для 

решти датасетів. Результати будуть візуалізовані та описані, 

разом з параметрами, використаними для передбачення. 

Таблиця 1 буде доповнена та трансформована у Таблиця 2. 

Почнемо зі звичайного SES. Протестуємо його для задач, 

яким характерна наявність додаткових властивостей – 

сезонності та/або тренду (Рис. 6а ). 

  

 
 

Рис. 6 а. 
Передбачення 

даних № 2 з 

використанням SES 

Рис. 6 б. 
Передбачення 

даних № 3 з 

використанням SES 

Рис. 6 в. 
Передбачення 

даних № 4 з 

використанням SES 

 

Передбачення щорічного використання електроенергії з 

використанням експоненціального згладжування на останні три 
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роки дає такі результати (див. Рис 6 б). Похибка обчислень 

рівна 1,52%, параметри визначені автоматично. Прогнозування 

тепер уже щомісячного використання електроенергії, у якому 

наявна сезонність та лінійний тренд з використанням SES на 3 

місяці. Похибка обчислень рівна 13,62%, параметри визначені 

автоматично 

Використання SES для даних про щомісячний випуск 

пива у Австралії на останні 3 місяці показане червоною лінією 

(Рис 6 в). Похибка обчислень рівна 18,45%, параметри 

визначені автоматично. 

Модель Хольта, застосована до даних іншого характеру і 

є наступним кроком для заповнення таблиці точності (Табл. 2). 

Таке використання невластивої моделі дає наступні результати:  

 
Рис. 7. Передбачення даних № 1 з використанням моделі 

Хольта 

Для нашого розширеного датасету зі значеннями 

видобутку нафти застосування моделі Хольта візуалізоване на 

Рис. 7. Похибка обчислень рівна 44,17%, мінімально 

досягається при параметрі α = 0,8. 
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Рис. 8. Передбачення даних № 3 з використанням моделі 

Хольта 

Застосування моделі Хольта для даних з яскравою 

сезонністю при прогнозуванні останніх п’яти місяців 

використання електроенергії зображене на Рис. 8. Похибка 

обчислень рівна 12,88%, мінімально досягається при параметрі  

α = 0,4. 

 

Рис. 9. Передбачення даних № 4 з використанням моделі 

Хольта 

На Рис 9. зображене передбачення виробництва пива в 

Австралії з використанням моделі Хольта, що не враховує 

сезонність, яка для цього датасету є мультиплікативною. 

Похибка обчислень рівна 17,02%, мінімально досягається при 

параметрі α = 0,76. 
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Для подальшого заповнення таблиці з результатами 

(Табл. 2) проведемо експерименти із застосуванням моделі 

Тейла-Вейджа для усіх класів задач(Рис.10 а).  

  
Рис. 10 а. Передбачення 

даних № 1 з використанням 

моделі Тейла-Вейджа 

Рис. 10 б. Передбачення 

даних № 2 з використанням 

моделі Тейла-Вейджа 

Похибка обчислень рівна 39,10%, мінімально досягається 

при параметрах: рівень згладжування = 0,9; згладжування 

тренда = 0,3; згладжування сезонності = 0,07; згасання тренда = 

1,0; кількість сезонів = 3. 

Результати, представлені на Рис 10 б показують 

накладання моделі з врахуванням сезонності та тренду на дані, 

у яких вони відсутні взагалі. 

Для виробництва електроенергії, згрупованого по роках, 

що демонструє явний лінійний тренд, проте відсутність 

сезонності похибка обчислень рівна 1,37%, що мінімально 

досягається при параметрах: рівень згладжування = 0,9; 

згладжування тренда = 0,3; згладжування сезонності = 0,2; 

згасання тренда = 0,98; кількість сезонів = 4. 
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Рис. 11. Прогнозування даних № 4 з використанням 

моделі Тейла-Вейджа 

При застосуванні моделі Тейла-Вейджа до даних з 

мультиплікативною сезонністю, які корелюють з класом задач 

з адитивною сезонністю, було отримано результати, що 

демонструються на Рис 11 у звичайному та масштабованому 

вигляді. Похибка обчислень рівна 10,18%, мінімально 

досягається при параметрах: рівень згладжування = 0,9; 

згладжування тренда = 0,1; згладжування сезонності = 0,4; 

згасання тренда = 1,0; кількість сезонів = 12. 

Останній стовпець таблиці точності (Табл. 2) повинен 

містити результати роботи моделі Хольта-Уінтерса для 

кожного датасету. При передбаченні даних датасетів №1, 2 та 3 

отримуємо такі результати (Рис. 12 а, б, в): 

 

  
Рис. 12 а. Передбачення 

даних № 1 з використанням 

моделі Хольта-Уінтерса 

Рис. 12 б. Передбачення 

даних № 2 з використанням 

моделі Хольта-Уінтерса 
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Рис. 12 в. Передбачення даних № 3 з використанням 

моделі Хольта-Уінтерса 

 

Дані без тренду та будь-якої сезонності про видобуток 

нафти, що передбачаються моделлю Хольта-Уінтерса зображені 

на Рис 12 а. Похибка обчислень рівна 39,54%, мінімально 

досягається при параметрах: рівень згладжування = 0,9; 

згладжування тренда = 0,2; згладжування сезонності = 0,07; 

згасання тренда = 0,99; кількість сезонів = 3. 

Виробництво електроенергії, згруповане по роках, з 

явним лінійним трендом і точно спрогнозувався для останніх    

5 місяців. Похибка обчислень рівна 1,46%, мінімально 

досягається при параметрах: рівень згладжування = 0,9; 

згладжування тренда = 0,3; згладжування сезонності = 0,2; 

згасання тренда = 0,99; кількість сезонів = 4. 

Вплив адитивної або мультиплікативної сезонності на 

результати передбачень моделлю Хольта-Уінтерса 

демонструється на Рис 12 а, б, в. Похибка обчислень для даних 

про місячний видобуток енергії рівна 10,11%, мінімально 

досягається при параметрах: рівень згладжування = 0,7; 

згладжування тренда = 0,3; згладжування сезонності = 0,4; 

згасання тренда = 1,0; кількість сезонів = 12. 

У табл. 2 представлені результати точності кожної моделі 

для кожного типу задач. 
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Таблиця 2 

Точність моделей для датасетів №1, №2, №3, №4 

Датасет № SES 
Модель 

Хольта 

Модель 

Тейла-

Вейджа 

Модель 

Хольта-

Уінтерса 

№1 (Oil) 88,3% 53,05% 60,90% 60,46% 

№2(Energy 

year) 
98,48% 92,78% 98,63% 98,54% 

№3(Energy 

full) 
86,48% 87,05% 96,07% 89,89% 

№4(Beer) 82,55% 82,98% 89,82% 90,44% 

 

На Рис. 13 візуально представлено порівняння результатів 

по аналізу чотирьох датасетів пропонованими моделями. 

 
Рис. 13. Порівняння точності моделей для різних 

датасетів 

 

Отримавши числові показники ефективності кожної 

моделі можна зробити припущення про їх ефективність 

насамперед для певного класу задач. Так, SES пропонує 

80% точності для свого датасету, що за будь-яких умов 

може вважатись прийнятним результатом. Але це не 

гарантує правильності розрахунку, їх можна відслідкувати 
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лише для невеликої кількості даних. Після досягнення 

певного ліміту, прогнози перестануть бути точними, тож 

потрібно буде перенавчати модель. Загалом, така 

методологія може бути прийнятною при невеликій частоті 

появи нових даних або ж їх однорідності. При цьому варто 

відзначити, що навіть для нехарактерних задач SES має 

досить хорошу точність в межах 80-90%. При цьому 

абсолютно точно дана модель не може бути застосована до 

далеких прогнозів, оскільки при сталому підборі параметрів 

часто може відбуватися погіршення результативності через 

нехарактерні дані.  

На етапі короткострокових прогнозів SES (або як її ще 

інколи називають – модель Брауна) показує себе досить 

добре незважаючи на використані дані та їх структуру і 

характерні властивості. Так SES Непогано справляється з 

лінійним трендом, показуючи результат, кращий за модель 

Хольта. Саме короткостроковістю і обумовлена така 

різниця, бо при розширенні прогнозів, до прикладу, втричі, 

для SES похибка лише буде наростати, тоді як модель 

Хольта буде ефективніша. Тому для з та 4 датасету, де 

тренд наявний, точність досить хороша і при необхідності 

можна використати простішу модель Хольта замість 

моделей Тейла-Вейджа або Хольта-Уінтерса, щоб 

зекономити ресурси системи при роботі з великими  

мультимодальними даними. 

Все ж залишається проблема короткостроковості, адже 

моделлю Хольта не доцільно передбачувати часові ряди з 

сезонністю і трендом, бо при зміні сезону модель не врахує 

циклічності та зафіксує різку зміну даних. Це дуже просто 

побачити на графіку, приведеному нижче (Рис. 14). 
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Рис. 14. Довгострокове передбачення даних з сезонністю 

моделлю Хольта 

На Рис. 14, до прикладу, на 451 дні модель зафіксувала 

явний спад відносно попередніх показників, і згладила їх до 

експоненціальної дуги. Параметр α рівний 0,76, а отже кінцеві 

дані будуть впливати більше ніж початкові. Замість того щоб 

побудувати пряму з усередненими значеннями, схожу на 

зображену, потрібно брати до уваги тенденцію до спаду. Таким 

чином можна отримати точність – 69,83%, що не є задовільним 

показником. 

Якщо брати до уваги моделі Тейла-Вейджа та Хольта-

Уінтерса, то вони досить схожі між собою та дають приблизно 

однаковий результат з незначною перевагою Тейла-Вейджа. За 

потреби вони можуть бути взаємозамінними, особливо для 

недовгострокових прогнозів. При цьому зі збільшенням 

розміру прогнозованої вибірки, явно прослідковується 

невідповідність моделей та опрацьовуваних даних. Так для 4 

вибірки при збільшенні прогнозованої вибірки з 5 до 25 

точність застосування моделі Тейла-Вейджа впала з 89,82% до 

71,33%, а для 3 вибірки при збільшенні прогнозованої вибірки з 

5 до 25 точність застосування моделі Хільта-Уінтерса впала з 

89,89% до 79,25%.  
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З усіх обчислень перевагу має модель Хольта-Уінтерса 

для широкого класу задач, які мають в наявності тренд. При 

цьому пошук оптимальних коефіцієнтів є складною задачею, 

оскільки метод мінімізації середньоквадратичної похибки 

дозволяє будувати модель з безліччю різних параметрів. Для 

пошуку 5 параметрів для першої моделі втрати часу близько 

хвилини, при тому що наявні були лише 900+ комбінацій. При 

пошуку оптимальної кількості сезонів у діапазоні від 2 до 20 

для цих же 900 комбінацій варіантів ставало більше 15 000, 

тобто потрібно було побудувати 15 тисяч моделей по датасету 

з 400 значень.  

Тому в розрізі затрачених ресурсів найкраще себе показав 

SAS, який дає непогану точність для кожної вибірки та не 

вимагає пошуку параметрів. Як не дивно, найпростіша модель 

у співвідношенні час/ефективність має найкращу оцінку.  

Висновки. Результатом роботи є порівняння 

ефективності моделей прогнозування часових рядів з 

пропонованими класами задач, які представлені в Табл. 2 для 

кожної з 4 вибірок. Отож, модель Брауна або ж SAS оптимізує 

час, адже не потребує громіздких обчислень та складного 

підбору коефіцієнтів. Модель Тейла-Вейджа та Хольта-

Уінтерса взаємозамінні для короткострокових прогнозів. При 

збільшенні прогнозованої вибірки модель Хольта-Уінтерса 

покриває більший спектр задач і точність прогнозу є 

достатньою. Модель Хольта працює виключно для свого класу 

задач. 
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ODDÍL 6. MEZINÁRODNÍ EKONOMIE 

§6.1 FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE 

TRANSPORT SYSTEM OF UKRAINE ON THE WAY 

TO EUROPEAN INTEGRATION 

Introduction. The process of integration into the European 

Union is an extremely important issue for Ukraine today. Currently, 

there is a global trend towards integration processes and the 

development of regional policy. An important component in these 

processes is clearly the transport system, which largely depends on 

how convenient, efficient, and fast the connection between certain 

regions. However, the transport system is important not only in the 

framework of EU integration, but also to enhance the development 

of tourism and economic life in general. 

Presenting main material. Ukraine's transit location and 

potential indicate high opportunities in this regard. However, the 

potential and the actual situation can be significantly different, so it 

is necessary to understand how much our state has realized its 

potential and what problems may hinder this. 

The importance and significance of the transport system in the 

economic development of any country is difficult to overestimate. 

Thanks to the creation of efficient and reliable logistics routes, 

development of infrastructure and other factors of the transport 

system, faster and better delivery of goods and passenger 

transportation is possible. 

Information channels as components of logistics play an 

extremely important role in determining the vectors of development 

of the transport system. The efficient functioning of Ukraine's 

transport infrastructure is largely due to its geographical location in 

Central Europe. 

The development of the state directly depends on how 

effectively it manages in various areas. First, it concerns the 

transport infrastructure. 
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Today, global trends necessitate constant in perfection of 

management of transport infrastructure to attract investment. After 

all, the state and level of development of transport infrastructure is 

one of the most important factors of socio-economic development 

as a member state of the European Union, as well as Ukraine. 

Transport infrastructure occupies 75% of the sector in the services 

market. Turning to the macroeconomic context, the share of 

transport infrastructure in the total gross domestic product of 

Ukraine is 7% [1]. 

Ukraine's transport system is represented by almost all types 

of surface, water, air and pipeline transport, however, in terms of 

development it lags far behind the European system. The main 

railway lines in this part of the network connect key industrial areas. 

Each of the modes of transport of the transport system of 

Ukraine has its own specifics. To ensure the functioning of the 

country's economy, all modes of transport must be interconnected 

and work harmoniously. The total transport network of Ukraine 

includes 21 thousand kilometers of railways, 159.4 thousand 

kilometers of paved roads, 1.6 thousand kilometers of existing river 

waterways with access to the Azov and Black Seas [2]. 

An analysis of the previous experience of investment in the 

transport sector and the changes caused by it should be the basis for 

further decisions for both politicians and commercial investors. 

In the process of studying the development of the transport 

sector of Ukraine, the authors identified features that should be 

considered when determining the strategic priorities for the 

development of the transport sector: 

 the country's economy has suffered a serious political 

crisis due to the loss of control over parts of the territories and 

military operations in the east of the country; 

 distribution of productive forces, population density 

and other socio-economic factors are not a balanced distribution 

throughout the territory. 

The development of the Ukrainian transport system is an 

integral part of the Association Agreement with the European 

Union and has a significant impact on the state strategy for the 
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development of the transport sector and support for certain 

investment projects. Population density and level of economic 

development are not evenly distributed across Ukraine and the 

country. As of 2019, there were a significant number of transport 

infrastructure facilities in Ukraine (length of roads, railways, 

number of airports, ports, length of gas pipeline). But, according to 

international experts, "transport potential is underutilized, existing 

infrastructure and services are of poor quality, and end users face 

high logistics costs." [3].  

The Ministry of Infrastructure of Ukraine together with the 

World Bank Group has developed a "Sustainable Logistics Strategy 

and Action Plan for Ukraine", according to which by 2030 it is 

planned to attract investments worth about 1,400 million euros for 

the development of Ukraine's transport system [4].  

A significant part of the planned investments will be directed 

to the development of freight multimodal terminals [5]. 

The transport sector plays an important role in the 

implementation of various socio-economic ties both nationally and 

internationally. Thus, investment and innovation development of 

the transport sector in the country not only plays a key role but can 

also contribute to ensuring the appropriate level of formation and 

development of a wide range of partnerships in both private and 

public sectors of the economy. 

Thus, in parallel with the prospect of developing national 

transport links as a separate transport sector, it will also contribute 

to the improvement of other important sectors of Ukraine [6].  

The development of transport systems requires the 

improvement of environmental and economic problems. According 

to the general theory of economic efficiency, from the socio-

economic point of view - the maximum capacity of transport 

systems and the high level of social needs in vehicles shows a 

marked contradiction, especially in large cities. From another point 

of view, the methodology of assessing the economic damage of 

transport shows that social and environmental institutions contribute 

to reducing the reduction of air pollution. 
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The study summarizes the factors, the formation and 

development of which can significantly improve the structure of the 

transport complex of Ukraine: the planned pace of transport 

development, specialization, cooperation, technology development 

and scientific and technological progress, as well as socio-economic 

conditions and competitiveness of our transport sector market. 

The global trend is quite noticeable, when most national 

economies are united in one world system, the global information 

system and transport routes are improved. A common thing in the 

production process when individual spare parts or some production 

operations are made in different parts of the world. 

In turn, the specialization of regions and the distribution of 

labor to create a variety of products is growing. Ensuring the 

increase of business efficiency and quality of life, as well as the 

application of a reasonable approach to organizational logistics, 

communications and transport, in our opinion, is the development 

of modern, reliable and accessible infrastructure, including 

information and communication, road transport, energy and 

innovation infrastructure. 

The list of problems, the solution of which will allow to 

improve the performance of the transport system of Ukraine, is 

presented in Fig.1. The complexity of solving the above problems 

and the significant role of information technology for management 

decisions determine the need to develop and apply a methodology 

for integrated assessment of the country's transport system. 

Thus, the formation of strategic priorities of innovative 

economic development of Ukraine should take into account both 

global trends of the industrial revolution, characterized by a human-

centered approach, resource efficiency and innovation and 

integration processes, and the level of innovative development and 

competitiveness in the world. 

The development of the electric car market will open 

convincing economic, environmental, and social benefits for the 

country. From the point of view of the national "increasing the 

competitiveness and efficiency of the transport system, innovative 

development  of  the  transport  sector  and the re-implementation of 
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global investment projects [7]. 

In addition, the production of modern electric cars, electric 

buses and chargers will provide Ukraine with the expected GDP 

growth of 2-3% in twenty years [7]. An equally important task is to 

unlock the potential of our country in the field of "Green" transport, 

which is one of the requirements of the EU for further effective 

cooperation, as the possibilities of its development are difficult to 

overestimate. And, given the geographical location of the country 

and its transit, "Green" transport in Ukraine should be economically 

viable. 

To determine and understand the direction of development 

and the process of joining the transport system of Ukraine to the EU 

system, we consider it necessary to focus on certain aspects of the 

economic state of development of transport infrastructure of 

Ukraine. After all, it can and should receive high revenues from 

transport services, as it has a favorable geopolitical location. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. The list of problems, the solution of which will allow to 

improve the performance of the transport system of Ukraine 
* Developed by the authors 

ENSURING THE IMPROVEMENT OF THE EFFICIENCY 
INDICATORS OF THE TRANSPORT SYSTEM OF UKRAINE 

BY SOLVING PROBLEMS 
 

PROBLEMS 
 Lack of effective control 

systems for the 

implementation of 

management decisions 

 

 

Lack of a systematic 

approach to coordinating the 

development and long-term 

planning of all modes of 

transport 

 

Lack of an effective system of 
data collection and processing 

in the transport sector, an 
objective assessment of the 

current state of its activities and 
scientifically sound 

development prospects 
 

Lack of methods for 

establishing criteria for 

assessing the quality of 

transport services 
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Given the fact that international transport corridors can have a 

positive impact on neighboring areas within 200 km, it would be 

appropriate to create new high-quality logistics centers in areas 

adjacent to the main railway and road approaches to Ukraine. [8].  

In addition, global trends need to be considered, as the 

transport sector accounts for almost 10% of GDP, transport services 

account for 20% of all private investment, and transport 

infrastructure accounts for about 5% of the world's territory [9]. 

From the geographical point of view, we consider it necessary 

to pay attention to the fact that the distribution of the number of 

profitable transport companies in the regions of Ukraine in the west 

is much higher, although the profit comes from enterprises located 

in the south and center, higher. After analyzing the data, we can say 

that there is an uneven distribution of efficiency of transport 

companies (not only by location but also by business size) should 

be taken into account when making decisions about investing in the 

industry and development of the transport system not only 

nationally but also regionally levels. 

In connection with the intensive development of integration 

processes of railway transport of Ukraine to the European transport 

system, the following issues are of great importance: the 

functioning of international transport corridors (ITC), the 

introduction of specialized rolling stock that would allow movement 

on sensors 1435 mm and 1520 mm,  the use of European ASCS-

technologies based on automatic sensor change systems 1520/1435 

mm. This is the development of "East-West" cars for direct 

transportation of goods by rail of various standards [10].  

Achieving the volume of loading of goods by rail reflects the 

close relationship between the volume of production of goods in 

industry and agricultural production in Ukraine. Even though 

Ukraine has some difficulties with the development of the transport 

system, there are no positive services that show the ability of our 

country not only to return good results in the past and translate 

them. Undoubtedly, the pressure of Ukraine and the use of its transit 

in Europe in the future helps to accelerate the economic 

development of the state and the realization of its potential. 



211 

A necessary component for understanding the integration 

process and implementing effective steps towards its 

implementation is to identify and understand the current problems 

facing Ukraine. Identifying obstacles will help you understand in 

which vector to move and change. 

Ukraine's integration into the EU is a key priority in the 

country's development. Today, this course is dominant in Ukraine's 

domestic and foreign policy. This choice is supported by both the 

majority of political parties in Ukraine and the Ukrainian people. 

The Association Agreement is the main instrument for 

rapprochement between Ukraine and the EU: it contributes to the 

deepening of political ties, the strengthening of economic ties and 

respect for common values. 

Experts of the National Institute for Strategic Studies of 

Ukraine note the following problems of Ukraine's transport system 

integration into the EU: limited functioning of transport 

infrastructure, operational incompatibility of transport networks, 

inefficient transport infrastructure financing system, lack of 

effective cooperation in various modes of transport. access to the 

market of transport services [11].  

The main problems of business include corruption, excessive 

bureaucracy, and a non-transparent judiciary, which is closely 

linked to the political situation in the country. However, good 

educational outcomes provide a basis for further development of the 

country's innovation potential. 

It can be noted that the main problems hindering the 

development of export-import and transit traffic in Ukraine are the 

unsatisfactory condition of transport enterprises, inefficient use of 

technologies and their development, ie non-use of existing potential 

or its use in full force. resources for vehicle upgrades, 

underdeveloped infrastructure serving foreign economic freight 

flows, lack of a clear plan of activities and use of resources [12].  

The main trend in the development of domestic and world 

transport is the rapid growth of container traffic, which ensures 

increased safety of goods, significantly accelerates transshipment 

and delivery, increases the competitiveness and environmental 
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friendliness of transport products. Given Ukraine's European 

choice, its desire to integrate into the European transport and trade 

area, container rail transport is becoming an important element of 

the transport system and an important indicator of its development. 

European practice shows that the promotion of rail freight, 

including container freight, makes it possible to achieve greater 

energy efficiency, environmental friendliness and transport safety 

compared to road transport. 

The Association Agreement between Ukraine and the 

European Union, signed by Ukraine in 2014, includes a separate 

provision on the development of combined and multimodal 

transport, harmonization of regulatory and legal framework with 

European requirements [13]. The development of multimodal 

transportation in Ukraine should be based on the elimination of 

departmental and technological fragmentation of railways, ports, 

road, and river transport. Studies of factors in the formation of 

transport systems have shown that the reproduction of the 

construction of territorial transport and logistics systems requires 

the fullest consideration of temporal and spatial aspects in 

improving and optimizing the management of financial, material 

and information flows to achieve strategic development goals. 

Conclusions. Ukraine's European integration is a complex 

and multilevel, gradual process in various spheres and sectors of the 

economy and, above all, in transport. But it is the psychological 

factor - the conscious choice of citizens, support for the country's 

movement towards the European Union, the establishment of a 

European identity in Ukrainian society - that is the most important 

component of Ukraine's entry into the European community. Our 

country faces several issues that need to be addressed for the 

effective integration of the domestic transport system with the EU 

system. In addition to a few political and legal tasks, purely sectoral 

problems also need to be urgently addressed: the need to introduce 

new technologies and increase their use at various transport 

enterprises, which will ensure their more efficient operation. 
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§ 6.2 INTEGRATION OF EKOLOGICAL IMPERATIVES IN

THE PROCESS OF EKONOMIC DEVELOPMENT 

Introduction. One of the features of globalization, which 

dates back to the end of the 20th -beginning of the 21st century, is 

the growing scientific interest in the relationship of economic 

development with the situation in the environment. Accordingly, 

society faces new challenges that must take into account both the 

current economic situation and how it is affected by environmental 

components. The most obvious examples of this relationship in this 

case are the potential scarcity of resources caused by climate 

change, the increase in a human population in developing countries, 

and food shortages [1]. First of all, such processes are associated 

with the development of civilization, which forces humanity to 

balance between economic and environment with the proportion in 

which such a shaky relationship can bring maximum benefit to 

society without endangering it. According to Akopian [2], the 

civilization process follows the logic of replacing the natural with 

the artificial. This inevitably leads to the development of indirect 

forms of interaction between man and the environment around him. 

As of the end of the 20th -beginning of the 21st century, a shift in the 

public consciousness can be observed, which translates the 

discussion into the socio-philosophical and pedagogical    

planes [3; 4; 5; 6]. According to Yarchuk [7], long-term consumer 

attitude to natural resources has led to a situation in which further 

movement in this direction without change can lead to the 

destruction and depletion of available resources. Global production-

based consumption disrupts the biosphere and contributes to the 

development of such negative phenomena as the ozone depletion, 

the reduction of oxygen levels in the atmosphere, as well as the 

reduction of natural resources. In addition, it should be borne in 

mind that today any human activity on the planet significantly 

affects its biodiversity, atmospheric state, geological characteristics, 

landscape etc. [8]. According to Shafi [9], uncontrolled 

technological and industrial progress, due to the excessive ambition 

of mankind, leads to multi-vector environmental challenges. And 
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each of them in some way affects human and social life. As a result, 

environmental aspects are inextricably linked to a number of 

industries. Today, more and more countries are focusing on 

improving the environmental situation in the world. Legal directives 

are being adopted to limit the uncontrolled and harmful use of 

nature by industrial companies. It is the need to determine whether 

the impact through legislation is effective, and how the 

environmental situation in the world is changing, taking into 

account economic characteristics, and became the reason for the 

study. 

Since the research takes place at the junction of two subjects - 

Ecology and Economics, the necessary tools should be appropriate. 

First of all, one of the objectives of the study is to demonstrate the 

direct interaction between the environmental component and the 

economic one. To establish a correlation between them, open-

source data directly related to both the environment and the 

economy were used. In order to narrow the specifics of the studied 

material, the following data were used:  

1. Ranking of European countries on the amount of carbon 

dioxide (CO²) emissions per capita;  

2. Information on which sectors of the economy generate the 

specified amount of emissions;  

3. Information on the territory occupied by the nature reserve 

fund in each of the European countries represented in the sample. 

It is also worth noting that the data presented in the study are 

taken for 2016. This year was chosen not by coincidence – according 

to the National Oceanic and Atmospheric Administration, [10] taking 

into account eight consecutive monthly temperature records set 

from January to August, 2016 was the warmest year for the 

previous 137 [11]. In all subsequent years, the trend of increasing 

average annual temperature continued to form, but it is the data for 

2016 show the point of no return, which passed our planet. That is 

why the list of European countries, as well as the order of their 

location in the study was formed on the basis of data for 2018. This 

allowed not only to determine which countries had the highest 

indices in 2 years after the specified period of time, but also to 
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create opportunities to predict how these indices may increase 

further. In addition, the following information was found by 

mathematical manipulation of open source data: 

    The amount of carbon dioxide emissions that make up the 

most represented sector of the economy for each country;  

    Percentage of the nature reserve area to the total area of 

each country represented in the sample. 

The specificity of the obtained data formed the methodology 

used in the study. First of all, the systematization method was used, 

which allowed to take only the information that is relevant to 

achieve the goal of the study, and on its basis to draw certain 

conclusions. In addition, for the data obtained during the scientific 

work, an analytical method was used. Its use made it possible to 

draw conclusions about the situation with economic impact on the 

environment in each of the countries, as well as to compare this 

information with the availability of nature reserves for each of 

them. 
Маin body of article. According to the Internet resource 

OurWorldInData [12] and the list of countries of the European 
Union (EU-28) with the largest number of carbon dioxide emissions 
in 2018, taken from the Internet resource statista.com [13], the 
following list was formed (Table 1). The numerical data presented 
in the table are dated 2016. 

 

Table 1.  

Carbon dioxide (CO²) emissions in tons per capita                      

in Europe in 2016. 
Country The amount of carbon dioxide (CO²) emissions in 

tons per capita 

Luxembourg 39.81 t 

Estonia 13.13 t 

Ireland 9.32 t 

Czech Republic 10.03 t 

The Netherlands 9.16 t 

 

In addition, according to data presented on the Internet 

resource Growingair.nl [14], one acre of greenery annually absorbs 

about 2.6 tons of carbon dioxide. As a result, in the study, all 
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information about the territory will be given in acres. Based on 

these data, further steps in the study were formed. 

Luxembourg 

According to data presented on the Internet resource 

Worldometers [15], the division of the economy sectors of 

Luxembourg, which cause the largest amount of carbon dioxide 

emissions, is as follows (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Sector carbon dioxide emissions (Luxembourg, 2016). 

According to the data shown in Figure 1, it is clear that most 

of the carbon dioxide is produced by such an area of the state 

economy as transport. Its share of total emissions is 62.1%. Having 

these data, compare them with the information in table 1 and find 

out what will be the figure in tons per person: 
 

39,81 × 62,1%

100%
 = 24,7 𝑡𝑜𝑛𝑠 

 

Thus, the share of carbon dioxide produced by the transport 

sector of the economy per capita is 24.7 tons. According to 

information provided on the Internet resource Indexmundi [16], as 

of 2016, the percentage of nature reserves in the total area of 

Luxembourg was 32.27%. As the territory of Luxembourg is 2586.4 

km², for convenience in further calculations we will convert this 

number into acres. Thus, the territory of this European country is 

639113.3  acres.  Accordingly,  based   on    the  data  held, we  can  

Transport  (62,1 %)  Buildings  (14,0 %)

Energy  (10,1 %) Without combustion (4,8%)

Other (9%)
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calculate the area occupied by the nature reserve fund: 

639113,3 × 32,27%

100%
= 206 241,8 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑠 

Taking into account the information that 1 acre of forest stands 

absorbs about 2.6 tons of carbon dioxide, we calculate how the load, 

defined above, copes with the nature reserve fund of Luxembourg:  

206 241,8 𝑎𝑐𝑡𝑒

2,6 𝑡𝑜𝑛𝑠
= 79 323,7 𝑎𝑐𝑟𝑒/𝑡𝑜𝑛𝑠 

Based on these calculations, certain conclusions can be drawn 

about the relationship between the economy and the environment in 

Luxembourg. Despite the status of one of the smallest countries in 

Europe, Luxembourg managed to dispose of a small area of the state, 

allocating more than a quarter of the total area for the nature protection 

fund. Thus, the available array of plantations in the country fully covers 

the amount of carbon dioxide produced by the transport sector of the 

economy. 

Estonia 

According to the data presented on the Internet resource 

Worldometers, the division of the sectors of the Estonian economy 

that cause the highest amount of carbon dioxide emissions is as 

follows (Fig. 2). 

Fig. 2. Sector carbon dioxide emissions (Estonia, 2016). 

Transport (11,4 %)  Buildings  (3,4 %)

 Energy (73,9 %) Without combustion (6 %)

Other (5,4 %)
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It follows from Figure 2 that the sector of the economy that 

produces the largest amount of carbon dioxide in Estonia is the 

energy sector, which accounts for 73.9% of the total. We compare 

these data with the information given in table 1, and have the 

following picture: 

 
13,13 × 73,9%

100%
 = 9,7 𝑡𝑜𝑛𝑠 

 
According to the calculations, the amount of emissions caused 

by the economic sphere of energy per capita is 9.7 tons. According 

to the International Union for Conservation of Nature (IUCN) [17], 

the percentage of nature reserves in the total territory of Estonia is 

22%. Now it's time to convert this percentage into specific numbers 

to indicate the territory. The territory of Estonia is 45,227 km². 

Accordingly, if we convert this number into acres, we get the 

following figure – 11175.8. Thus, the territory of the nature reserve 

fund of the Estonia is as follows: 

 
11175835 × 22%

100%
= 2 458 683 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑠 

 
Now, based on the information above that 1 acre of forest stands 

absorbs 2.6 tons of carbon dioxide annually, we will determine whether 

the nature reserve area covers the damage caused to the environment by 

the energy sector of the economy in full. 

 
2458683 акр

2,6 тон
= 945 647 𝑎𝑐𝑟𝑒/𝑡𝑜𝑛 

 
These data allow us to conclude that Estonia is indeed best 

able to balance economic development and environmental policy. In 

recent years, this country is taking more and more steps to move to 

the most environmentally sustainable behavioral models in public 

administration. Given today's pan-European paradigm aimed at 

improving the environmental situation, the data presented in the 
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study perfectly demonstrate Estonia's readiness to follow 

environmental imperatives in its own economic policy. 

Ireland 

According to the data presented on the Internet resource 

Worldometers, the division of the sectors of the Irish economy that 

cause the largest amount of carbon dioxide emissions is as follows 

(Fig. 3). 

Fig. 3. Sector carbon dioxide emissions (Ireland, 2016). 

According to the data presented in Figure 3, the economic 

sector of Ireland that produces the largest amount of carbon dioxide 

is energy. Its percentage to the total is 31.5%. Thus, based on the 

data in table 1, we can determine the number of tons of CO² hidden 

by this number: 

9,32 × 31,5

100
 = 2,9 

It is estimated that the share of carbon dioxide emissions 

produced by the energy sector per capita is 2.9 tons. According to 

the online resource Tradingeconomics.com [18], the percentage of 

the total area of Ireland, which forms the nature reserve fund of the 

country, is 14.44%. On the basis of this information it is possible to 

draw a conclusion about what massif of the territory is occupied by 

Transport  (27,6 %) Energy  (31,5 %)

Buildings (23,5 %) Without combustion (6,9 %)

Other (10,5 %)
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the nature reserve fund of the country. The total area of Ireland is 

70.2 thousand km². Accordingly, in acres, this figure will be 

17346798. Thus, the area occupied by the nature reserve fund will 

be as follows: 

 
17 346 798 × 14,44%

100%
= 2 504 877 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑠 

 
As it is known that 1 acre of tree plantations absorbs 2.6 tons 

of carbon dioxide, based on the calculations above, it is possible to 

determine how effectively the Irish nature reserve fund copes with 

anthropogenic load: 

 
2 504 877 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑠

2,6 𝑡𝑜𝑛𝑠
 = 963 414,474 𝑡𝑜𝑛𝑠/𝑎𝑐𝑟𝑒𝑠 

 

Ireland has always taken care of environmental policy and 

environmental protection. As Leonard [19] noted in 2008, “The 

recent phase of economic growth in the Republic of Ireland has led 

to an increase in industrial and infrastructural development 

throughout the island. One of the consequences of this accelerated 

growth was the strengthening of social environmental movements. 

Environmentalists and interested communities have begun 

mobilizing campaigns to protect inland areas”. This clearly outlines 

how much importance is paid to environmental imperatives not only 

in the political sphere, but also in view of the established civil 

society. However, it is impossible to discuss the public view of the 

environmental situation without considering the political 

component. The Green Party has always had a strong influence in 

the Irish Parliament. However, in 2020, when the dismal situation 

with the environment in the world became most obvious to all, the 

Green Party became the fourth largest party in parliament. Such 

results of the people's will speak for themselves. 

Czech Republic 

According to the data from the Internet resource 

Worldmeters, the division of the sectors of the Czech economy that 
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cause the largest amount of carbon dioxide emissions is as follows 

(Fig. 4). 

Fig. 4. Sector carbon dioxide emissions (Czech Republic, 2016). 

From the data shown in Figure 4, it follows that the economic 

sector that produces the largest amount of carbon dioxide emissions 

in the Czech Republic in 2016 is also the energy industry. Its share 

of total emissions was 54.4%. Comparing this figure with the data 

in table 1, we have the following result: 

10,03 × 54,4

100
 = 5,33 

According to calculations, the energy sector of the Czech 

economy alone produces 5.33 tons per capita per year. According to 

statistics on the website of the Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) [20], the percentage of 

nature reserves in the total area of the Czech Republic is 21.9%. 

The total territory of the Czech Republic is 78.9 thousand 

km². In acres, this figure will be 194966. Based on these data, the 

area allocated for nature reserves will be as follows: 

Transport (13,8 %)  Energy (54,4 %)

Buildings (9,8 %) Without combustion (7 %)

 Other (15,1 %)
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194 966 × 21,9%

100%
= 42697,5 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑠 

 

Based on the obtained data, we are able to draw conclusions 

about whether the Czech Republic is able to overcome the 

anthropogenic load caused by carbon dioxide emissions in the 

energy sector. 

 
42697,5 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑠

2,6 𝑡𝑜𝑛𝑠
= 16 422,13

𝑎𝑐𝑟𝑒

𝑡𝑜𝑛
 

 

The result proves that the Czech nature reserve fund is also 

able to absorb the required amounts of carbon dioxide produced by 

the energy sector of the economy. This is noted by the Organization 

for Economic Cooperation and Development [21]. According to it, 

the Czech Republic has managed to separate economic growth from 

high rates of fresh water consumption, energy consumption and 

carbon dioxide emissions into the air. But at the same time, the 

developed industrial base and the dependence of the energy sector 

on solid fuels place the Czech Republic alongside other countries 

that are only increasing the rate of air pollution. Accordingly, it is 

possible to give a certain forecast regarding the further development 

of the situation. If the Czech Republic does not implement reforms 

that reduce the role of solid fuels in the energy sector, there is a risk 

that the Environmental Protection Fund will not be able to cope 

properly with CO² absorption. 

The Netherlands 

According to data from the Internet resource Worldmeters, the 

division of the sectors of the Dutch economy that cause the largest 

amount of carbon dioxide emissions is as follows (Fig. 5). 
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Fig. 5. Sector carbon dioxide emissions by sector 

(Netherlands, 2016). 

 

From the data shown in Figure 5, it can be concluded that in 

the Netherlands, the sector of the economy that produces the largest 

amount of carbon dioxide is the energy sector. Its share of total CO² 

is 34.4%. Comparing this percentage with the number given in table 

1, we have the following result: 

 
9,16 × 34,4%

100
 = 3,15 

 

Based on calculations, it can be concluded that only the 

energy sector of the Dutch economy produces 3.15 tons of carbon 

dioxide per capita per year. 

According to statistics presented on the website of the 

Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) [20], the percentage of nature reserves in the total territory 

of the Netherlands in 2016 was 18.7%.  

The total territory of the Netherlands is 41,543 km². 

Accordingly, in acres, this figure is 10265498.9. Thus, the area 

allocated for the nature reserve fund will be as follows: 

Transport  (20,2 %) Buildings  (20,7 %)

Energy  (34,4 %) Without combustion (3,9 %)

Other (20,8 %)
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10265498,9 × 18,7%

100%
= 1 919 64,29 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑠 

 

The data show that the Netherlands will not be threatened by 

an environmental catastrophe in the next decades. In this country, 

the situation is such that the careful treatment of natural resources is 

in some way enshrined in law. According to the information 

provided on the official website of the Government of the 

Netherlands [22], the policy on nature and biodiversity is aimed at 

preserving and strengthening the natural environment of the 

Netherlands. In addition, areas belonging to the nature reserve fund 

are protected both nationally and internationally. The National 

Ecological Network (NEN) and the Natura 2000 project are 

designed to protect and consolidate natural areas through more 

effective links between areas and their surrounding agricultural 

land. Moreover, farmers, environmental organizations and private 

landowners can count on government grants to manage land as 

safely as possible. 

Conclusion. From the data presented in the study, some 

conclusions can be drawn about how ecology, economics and 

politics should work together. The relationship between the 

environment and the economic component was demonstrated by the 

example of the correlation between carbon dioxide emissions and 

the scale of the nature reserve, and this example was representative 

enough to show how closely the two industries are related. In 

addition, the study revealed the following patterns: 

     The higher the percentage of the territory of the nature 

reserve fund, the better the ecological situation in the country;  

     The main sector of the economy that produces the largest 

amount of carbon dioxide emissions is energy. 

And the last point should be discussed in more detail. Energy 

has long had the strongest impact on the environment. And the 

example of the Czech Republic, in which, despite the constant 

updating of legislation and bringing it into line with EU standards, 

the vector of which in recent years is increasingly aimed at striking 
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a balance between careful use of natural resources and 

modernization of economic sectors, proves it. The Czech Republic 

is not the only country that is still dependent on the classic use of 

solid fuel energy resources. That is why the best way out of this 

situation is to find new sources of energy production. However, 

there are some contradictions. The so-called “green” or alternative 

energy, which is currently presented as the only option for solving 

both the environmental and energy crisis, is also not a panacea. 

Researchers at Harvard University [23] found that a full transition 

to wind or solar energy would require 5-20 times more land than 

previously thought. In addition, wind farms are able to heat the 

average air temperature by 0.24 degrees. Accordingly, the 

introduction of alternative energy sources also requires a detailed 

analysis and weighing of all risks. It should also be borne in mind 

that the use of absolutely every source of alternative energy will 

have certain social and environmental consequences. And the 

problem of finding a type of fuel that would satisfy not only the 

economic sector but also the environment will become a priority for 

humanity in the coming years. The situation is also getting worse 

due to lack of time to search for it. However, currently the steps that 

humanity can afford are the legislative regulation of the energy 

sector, as well as the expansion and protection of nature reserves. It 

is possible that achieving a balance between one area and another 

will prevent absolutely catastrophic consequences. In any case, 

research on the example of Ireland has raised such an aspect of 

environmental culture as civic consciousness and public awareness. 

Such an approach can also bring the desired results in the long run. 
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ODDÍL 7. VĚDĚ 

§ 7.1 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРОСТУПКА 

Вступление. Исследование посвящено теоретическому 

осмыслению административного проступка и его 

репрезентации как правового феномена. Применение системно-

онтологического и системно-гносеологического методов 

позволило детерминировать в понятии "административный 

проступок" априорные и апостериорные характеристики, а 

также представить новую теоретическую концепцию 

соотношения в его признаках общественной опасности и 

общественной вредности. 

Изложение основного материала. Терминологические 

варианты идентификации не попадающих под понятие 

"преступление", но идентичных по правовой природе деяний, 

которые в силу различных причин оказались в 

административно-правовой конгломерации, хорошо известны. 

Это административное правонарушение, административный 

проступок, административный деликт, а также производные от 

них (административно-деликтное право, административно-

деликтный процесс и др).  

В законодательстве тождественное понимание 

административного правонарушения и административного 

проступка нормировалось в 1980 году[1] и сохраняется до 

наших дней[2]. Термин "административный деликт" сложился 

исследовательской сфере и постепенно оформился как 

устоявшийся синоним административного правонарушения и 

административного проступка (справедливости ради отметим, 

что не все специалисты с этим согласны). 

Многочисленные исследования административного 

проступка и сопряженного с ним юридического пространства, 

сформировали огромный массив научных материалов, которые, 
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с одной стороны, стимулируют аналитическую активность 

растущего количества заинтересованных специалистов, а с 

другой усложняют консолидацию мотивированных позиций, 

теоретических наработок и юридической практики, а в итоге 

выработку консенсусных решений. 

 Предлагаемое феноменологическое исследование 

ориентировано на получение новых знаний об 

административном проступке как правовом феномене.  

Концепт феноменологии в значительной степени 

формируется на онтологических и гносеологических знаниях о 

предмете исследования. Соотношение и пропорции 

онтологического и гносеологического в том или ином 

феномене объясняют особенности его объективизации в 

правовой реальности. 

Представляется, что удачным примером, который 

позволяет лучше осмыслить вышеизложенный тезис, может 

служить анализ понятия административный проступок. 

Законодатель, в статье 9 Кодекса Украины об 

административных правонарушениях (далее КУоАП), признает 

таким проступком: а) противоправное и винновое деяние; б) 

которое посягает на общественный порядок, собственность, 

права и свободы граждан, установленный порядок управления; 

в) за которое законом предусмотрена административная 

ответственность[2].  

Данный перечень признаков сформулирован на 

основании фактов, детерминированных из опыта, 

опирающихся на опыт. Это апостериорные признаки, которые 

отражают онтологические знания о проступке (истина факта). 

Достаточно ли этих признаков для квалификации деяния 

административным проступком? Оказывается, что 

недостаточно. Установленные о объективно зафиксированные 

они всего лишь воспроизводят внешний, общедоступный, 

интуитивно понятный "образ" административного проступка.  

Этот "образ" трансформируется в административный 

проступок (в его юридическом понимании) в процессе их 

исследования и на основании полученных результатов. 
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Исследовательские операции с апостериорными признаками 

(онтологическими знаниями) генерируют новые, 

характеризующие проступок априорные признаки 

(гносеологические знания). 

Системная совокупность гносеологических знаний о 

проступке (истина разума) образует феномен, получивший 

название "состав административного проступка". Этот термин 

и понятие зафиксированы в статье 247 КУоАП. 

Состав (юридический состав административного 

проступка) это теоретическая (содержательная) абстракция, 

идеализированная совокупность характеристик, признаков, 

свойств по которым административные проступки 

детерминируются в правовой реальности. 

Таким образом, признаки состава это признаки, которые 

определились в результате исследования свойств проступка, 

как имеющих практическое значение для выводов о степени и 

характере его корреляции с нормами закона. Они: а) априорны 

и абстрактны, б) являются следствием научного осмысления 

эмпирических параметров проступка, в) знания о них образуют 

смысловую конструкцию (идеализированный объект) 

проступка, служащую средством познания реальных 

(онтологических) фактов, событий, обстоятельств. Отсюда 

вывод: состав и все его компоненты, а также знания о них 

образуют гносеологический сегмент феномена 

"административный проступок". 

Данная исследовательская парадигма вполне применима 

как технологическая схема познания феноменологии не только 

проступка, но и иных правовых явлений, например, доктрины 

административного права, административного 

законодательства, административного процесса, 

административной юрисдикции и др. 

Административный проступок, как явление объективной 

реальности или феномен[3, с.165], характеризуется двуединым 

содержанием. Во-первых, это возникшая жизненная ситуация 

или событие, которое конфликтует с легитимными и 

интуитивно понятными обществу правилами поведения.  
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Во-вторых, это абсолютно тоже самое явление (ситуация, 

событие), конфликтность которого "просканирована" на 

предмет соответствия легальным компонентам указанных 

правил. То есть тем компонентам, которые: а) 

отформатированы законом и обрели легальность; б) в силу 

этого обязательны для соблюдения; в) защищены мерами 

ответственности, которые применяются к их нарушителям. 

Фактически это нормы административно-деликтного 

законодательства, устанавливающие ответственность за деяния 

(административную ответственность). 

В первом случае речь идет об онтологическом 

содержании проступка. Здесь признаки деяния видимы и 

доступны для восприятия, оценки, квалификации каждому 

человеку в соответствии с его представлениями о хорошем и 

плохом.  

Во втором случае о его гносеологическом содержании. 

Содержании, которое образуется в объективной реальности как 

результат исследования, (познания) характеристик проступка, 

результат подготовленный уполномоченными на то 

специалистами. В этой связи заметим, что тезис об 

"объективной реальности" гносеологических умозаключений 

базируется на идеях "новой" онтологии Н. Гартмана. Он 

считал, что если учёные начинают сомневаться в реальности 

того, что они исследуют, их научные поиски перестают быть 

познанием и превращаются в фантазирование[4]. 

Методом исследования деяния выступают знания, 

содержащиеся в юридических нормах, которые 

корреспондируются с деянием. Результат такого познания – 

вывод (легальное заключение) о наличии или отсутствии в 

деянии реализованных посягательств на защищенные мерами 

ответственности порядок, правила, отношения. Наличие 

последних наделяет деяние новыми юридическими свойствами 

и характеристиками, которые переводят его в статус 

правонарушения, а лиц его допустивших в статус 

правонарушителей. 
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Нормативное, легальное определение административного 

правонарушения (проступка) содержится в законодательстве. 

Прежде всего, это уже упоминавшаяся статья 9 КУоАП, 

которая называется "Понятие административного 

правонарушения".  

Она устанавливает, что административным 

правонарушением (проступком) признается противоправное, 

виновное (умышленное или неосторожное) действие или 

бездействие, посягающее на общественный порядок, 

собственность, права и свободы граждан, на установленный 

порядок управления и за которое законом предусмотрена 

административная ответственность. Далее в ней уточняется, 

что административная ответственность за правонарушения 

наступает, если они не влекут уголовной ответственности. 

Кроме этого, законодателем формулируются: 1) задания 

КУоАП; 2) называются критерии, по которым 

разграничивается а) совершение административного 

правонарушения умышленно и б) совершение 

административного правонарушения по неосторожности; 3) 

описываются деяния, которые признаются административными 

правонарушениями. 

Анализ статей, в которых представлены признаки 

проступка показывает, что для их описания использованы два 

подхода. В первом случае использован прямой перечень 

конкретных признаков деяния: противоправное, умышленное, 

неосторожное и т.д. (ст.9). 

Во втором случае признаки интегрированы в понятие 

"состав административного проступка" теоретическую 

абстракцию. Это сделано не случайно. Речь идет о признаках, 

которые определились в результате исследования свойств 

проступка, как имеющие практическое значение для выводов о 

степени и характере его корреляции с нормами закона. Эти 

признаки и сами являются абстракцией следствием научного 

осмысления эмпирических знаний об административном 

проступке. 
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Термин "состав административного проступка" 

встречается в КУоАП только один раз в статье 

"Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении"(ст. 247). В ней указано, 

что производство по делу об административном 

правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит 

прекращению при отсутствии в деянии состава 

административного правонарушения.  

Из этого следует, что состав проступка это системная 

совокупность его характеристик, признаков, свойств по 

которым среди прочих деяний выделяются административные 

проступки как юридические факты. 

В данном контексте возникает вопрос: существует или не 

существует принципиальная разница между признаками 

проступка: а) прямо указанными в законе и б) теми, которые 

образуют его состав. Ответ на него должен быть такой: такая 

разница существует. 

Признаки, которые непосредственно перечисляет закон, в 

частности статья 9 КУоАП, являются признаками 

апостериорными (апостериори – основанный на знании фактов, 

опирающийся на опыт). Признаки, которые содержит понятие 

"состав административного проступка" являются признаками 

априорными (априори – основанный на умозрении). 

Соотношение апостериорного и априорного заключается 

в том, что знания, которые предварительно были получены 

опытным путем (апостериорные знания, знания приобретенные 

из опыта, эмпирические знания, истина факта), в дальнейшем 

предшествуют опыту, организуют и направляют его. 

Выступают инструментом, который служит для получения и 

формирования новых знаний теоретического уровня 

(априорные знания, знания приобретенные из сознания, 

теоретические знания, истина разума). Это происходит путем 

формирования и описания в законе предполагаемых (не 

совершенных) правонарушений. КУоАП содержит такие 

описания в главах 5 – 15-А. 

Апостериорные               (эмпирические)             признаки 
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административного проступка фиксируются в законе как 

результат обобщения исторического опыта, детерминации 

нежелательных для общества деяний. Их нормативное 

закрепление является ориентиром для предварительной 

квалификации административного правонарушения.  

Наличие в деянии апостериорных признаков еще не 

является основанием для его признания административным 

проступком и наступления юридической ответственности. Это 

основание для дальнейшего исследования (осмысления) всех 

обстоятельств поступка. В административно-правовой теории 

такое исследование или осмысления обозначается термином 

"административное расследование". 

Административное расследование проводится с 

использованием априорных (теоретических) знаний о 

признаках административного проступка. Такие знания 

содержатся в учении о составе административного проступка. 

В случае, если результаты расследования доказывают, что 

признаки поступка совпадает с априорными признаками 

(признаками состава), он приобретает юридическое 

содержание как административное правонарушение и 

возникают основания для юридической ответственности. 

Таким образом, апостериорные признаки обеспечивают 

распознавание в разнообразии житейских ситуаций, поступков 

и событий таких деяний, которые имеют основания для их 

признания административными правонарушениями.  

Априорные признаки обеспечивают осмысление этих 

деяний с позиций права и доказывание что они есть в 

юридическом смысле административными правонарушениями. 

Характеристика априорных признаков совпадает с 

характеристикой компонентов понятия "состав 

административного проступка". 

Важным вопросом в понимании сущности 

административного проступка является его признание деянием 

общественно опасным или общественно вредным. По этому 

поводу сформировалось две основные концепции. 
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Первая концепция (общественной опасности проступка) 

базируется на генетических связях административного 

проступка и преступления. Ее представители исходят из 

естественного единства соответствующих деяний и 

принципиальным отличием между ними признают только 

степень общественной опасности. 

Вторая концепция (вредности административных 

проступков) оформляется в советское время в качестве 

альтернативы к первой. По ней административные проступки 

не имеют генетических связей с преступлениями или 

окончательно их потеряли. Тем самым она ориентировалась на 

решение двух политико-правовых задач: во-первых, 

демонстрировался гуманизм уголовного законодательства 

(путем такого разграничения административного проступка от 

преступления из уголовно-правового пространства выводился 

огромный массив правонарушений); во-вторых, открывалась 

практически неограниченная возможность увеличивать 

количество составов правонарушений и субъектов 

юрисдикции. Таким образом, указанная концепция служила 

для реализации идеологических установок и политического 

курса того периода. Ее можно считать своеобразным 

"визажистом" карательного сегмента советского права. 

Общественную опасность и общественный вред, в 

контексте исследования признаков административного 

проступка, необходимо рассматривать в диалектическом 

единстве и с учетом современных достижений юридических, 

философских, социологических и других наук. Такой подход 

показывает, что эти два понятия принадлежат к разным 

уровням обобщения знаний об административном проступке. 

Категория "общественная вредность" является 

онтологической. Наличие вреда, как правило, устанавливается 

путем описания реального факта из сферы человеческой 

жизнедеятельности. Его цель получение детальной 

"фотографии" деяния зафиксированной в процессуальных 

документах (протоколах, объяснениях, актах и т.д.). Такие 

документы являются онтологическими. Важное место в этой, 
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онтологической, "картине" принадлежит описанию 

причиненного вреда. Такое описание само по себе уже 

выступает доказательством вредности соответствующего 

деяния. 

Категория "общественная опасность" является 

гносеологической. Это уровень оценки деяния с позиций права 

и закона. Наличие или отсутствие общественной опасности 

невозможно установить путем онтологического описания, то 

есть путем "фотографирования" фактов. Она должна быть 

доказана.  

Доказывание совершается путем исследования всех 

сторон деяния. Его цель выявление свойств, которые на уровне 

теоретических знаний определены юридическими признаками 

проступка и отделяют его от других вредных поступков. 

Конечный результат доказывания установление наличия (или 

отсутствия) состава административного проступка 

(правонарушения). 

Исследование осуществляется в соответствующих 

организационных формах – делах об административных 

правонарушениях[5, с.81]. Действия в рамках таких дел 

определяются термином "расследование". Такие дела по своей 

сути является гносеологическим отражением конкретного 

деяния.  

Расследование дела это познание (исследование) факта 

реальной действительности, в онтологии которого 

обнаружились признаки правонарушения. Завершенное дело 

является гносеологическим отражением конкретного деяния. 

В делах об административных правонарушениях 

сконцентрированы и систематизированы на материальных 

(предметных) носителях все факты (обстоятельства, 

доказательства), связанные с противоправным деянием. 

Такими носителями являются протоколы, акты, объяснения, 

расписки, фотографии и прочие документальные 

свидетельства, отображающие характеристики деяния. Они 

содержат знания как онтологической (акт, протокол), так и 

гносеологической (постановление) природы.  
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Таким образом, общественная вредность 

административного правонарушения (проступка), 

предусмотренная статьями 10, 11 и 269 КУоАП, является его 

апостериорным признаком. Ее наличие, наряду с другими 

апостериорными признакам, создает основания для проведения 

административного расследования. 

Общественная опасность является априорным признаком 

административного правонарушения (проступка). Она 

характеризует главный компонент объективной стороны 

состава административного правонарушения – деяние.  

В отличие от вреда (вредности проступка), которая 

устанавливается по объективным признакам, вывод об 

общественной опасности деяния является результатом 

исследования (познания) всех субъективных и объективных 

факторов, которые образуют теоретическую категорию "состав 

административного правонарушения". 

Выводы. Онтологические знания об административном 

проступке отражаются в апостериорных признаках (истина 

факта). Они воспроизводят внешний, общедоступный, 

интуитивно понятный "образ" деяния и не содержат 

достаточных оснований для его признания юридическим 

фактом, который квалифицируется как административный 

проступок.  

Исследования апостериорных свойств деяния (истины 

факта) генерируют гносеологические знания, которые 

отражаются в априорных признаках (истина разума). Их 

системная совокупность обозначается юридическим термином 

"состав административного проступка". Состав – это 

теоретическая (содержательная) абстракция, идеализированная 

совокупность характеристик, признаков, свойств по которым 

административные проступки детерминируются в правовой 

реальности как юридические факты. 

"Общественная вредность" проступка является его 

апостериорным признаком (онтологической категорией, 

истиной факта). Ее наличие, наряду с другими апостериорными 

признакам,        создает       основания          для      проведения 
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 административного расследования. 

"Общественная опасность" – априорный признак 

проступка (гносеологическая категория, истина разума). Она 

возникает (или не возникает) как результат административного 

расследования и характеризует главный компонент 

объективной стороны состава – деяние, превращая его в 

административный проступок как юридический факт. 
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ODDÍL 8. PSYCHOLOGIE, PEDAGOGIE, 

VZDĚLÁVÁNÍ, FILOZOFIE A FILOLOGIE 

§ 8.1 WILHELM VON HUMBOLDT AND THE 

HYPOTHESIS OF LINGUISTIC RELATIVITY 

Introduction. In the second half of the twentieth century the 

Sapir–Whorf hypothesis  of linguistic relativity  caused a lot of 

controversy in the sphere of philosophical and linguistic studies. 

The theory of linguistic relativism states that thinking depends on 

the language spoken by people. This trend is called Neo-

Humboldtianism, because W. von Humboldt put the 

interdependence of language and thinking at the center of his 

studies. Philosophical anthropology and linguistics of the second 

half of the 19th century – the beginning of the 20th  century, which 

was an "intermediate link" between the ideas of the German scholar 

and modern neo-Humboldtianism, was not fully explored [13, P. 3]. 

Any hypothesis can’t arise out of nowhere, the same occurred to the 

given one. In linguistics, an important attempt to comprehend the 

formative role of the language system in relation to thinking was 

made by the German thinkers of the 18th century, Johann Herder and 

Wilhelm Humboldt. 

The study of W. von Humboldt’s works is essential for our 

research, because the scientist explained the unity of language and 

thinking, and the thesis about the connection between language and 

cultural activities of a human is an important component of his 

concept. 

The main material presenting. The question of the 

relationship between word and concept is one of the greatest 

Humboldts’ services to the world. "Thinking not only depends on 

the language, but also depends on each language separately"          

[7, P. 317]. O. O. Radchenko believes that with this statement the 

linguist supports the uniqueness of the conceptual system, which is 

due to the uniqueness of the epistemological experience of the 
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language team [12, P. 11]. Each language represents a different way 

of thinking and perception of reality, which is why the scientist 

made some conclusions about the embodiment of the originality of 

culture in language. This Humboldt’s idea was the result of 

understanding the category of internal form of language, which is 

based on the thesis of the creative activity of human thinking [10, P. 7]. 

Humboldt introduced a meaningful form of language                     

(ie, idioethnicity) and began to study languages "from within." 

In the first case, the scientist was dealing with the sound side 

of speech, and in the second – with the semantic side of language. 

The language technique is the ways in which the internal or external 

form of language was formed. The most difficult is to find the 

internal form of language, its individual units [5, P. 190–191]. 

Initially, the term "internal form" German scientist uses in 

relation to the aesthetic. In his study of “Aesthetische Versuche 

Uber Goethe's Hermann Und Dorothea”, Humboldt defines poetry 

as art, and develops the idea of language as a human organ, and the 

idea of art as a mirror of the world around man. Because of this, the 

linguist considers that poesy is direct, and intended for objects of 

two kinds – for external and internal forms, for the world and     

man [4, P. 193]. The internal form of language is a way of 

combining sound with a concept and objectifying thinking in 

language. "A sound form is a form which is created by language to 

express thoughts. However, it can also be imagined as a framework 

in which the language is embedded "[7, P. 96]. 

People use words, their various combinations, and as a result, 

there is a language of thought. Each word contains its own concept, 

and thus, depending on the external environment, traditions and 

customs, each nation has its own concepts. Concepts define the 

nature of the use of certain values. It is impossible to imagine the 

true nature of grammatical phenomena without understanding the 

depth of idioethnic thinking [14].  

Language has a cognitive effect on a person, and acts as a 

mediator between objective reality and the subject, ie, the person. 

"Language is a world that lies between the world of external 

phenomena and the inner world of a man" [7, P. 32]. Through 
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human interaction with the environment there is a certain idea of the 

world. That is why each language is a separate, unique world. 

Language is a reflection of a person's personal view on the world. 

According to W. von Humboldt, language is an active force, a powerful 

spiritual energy that directs thinking in a certain way, which was created 

in our native language by the people [10, P. 14–15]. 

In the  W. Von Humboldt’s works it is impossible to find 

either a definition of the term "people" or a definition of "a specific 

language", but the German scholar constantly emphasizes their 

inseparability: language is  the property of an individual people, and 

people is a crowd of people who speak one language [1, p. 67]. 

W. von Humboldt constantly raised the question of the role of 

language in the spiritual life of man. Each language absorbs and 

shapes the spirit of the people, thus representing a force that 

contains the entire history of mankind. The linguist exaggerated the 

influence of language on thinking and man, but still, he did not 

insist on the complete determinism of thinking in language. 

O. D. Palkin quotes Humboldt, "The influence of language on man 

is the regularity of language forms, the inverse human influence on 

language is the beginning of freedom", and draws attention to the fact 

that the linguist recognized the independence of thinking [9, P. 55]. 

Spiritual energy and language neither develop  separately from 

each other nor sequentially, but at the same time they are in close 

connection, forming the activity of intellectual abilities [7, P. 67]. 

The German scientist used the term "spirit of the people." For 

Humboldt, the "spirit of the people" is an invariant category, both a 

metaphysical and a social quantity. Knowledge of the spirit of the 

people arises from language, but with the help of language, the 

spirit is not only known, but also stated [3, P. 23]. 

Humboldt  considered the relationship not only of language 

and spirit of the people, but also language and thinking. 

L. G. Zubkova notes that W. von Humboldt recognized the 

complete identity of language and spirit, but he did not mention the 

identity of language and thinking. In her work "Linguistic teachings 

of the late 18th  – early 20th  centuries" L. G. Zubkova gives the 

scientist's argument: "mental power needs something equal to it and 
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at the same time different from it." The scientist analyzes clearly  

the close interaction of language and thinking, but not their identity. 

"The correct development of language is in natural harmony with 

the correct development of intellectual ability… if language arises 

in a person's need to think, then all languages must contribute to the 

successful movement of thoughts" [7, P. 159]. As a consequence, the 

reason for the activity nature of language becomes clear [6, P. 35]. 

Such human actions as thinking, decisions, actions and 

language are first formed in the inner world of man, and only then 

are they realized in the environment. Language arises in the depths 

of human nature, which is why it cannot be the people’s work, 

because it is an amateur; language is an "involuntary outflow" of the 

spirit. Language arose primarily for the internal needs of mankind, 

belonging to the nature of the human spirit. Language plays an 

important role in the development of spiritual forces, which is 

realized when a person makes his thinking clear in thinking with 

others. Although language penetrates deeply into the inner world of 

man, it still has an independent status that affects the man himself 

[16, P. 11–12]. 

In Humboldt's concept there is an antinomic understanding of 

language: on the one hand, the scientist believed that "language is 

an involuntary emanation of the spirit, not a product of the people, 

but their destiny" [7, p. 49], but on the other hand he thought that "… 

there is only one language, as there is only one human race, and the 

differences between races do not eliminate either the concept of 

humanity or the possibility of constant reproduction" [11, P. 30–31]. 

Each language contains 2 aspects: universal-objective and 

subjective-national. The latter forms a linguistic picture of the world 

of the ethnos, which represents the same dialectical unity of 

antinomies as language [17, P. 285–286]. 

 “Language is an organ that forms thoughts… The activity of 

thinking and language are an inseparable unity" [7, P. 361]. 

Thinking outside the expression of thoughts is possible, but 

ineffective, and it can leave no traces of existence. Thinking is 

created with the help of the sound, which is why thinking and 

speech are related. Due to articulation, thinking acquires the status 
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of completeness; language is also a prerequisite for                

thinking [15, P. 70]. 

According to W. von Humboldt, each language is the result of 

interrelated factors: "the real nature of things", "the subjective nature of 

the people" and "the peculiar nature of language" [7, P. 319]. As a result 

of constant development, each language becomes richer in content 

and improves structurally, which leads to the complication and 

enrichment of the human world [3, P. 21]. 

"Thinking not only depends on the language in general, 

because to a certain extent it is determined by each individual 

language" [7, P. 317]. Quoting W. von Humboldt, we can find out 

that it was he who formulated the hypothesis of linguistic relativity, 

which was written about by B. Whorf and E. Sapir. 

F. S. Batsevich, M. O. Kronhaus, V. A. Zvegintsev claim that 

the direction of European and American Neo-Humboldtianism 

developed separately from each other, but S. Y. Boroday takes the 

opposite view. The scientist reports that in 1820–1830s of the 20th 

century Humboldt kept in touch with American researchers who 

developed relativistic ideas. According to linguistic and 

historiographical sources, G. Steinthal had an influence on F. Boas, 

in his works F. Boas uses the term "internal form of the word", 

which belonged to the direction of Humboldtianism [2, p. 44–47]. J. 

Penn, who argues that there is a relationship between European and 

American Neo-Humboldtianism, shares this view. J. Penn considers 

F. Boas the first scientist who developed the ideas of 

W. von Humboldt in American Neo-Humboldtianism. Thus, the 

author finds an echo of the ideas of the German scientist in 

American anthropology of E. Sapir and B. Whorf [19, P. 54]. 

W. von Humboldt was the first linguist to give a clear idea of 

linguistic relativism. He put forward the idea of language as a fabric 

of thought, and that thinking is created through the inner dialogue of 

man in his native language. The German scholar singled out two 

fundamental principles in language: inner linguistic consciousness 

and sound. The linguist interpreted the inner linguistic 

consciousness as "a principle that comprehends the language from 

within and gives it an impulse." Sound can be compared to passive 
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matter; and only due to the introduction of linguistic consciousness 

and the combination of intellectual and spiritual strength, the sound 

acquires a state of independent creative beginning of            

language [7, P. 227]. 

Since language is an innate ability and everyone has a "key" 

to understanding all languages, W. von Humboldt concludes that 

the form of languages should be the same and be aimed at achieving 

a common goal. "Differences can be found only in the means and 

boundaries that are compatible with achieving the goal"              

[Ibid, P. 227]. However, languages differ significantly not only in 

sound but also in internal form and content. The reason for this is 

the reverse effect of sound, due to the individuality of the 

manifestation of inner consciousness. The inner energy affects the 

sound and turns it into a living expression of thinking. However, 

energy cannot be the same in all languages; it differs in its intensity, 

liveliness [7, P. 227–228]. 

Lexical and grammatical dimensions of language are relevant 

for thinking, but W. von Humboldt pays more attention to the lexis. 

S. Y. Boroday quotes the scientist, "the word combines objects into 

its own ideal world, which replaces the real world in general in 

language" [1, P. 28]. The German linguist compares words with 

concepts and thus emphasizes its systematized function. 

Consequently, each language provides different concepts, and gives 

a feature of each worldview [ibid, P. 28]. 

"Languages can not have the same structure, because the 

nations that speak these languages are different and their way of life 

is determined by different circumstances". When a human learn a 

language, it is necessary to consider all its advantages and 

disadvantages, and their definitions will be closer to a single form 

of all languages. The only form can be one that is suitable for the 

general direction of the human spirit, through its activities will 

promote the growth of the spirit. In consequence, the expansion of 

the human horizon is in full form due to the presence of a perfect 

language form [7, P. 229]. 

"Language is a necessary completion of thinking and natural 

development of an innate ability that characterizes a person as a 
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person. But this is not an instinct that could be explained 

physiologically "[Ibid, P. 227]. 

W. von Humboldt explains the absence of a perfect language 

by the impossibility of corresponding to each point of it. But he 

emphasizes that Sanskrit languages are closest to form. They are 

spiritual languages which have contributed to the development of 

mankind for a long time. That is why they can be considered the 

most ideal for comparison with others [7, P. 229]. 

The linguist had a great number of interpreters, some 

researchers and even movements studied the philosophy of 

language of the scientist. But it should be noted that "the futility of 

efforts to prove that someone discovered "real "Humboldt, is only 

proof of the failure of linguistic and philosophical hermeneutics" 

[11, P. 28]. 

Conclusions. The language model of the German scholar 

Wilhelm von Humboldt can be generalized as follows: the structure 

and nature of language formulate the inner life and knowledge of 

the native speaker; the language must be different from each other 

in the same way as every nation that uses it. Sound cannot be turned 

into a word until there is a meaning to the word that is embodied 

through community thinking. According to Humboldt, the internal 

form of language is a way of denoting the relationship between 

parts of a sentence, which reflects the aspect that a person uses to 

express their relationship to the outside world. The task of 

morphology is to distinguish the differences of languages by 

internal form, as well as their classification and ordering 

accordingly [18, P. 2]. 

W. Humboldt’s ideas of the language connection with the 

national spirit and thinking enriched the linguistics of the 19th   and 

20th centuries. In Russian linguistics, the concept of the German 

scientist influenced the school of O. O. Potebnya, and G.G. Shpet 

reviewed it thoroughly enough. The linguophilosophical concept of 

the scientist is a treasure trove of deep ideas that remain relevant at 

the present stage of development of linguistics [14, P. 110]. 

In  accordance with the above, we can conclude that there was  
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some Humboldt’s study influence on American Neo-

Humboldtianism. 

W. von Humboldt left many questions behind, because the 

linguist had no students, only epigones. In the monograph 

A. Y. Kryshko writes that young grammarians who study modern 

languages and dialects became interested in empirical research, 

which is why they lost the depth of philosophical thought of the 

great thinker [8, P. 64]. According to S. Y. Boroday, without 

leaving behind students and schools, W. von Humboldt made it 

difficult to interpret his ideas to the next generation. That is why it 

is believed that the 19th  century is a period of distance from the 

scientist [2, p. 29]. 
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§ 8.2 THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

OF FORMATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ 

PROFESSIONAL COMPETENCE 

Introduction. The modern globalization processes actualize 

the need for a significant modernization of the education system in 

Ukraine, which would correspond to socio-economic, and cultural 

transformations as well as global integration trends. Changing the 

worldview paradigm requires highly qualified, competitive teachers 

who are able to teach not only in Ukraine but also abroad. 

Accordingly, the current requirements for professional training of 

future educators of preschool institutions have been changed, which 

would ensure the harmonious development of preschoolers, creating 

a fundamental basis for their further education. 

The Laws of Ukraine "On Education", "On Preschool 

Education", "On Higher Education", the National Doctrine of 

Education Development in Ukraine, the Concept of Pedagogical 

Education define the foundations of the national policy in the field 

of teacher training, including preschool professionals, aimed at 

increasing prestige of the profession and an appropriate social 

status, providing appropriate conditions for their professional and 

cultural growth. 

The priority is given to the problem of formation of 

professionally competent educators of preschool educational 

institutions, their readiness and ability to work in this sphere, 

effectively and rationally organize the process of education, 

promote adaptation of the preschooler's personality to the modern 

challenges of extremely fast-paced and information-rich life. All 

this requires setting new goals and the implementation of the 

competency approach in training of preschool teachers.  

The modern civilizational orientation in the development of 

successful nations singles out the global problem of human 

potential, which is based on the creative self-realization of 

generations and their cultural and intellectual reproduction. The 

transformational processes in the modern world and in Ukrainian 

society in particular set the task of intensifying the process of 
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personality development in childhood. Achieving this goal is 

associated, in particular, with the formation of the need for 

creativity and independence of preschool children. 

Formation of creative potential of the future citizens is one of 

the leading ideas of the Basic component of preschool education, 

the Laws of Ukraine "On Education", "On Preschool Education", 

"On Child Protection", the Concepts of Pedagogical Education, the 

National Doctrine of Education Development, the instructional 

letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine "On the 

system of work with children not attending preschool educational 

institutions" and other legislative and program documents. At the 

same time, progressive achievements in the formation of the legal 

framework of preschool education do not fully ensure the 

implementation of the tasks of creative development of preschool 

children. 

Now there are grounds to state the fact that the teachers are 

insufficiently aware of the necessary level of systemic formation of 

a competent specialist in the field of preschool education as 

opposed to the fragmentary development of their individual 

knowledge, skills and abilities. The theoretical and methodological 

principles of professional training of preschool teachers have not 

been completely developed; lack of a unified interpretation of 

scientifically sound approaches to effective psychological and 

pedagogical support for the formation of a true professional. 

Various aspects of the study of preschool children are 

reflected in a number of scientific studies. In particular, the 

psychological and pedagogical principles of personal development 

in preschool age were outlined by I. Bekh, L. Bozhovych,               

D. Elkonin, O. Zaporozhets, O. Kononko, V. Kotyrlo, O. Kocherha, 

V. Kuzmenko, S. Kulachkivska, S. Ladyvir, T. Pirozhenko,            

Y. Prykhodko; the issues of preschool age in pedagogical retrospect 

were studied by L. Artemova, Z. Borysova, I. Dychkivska,               

I. Ulyukaeva; the research of the physical sphere as the basis of 

personal development is present in the works of O. Bohinich,          

E. Vilchkovsky, N. Denysenko, O. Dubohai, L. Lokhvytska,           

L. Svarkovska; the peculiarities of the cognitive development of a 
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preschool child were substantiated in the works of G. Belenka,           

A. Bogush, V. Havrysh, N. Lysenko, M. Mashovets, Z. Plokhiy,    

T. Ponimanska, and T. Stepanova; the issues of the sensory sphere 

and a creative formation of personality were dealt with by M. Bila, 

S. Nechay, O. Kulchytska, I. Onyschuk, T. Tanko, and                    

A. Shevchuk. 

The theoretical and methodological principles of professional 

training of preschool teachers are reflected in the philosophical 

works by V. Andrushchenko, G. Hershunsky, V. Kremen, the 

psychological works by I. Bekh, I. Isayev, V. Krutetsky, and the 

pedagogical publications by Dubaseniuk, N. Kuzmina,                    

N. Nychkalo, O. Piekhota. The components of professional training 

and personality formation of preschool teachers are dealt with in the 

works of L. Artemova, O. Bohinich, A. Bohush, N. Havrysh,          

Y. Kosenko, N. Lysenko. The theoretical and practical foundations 

of the competence approach to the system of education were 

developed by Ukrainian (N. Bibik, L. Vashchenko, O. Pometun,    

O. Ovcharuk, O. Savchenko, S. Trubachova) and foreign               

(A. Bermus, I. Zimnya, J. Raven, R. White, A. Khutorsky, E. Short) 

scholars. The essence, structure and content of professional 

pedagogical competence have become the subject of research by        

G. Belenka, N. Gluzman, L. Karpova, M. Levkivsky,                                    

M. Mashovets, O. Moroz, and K. Shaparenko. 

The driving force of the need to eliminate the contradictions 

of modern pedagogical theory and practice, in particular: 

inconsistency with the social requirements of the modern society for 

the high-quality training of preschool teachers; an insufficient level 

of the professional competence of university graduates; the vague 

character of the content of professional competence; a huge gap 

between the scientific knowledge acquired by students and the ways 

of their practical implementation, etc. 

The purpose of the study is to develop a concept of the system 

of training of preschool teachers in pedagogical universities, its 

theoretical justification, in order to create and experimentally verify 

such a system. 

Everyone goes through a period of early and preschool age in 
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their life. Due to the pedagogical activity of the educator the 

intellectual and spiritual potential of the nation is created, the 

development of science, technology and culture takes place. The 

formation of the national education system highlights the need to 

train a new generation of teachers for all levels of the education 

system, including the preschool education. Innovative educational 

areas in the system of preschool education require the formation of 

a new type of specialist and make stronger demands on his 

professional competence. 

In the works of N. Denisenko, N. Lysenko, 3. Plokhiy,          

G. Pidkurhanna and others various components of training of 

preschool teachers in higher pedagogical institutions are studied. 

The works of L. Artemova, G. Belenka, O. Boginich, Y. Kosenko, 

M. Mashovets and other researchers considered the problems of 

structure and content of psychological, pedagogical and 

professional training of preschool teachers, which led to creation of 

necessary technologies for professional competence. The issue of 

formation of professional competence of preschool teachers remains 

topical. 

Presenting main material. Competence is a word, which 

comes from the Latin "competentio", "compete", which means: 

achieve, conform, approach. The dictionary defines this concept as 

awareness, knowledge, authority. 

The explanatory dictionary interprets the word “competent” as 

knowledgeable in a certain field; the one who, according to his 

knowledge or authority, has the right to do, to decide something. 

In S. Ozhegov's explanatory dictionary competence is 

considered as deep knowledge of the person in a certain range of 

questions; and as the scope of authority granted in accordance with 

this awareness. The concept of "competent" is characterized by the 

following qualities - knowledgeable, authoritative in a particular 

field [1]. 

O. Zablocka believes that competence is an integrated 

personal activity category, which is formed during learning as a 

result of a combination of initial personal experience, knowledge, 

methods of activity, skills, personal values and the ability to apply 
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them in productive activities in relation to subjects and processes of 

a particular branch of human activity. Analysis of the category 

"competence" in terms of philosophical and psychological and 

pedagogical sources allows us to identify the following elements: 

- initial personal experience (provides experience of cognitive 

activity; experience of implementation of known methods of 

activity; experience of creative activity; experience of emotional 

and value relations, etc.); 

- knowledge (verified by socio-historical practice and certified 

by logic the result of the process of cognition of reality, its adequate 

reflection in the human mind); 

- skills (mastering the techniques of applying the acquired 

knowledge and methods of activity in practice; knowledge of man 

in action); 

- attainments (ability to solve problems brought to 

automatism); ways of activity (actions); personal values (interest in 

the activity, without which its implementation is impossible); 

- aptitude (quality of personality, which determines its ability 

to successfully perform a certain type of activity) [3]. 

All components of this category are equal, they are 

interconnected and integrated into each other. At the heart of the 

formation of competencies are the initial human experience, 

knowledge, personal values and abilities. From them skills, abilities 

and ways of activity are formed. The unity of all these components 

is an integrated personal-activity category - competence [2]. 

INTERPRETATION OF THE TERMS "COMPETENCE" 

AND "COMPETENCY" 

Competent is an adjective borrowed into German in the 18th 

century from the Latin competens (-entis), the adjective I (present 

tense) of the verb competere "to meet to seek, to legally demand, to 

belong, to approach", the prefix derivative of the verb »And the 

prefix sop-; At first, this adjective meant / zustandig - worthy, 

proper-appropriate, appropriate, authoritative. 

Earlier - in the 16th century - a certified (in German) abstract 

noun "competence", which originally meant "a title to income", the 

/ proper / "right for one's incomes". As an abstract adjective (an 
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adjective with an abstract, derived meaning: "competent-knowing-

able") - began to function only in the 19th century. 

Competence was borrowed from Latin through Polish 

mediation; Latin competentia - "conformity, consistency" is 

associated with competere "to seek, converge, meet, agree", 

consisting of the prefix com - "with-" and the verb petere - "seek". 

Quote: peta (cognate with impetus praepes) 1) try, strive, 

seek, seek; 2) to ask, demand (petition); 3) jurid. mother-to-claim; 

4) to get, receive, draw (from the Greeks wisdom ...). 

Verb: compete 1) to achieve together, to strive for something; 

2) converge, happen, coincide; 5) to answer for something, to be 

suitable for something, to agree with something; 6) to be capable, 

capable, worthy of something / for something; Seneca: scientia., 

Quae sola philosophiae competit «science / about good and evil /, 

which is the only subject of philosophy worthy / able / able / has the 

right to be»; 7) legally: legally, according to the law to demand. 

Thus, the morphologically primary verb form - here the 

German Kluge is right - the adjective T with the base -ent- - 

competent «suitable, worthy - as a tracing of German zustandig and 

Andean becoming: in the sense of 1) from which - in the meaning 

of 5) and 6) - "appropriate, suitable, capable". These are the basic 

meanings of the adjective, which - in other languages - has become 

a common adjective: "competent", French competent (first used in 

1240 in the legal statute), German kompetent. .. But: in fact, other 

languages did not borrow it from Latin (it would be: competentia) 

but from French: (competent). 

Thus, since the adjective came into English (14-th century) 

and German (16-th century) from French, and in it competent - even 

as an adjective - had the legal meaning "lawful, / right / able, / 

legally / capable, authoritative", so this was the primary meaning of 

the attribute "competent" (in the Ukrainian language, this adjective 

also has the meaning of authoritative, which refers to competency, 

not competence). 

It was from this adjective that the French formed in the 15-th 

century (first attested in 1458) the abstract noun competence, which 

was borrowed into English as competence (synonymous with 



257 

jurisdiction), and in the 16th century - into German - as the 

mentioned abstract noun Kompetenz. So, it is a loan translation 

from the French competent. But, then, where did the parallel noun 

"competency" come from?  

The Latin noun competentia is formed in the same way - from 

the mentioned adjective competens (genitive case competentis, base 

- competent-i- + ending -a- feminine, as cadence, potency , 

conference). This is enough to realize that if the Latin competentia 

means "competency", another word - "competency" - must have a 

different origin, i.e. the French substantivised noun competence, 

formed from the adjective competent. In other words, we are 

dealing with two similar words - Latin and Old French, which differ 

mainly in phonomorphology and spelling: Latin competentia is a 

competence in French spelling, both of these nouns are products of 

classical Latin and Old French, unless the meaning of the French 

work is more modern, more modernized (let's compare the 1st 

century AD and the 13th century AD - between the time of use of 

these words - a whole millennium). These two words are the same, 

but different-sounding (multilingual: Latin, Old French) formations 

from the base of the adjective competent-: therefore, both Ukrainian 

terms, therefore, correspond to a single French, English and German 

word: competence> competence, Kompetenz. 

Given a certain shift in French competence compared to its 

Latin original competentia (as in the stylistic re-coloring of the verb 

compete!, A Frenchized form of the Latin verb competere), the 

simpler, less complex and older meaning of the first word to the 

Ukrainian term "competence" should be left. "Authority"), and the 

second - the Ukrainian term "competence" ("knowledge and 

skills"). Neither has the plural. BUT: in modern English texts 

competences are used - plural. Although in dictionaries it is an 

innumerable noun. Hence our "competencies". Obviously - some 

details of general competence: skills, abilities, techniques, methods, 

industry knowledge, experience, etc. 

To establish the difference between the two words, it is 

necessary to take into account their fate in related languages - 

Polish and Russian, which, of course, influenced the semantics of 
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Ukrainian equivalents. In Polish, there are also both terms - 

kompetencja i kompetentność. Obviously, everyone should see the 

legal term "responsibility, knowledge of the law, authoritative 

decision" and specifically professional "knowledge-skills of a 

particular subject, professionalism in general." Thus, the term 

"competence" is best suited for operating in the field of education, 

although its meaning - though-not-though, because broadcasters are 

not entirely philologically savvy - is often overlapped by the 

semantic field of its synonym "competence": therefore the term 

"competence" should be considered complex, which has an allusive 

- legal - semantics of the synonym "competence", but which is 

dominated, in fact, the meaning of "professional knowledge and 

skills, competence in a particular activity (education, translation, 

medical field, etc.", and not purely in jurisprudence, although any 

competence, of course, is part of the latter as the basis of socio-

professional activity. 

In English (in dictionaries) there is a clear distinction between 

the two meanings. 

French borrowing - English competence, is a substantivized 

(acting) adjective that combines the primary verb meaning - 

"ability, ability, knowledge, competence (sufficient to perform some 

kind of activity)." Its synonyms - ability "ability, ability", talent 

"talent", so that - logically - later from this meaning developed - in 

the primary semantics - the meaning of "legal capacity": in the 

dictionary it is the last, 7th, meaning of the verb competo : legally 

"to demand according to the law", because - has the right (Kluge, 

das Abstraktum Kompetenz (16. Jh.), "/ legal / right to income"). 

Therefore, this verb combines competence-awareness, skills and the 

right to professional activity. 

Now it becomes clearer to interpret both of these words in the 

Dictionary of the Ukrainian language: Competent, a, e. 1. Who has 

sufficient knowledge in any field, is well acquainted with 

something, intelligent. // which is based on knowledge, qualified (in 

2 meanings). 2. Who has certain powers, full-fledged. 

Competence. Property to value is competent. 

Competence. 1. Good awareness of something. 2. The scope 
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of authority of any organization or person. 

As you can see, there is a lack of clarity and criteria for 

distinguishing between competence and competence (given the time 

of compiling the dictionary, this is not surprising). 

Therefore, we should return to the European understanding of 

the two basic meanings of this word. According to Romano-

Germanic dictionaries, there are two meanings: legal and 

psychological, which in Slavic-speaking societies, in particular, 

Ukrainian, split into as many as three: legal, psychological, business 

and social, and, in fact, this is one of its concretizations and 

narrowings of meaning. - educational. In Romano-Germanic 

dictionaries, the meaning of an abstract noun is divided into two 

main ones, which in non-Romano-Germanic languages, in 

particular in Slavic (Ukrainian, Russian, Polish and others) figures 

as "competence / competence": competence 1) competence, 

management 2) competence, awareness, which, of course, reflects 

the two main ancient meanings - legal (late) and general social 

(primary). Given the difference in law in France (Roman-ancient 

heritage) and England (national precedent), it should be assumed 

that it is from English education that the term competence has 

acquired - compared to French - divergence meaning 

"professionalism, acquisition of special knowledge and skills", 

which now - in modern Ukrainian translation - sounds like 

"competence". 

Example: preschool education is within his competence as a 

graduate of the Faculty of Social Sciences and Humanities, 

however, he lacks the appropriate competency in choosing the 

methods of its implementation. 

The plural form of "competence" can be used, although - to 

avoid miracles with understanding - it is better to replace it with 

partialisms such as "elements / professional components / different 

types of competence". 

After all, Webster's American Dictionary is simple: 

competence and competency are used interchangeably. 

The broad generalizing concept of "professional competence" 

in the psychological and pedagogical literature is considered as 
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professional training and the ability of the subject to perform tasks 

and responsibilities of daily activities [4]. 

Significant requirements for the educator, especially for his 

psycho-physiological sphere, in particular the possession of a high 

level of empathy, spontaneity, emotional balance, creative 

imagination, a high level of spirituality, involve awareness of 

responsibility for the fate of the child. The peculiarity of the work 

of a preschool teacher is incredibly high efficiency, patience, 

balance [2, p. 15]. 

The content of academic disciplines for students majoring in 

"Preschool Education" determines the content of their professional 

competence. 

The curriculum for bachelor's degree in preschool education 

provides for three cycles: the cycle of humanitarian and socio-

economic training, the cycle of natural science training and the 

cycle of professionally-oriented (professional and practical) 

training. Each of the cycles has a normative and variable part. The 

content of basic and variable disciplines is determined by the 

curricula developed by scientists and teachers of higher education 

institutions. 

Problems of structure and content of psychological-

pedagogical and professional training of pedagogical staff of 

preschool profile were considered by L. Artemov, A. Alekseeva,    

G. Belenka, O. Bohinich, Y. Kosenko, M. Mashovets and          

others [5]. 

According to researchers, professional competence is the 

professional training and ability of the subject of labor to perform 

tasks and responsibilities of daily activities. It provides cognitive 

and activity components of specialist training, is the main criterion 

for determining its compliance with labor requirements. 

Professional pedagogical competence includes: 

1) system of psychological, general didactic and special 

professional knowledge; 

2) a system of professional skills; 

3) professional abilities and professionally significant 

personality traits. 
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Criteria for successful formation of professional competence: 

- formation of worldview and personality orientation, which 

allows students to acquire knowledge and skills; 

- development of professional abilities and professionally 

significant personality traits in the process of mastering pedagogical 

experience; 

- individually-differentiated approach to students in the 

process of education. 

The essence of the formation of professional competence of 

preschool specialists on the principle of obtaining a qualification 

level, remains to this day insufficiently studied. 

G. Belenka considers the main stages of formation of 

professional competence of a student in a higher education 

institution: 

1) adaptation to learning conditions (awareness and 

understanding of the choice of activities, correction of life priorities, 

the formation of basic worldviews and principles); 

2) individualization (development, on the basis of knowledge, 

professionally significant qualities and abilities, professional skills); 

3) integration into the pedagogical and social society (self-

realization). 

The content of educational activities and effective methods 

and techniques of teaching determines the effectiveness of the 

process of formation of professional competence of students in the 

learning process. Levels of competence can be characterized by the 

degree of positive influence of the individual on the surrounding 

reality. The higher the level of professional competence of a 

teacher, the more significant influence he has on the surrounding 

reality by direct and indirect influence (through students, their 

parents, others). This is due to the increase of knowledge, 

experience, expansion of professional functions, and to increase the 

authority of the individual [2, p. 27]. 

Each educational and qualification level of training will 

correspond to its level of competence of the specialist. According to 

G. Belenka, the professional competence of an educator consists of 

three main components: theoretical knowledge, practical skills in 
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their application and professionally significant qualities that allow 

to act freely, confidently and tolerantly depending on life needs. 

Stable and continuous development of all three components on the 

basis of positive worldviews of the teacher and is the competence of 

the specialist. Knowledge and skills should be formed in the context 

of personal acquisition of empirical and professional pedagogical 

experience [2, p. 30]. 

THE STRUCTURE OF THE CONCEPT OF 

PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE PRESCHOOL 

TEACHER 

The requirements of modern society for the training of 

specialists in the field of education are extremely high today, 

because the prospects of progress in all spheres of spiritual and 

material life of any country depend on the quality of pedagogical 

staff. In Ukraine, as a result of socio-political and socio-economic 

transformations, the educational paradigm is being transformed 

from a technocratic to a humanistic one. This, in turn, implies a 

change in priorities in vocational teacher education. Training for 

preschool education institutions involves not only the acquisition by 

future teachers of a certain amount of knowledge and skills 

necessary for the needs of education, but also the formation of a 

free and self-sufficient personality of a potential educator of 

preschool education with a sufficient level of general culture. and 

skillfully combining civic responsibility with professional 

competence [2]. 

The problem of professional competence in the modern 

psychological and pedagogical literature does not presuppose a 

single formed opinion neither on the definition of the essence of this 

concept, neither in its structure, nor in the content. 

Let us dwell in more detail on the definition of the linguistic 

interpretation of competence. In various dictionaries "competence" 

(from the Latin competens - proper, capable) is interpreted as 

"authority, fullness", "awareness, competence", as a general 

evaluative term that denotes the ability to work with knowledge of 

the case [3]. 

In the literature, the term "competence" is usually used to 
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cover issues of education and training of the younger generation, 

training for preschool institutions, i.e. it is used for people of mainly 

one profession - teacher [1]. 

Based on the data of analysis of both scientific and 

methodological research, it can be argued that despite the fact that 

in the last decade the study of professional competence has been 

actively engaged in domestic scientists, in modern literature there is 

no unity in defining the essence of this concept. 

In various works under the professional competence of the 

teacher means: 

- "mental state that allows you to act independently and 

responsibly" (A.K. Markov); 

- "the form of performance by the subject of pedagogical 

activity, which is due to deep knowledge of the properties of the 

transformed objects of labor, free possession of tools, compliance 

with the nature of work performed professionally important 

qualities of the educator" (E.M. Pavlyutenkov); 

- "the level of actual professional education" (BS 

Gershunsky); 

- "qualitative characteristics of the degree of mastery of 

professional activity by a teacher" (N.V. Matyash) and others. [2]. 

Different approaches to the interpretation of the essence of 

professional competence are explained, apparently, by the fact that 

the definition of this concept is dynamic, multifaceted. Its 

significance is transformed in accordance with the changes taking 

place in society, education and is viewed from different aspects. 

The content of the concept of "professional competence of a 

teacher" also varies, as it depends on many factors: the development 

of pedagogy and related sciences, the state of culture in society and 

so on. 

In the interpretation of some authors the concept of 

"professional competence of a teacher" correlates with the concepts 

of "readiness for professional activity" (N.M. Lobanova,               

O.I. Panarin, VO Slastenin) and "pedagogical professionalism" 

(V.V. Kosarev, O.I. Piskunov). These concepts, although close, are 

not identical. In the hierarchical structure of these terms of 
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professional - pedagogical competence occupies a middle position 

[3 Ovcharuk O.]. 

Competence - a qualitative characteristic of the subject, 

acquired by him in the process of professional training. As a result 

of independent work, it is gradually transformed into 

professionalism, which is a high skill, characterizes the deep 

mastery of the profession, is expressed in the ability to creatively 

use the information learned in the learning process. Readiness for 

activity in the psychological and pedagogical literature is 

considered as a pre-start state. This is the presence of an image of a 

certain action and a constant focus on its implementation [2]. 

The variety of existing opinions about the essence and content 

of the concept of "professional competence of the future educator" 

causes differences in the definition of its structure. Many authors 

understand this concept as a certain amount of professionally 

necessary knowledge, skills, abilities, deep awareness of education 

and training as a mandatory element of professional competence of 

a teacher [1]. 

The structure of professional competence of the teacher 

provides the following set of competencies: 

- general pedagogical - possession of basic invariant 

psychological and pedagogical knowledge and skills, possession of 

a set of universal personality qualities necessary for successful 

professional pedagogical activity; 

- special - mastering specific to this profession knowledge, 

skills and abilities; 

- technological (activity) - mastering of professional and 

pedagogical skills, which provides a way to perform professional 

and pedagogical actions, which is provided by a set of acquired 

knowledge in the field of professional and pedagogical activities; 

creativity; 

- communicative - the establishment of reasonable 

relationships with students, which would contribute to the most 

effective solution of educational problems; mastering the techniques 

of professional communication with colleagues and students; 

-reflexive - the driving force of personal achievements of the 
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teacher, the motivator of professional growth, improvement of 

pedagogical skills, manifested in the ability to self-knowledge (self-

observation, self-analysis, critical self-assessment), self-expression 

(self-criticism, self-stimulation, self-coercion, etc.), self-realization, 

self-organization activities of education itself) [2]. 

Thus, the professional competence of the teacher - a 

characteristic of theoretical and practical readiness of the specialist 

to carry out pedagogical activities, which provides a set of general 

pedagogical, special, technological, communicative and reflective 

competencies that allow independently, responsibly, effectively 

perform certain job functions. 

LEVELS OF PEDAGOGICAL COMPETENCE OF A 

TEACHER 

In various explanatory dictionaries interpretation of the term 

"competent" though differs somewhat in content, but involve two 

general aspects. Competent is: 1) one who has sufficient knowledge 

in any field, who is well acquainted with something, intelligent; 

which is based on knowledge, qualifications; 2) who has certain 

powers, full-fledged, full-fledged. 

In the Ukrainian sopecial literature, the concept of 

"competence" mainly implies a certain set of knowledge, skill level 

and some experience in their use. In English dictionaries, the 

category of "ability to act" comes to the fore as the ability to use 

knowledge in practice, as certain strategies for realizing the creative 

potential of the individual. The concept of "competence" integrates 

cognitive, motivational, ethical, social and behavioral components. 

"To be competent" means to be able to mobilize the acquired 

knowledge and experience in a certain situation. Competence 

cannot be isolated from the specific conditions of its 

implementation. It organically connects the simultaneous 

mobilization of knowledge, skills and behaviors aimed at the 

conditions of a particular activity. In the psychological and 

pedagogical literature, the concept of "competence" has spread 

relatively recently. Since the late 80's in domestic science there is a 

special direction - a competency-based approach to education. 

The introduction of the concept of "professional competence" 
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is due to the breadth of its content, integrative characteristics, which 

combines such concepts as "professionalism", "qualification", 

"professional abilities" etc. 

The content of pedagogical education as a whole can be 

considered as the unity of knowledge and skills, experience of 

creative activity and experience of emotional and value attitude to 

pedagogical reality. Conditionally separating professional 

competence from other personal formations, we mean that the 

acquisition of knowledge (accumulation of information fund) is not 

an end in itself, but a necessary condition for the development of 

"knowledge in action", i.e. skills - the main criterion of professional 

readiness. 

To date, in pedagogical deontology there are several 

approaches to the classification of pedagogical skills. They can be 

reduced to three large groups: by pedagogical functions                 

(N. Kuzmina, A. Shcherbakov, O. Abdull and others); by setting 

and solving different classes of pedagogical tasks (I. Gorodnikov,   

L. Spirin and others); by stages of management of pedagogical 

process (V. Slastyonin, L. Mishchenko and others). The limited 

combination of different approaches to substantiating the 

composition of pedagogical skills dictates the logic of building a 

model of professional competence of an educator from the most 

general to private skills. Such the most common skills are the ability 

to think pedagogically and act, most closely related to the ability to 

subject facts and phenomena to theoretical analysis. 

The concept of "educational competence" covers the 

cognitive, operational and technological, motivational, ethical, 

social and behavioral components [7 Strategy]. The cognitive 

component involves one's own knowledge, mastery of the 

procedures for their extraction and conducting intellectual 

operations with them. Operational-technological - the ability to 

apply the acquired knowledge in practice in solving specific 

problems. Personal, meaningful attitude to the pedagogical activity 

of the teacher as a carrier of all its attributes - is a motivational 

component. If the last three components are combined into one - 

communicative-axiological, you can get not six-, but a four-
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component structure of pedagogical competence. In other words, 

the system of values (cultural, spiritual, material) of the teacher's 

personality, his ability to live and develop in interaction with the 

people around him, and will form a communicative-axiological 

component of pedagogical competence. However, each of these 

components has its own field of meaning and its characteristic 

categorical apparatus, and its content depends on the degree of 

formation (level) of competence of the teacher. 

In our opinion, it is expedient to distinguish three levels of 

pedagogical competence: phenomenological, methodological and 

creative. At the first level the principle of informatization of 

education is realized, at the second - fundamentalization and 

humanization, at the third - the principle of humanization. The 

content of the key components of competence at each of these 

levels is revealed as follows. The cognitive component at the 

phenomenological level involves the development of existing 

empirical and theoretical knowledge; on the methodological - 

updating the knowledge system; on the creative - generating new 

knowledge. Operational and technological component at three 

levels is, respectively, the application of knowledge in standard 

situations by algorithms; creative application of knowledge in non-

standard situations; search for areas of application and methods of 

using new knowledge. The motivational component at the first level 

manifests itself as the success of pedagogical activities; on the 

second - as a means of self-development; on the third - as the 

realization of abilities or talent. The communicative-axiological 

component at different levels determines the value of a person as a 

professional, individual and part of the universe. 

The theoretical basis for determining the levels of pedagogical 

competence of the future educator were the following provisions of 

pedagogy and psychology. The existence of a sequence of methods 

that reflect the "movement of the student" from the receptive-

reflective position to the constructive-activity: information-

receptive (explanatory-illustrative) and reproductive methods, the 

method of problem statement, heuristic (partial search) and research 

"[3], the separation of four levels (degrees) of abstraction - 
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phenomenology, qualitative theory, quantitative theory, axiomatic 

theory [Bespalko V.P.], the presence of such types of thinking as: 

on the form - visually effective, visually figurative, abstract- logical, 

according to the degree of novelty and originality - reproductive 

(reproductive) and productive (creative) [4]. 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF 

PROFESSIONAL COMPETENCE OF PRESCHOOL TEACHERS 

Updating the content of training for students majoring in 

"Preschool Education" in the modern system of higher pedagogical 

education involves the widespread involvement of pedagogical 

innovations in solving creative problems. As a result, the teaching 

tools are changing, the use of which is focused on the formation of 

professional competence of the educator, not only subject or social, 

but also artistic. 

The definition of "professional competence of a preschool 

teacher" is characterized by the presence of deep professional 

knowledge and pedagogical skills, the combination of which is 

focused on the practical implementation of masterful professional 

activity. 

A modern student majoring in "Preschool Education" is called 

to play the role of a subject of creative and cognitive activity, so the 

system of vocational education should provide continuous 

improvement of professional skills of future educators of preschool 

education by creating a stimulating environment for his creative 

abilities and interests. 

The formation of a socially perfect pedagogical system, 

fulfillment of tasks and requirements of professional education, 

which always works for the future, depends on the process of the 

level of training of future preschool teachers. It is quite obvious that 

a solid foundation of quality professional training should be the 

awareness of the future specialist of the importance of their own 

competitiveness, the level of professional competence and 

knowledge of the didactic principles of the education process. 

The professional competence of a preschool teacher is closely 

related to his socio-pedagogical activities, because each preschool 

teacher fills the socio-cultural experience of previous generations, 
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gives him a new creative character and multicultural impetus. 

Therefore, it is important in the process of training future preschool 

teachers to consider the concept of "pedagogical competence" 

through the prism of creativity and pedagogy of art, forming and 

developing students' necessary artistic knowledge, skills and 

abilities. 

O. Boginich, emphasizing the awakening of activity and 

individuality of the student in order to transform the preschool 

teacher into a carrier of "cultural potential of the system of formed 

values", emphasizes the need to introduce into the pedagogical 

process of culturological principle [2, p. 243]. 

The figure of the future educator of preschool education, his 

professional competence, competitiveness, authority and popularity 

acquire their value only in the context of perfect mastery of 

pedagogical skills, creative innovation and techniques of theater 

pedagogy. 

In our opinion, the essential characteristics of pedagogical 

competence of future preschool teachers are as follows: 

- perfect mastery of theoretical knowledge in order to increase 

the level of educational state standards; 

- pedagogical skills and creative, research activities; 

- self-improvement and creative work of the teacher on 

himself; 

- knowledge of sciences related to preschool pedagogy, in 

particular, the basics of theater pedagogy; 

- possession of cultural, ethno-spiritual potential; 

- perception of pedagogical activity through the prism of art; 

- application in practice of innovative technologies of 

education of preschool children. 

COMPETENCE AND COMPETENCY: A COMPARATIVE 

ANALYSIS OF THE CONCEPTS 

Dictionaries' interpretation of the concept of "competence" 

reflects mainly the social side of the subject's activity, and fixes the 

range of externally set goals and methods of activity. Knowledge, 

range of issues, experience are presented as generalized concepts 

that do not apply to a particular person, which is not his personal 
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property. In particular, in professional activity the competence of 

the subject is determined by job responsibilities and job description, 

and in the education system - the goals of educational activities of 

the subject of education and the curriculum. The term “competent” 

refers to a person who has competence and is an evaluative category 

for the effective performance of his or her powers or functions. 

Competence acts in the Ukrainian and Russian languages as a 

quality that allows it (or even gives the right) to solve certain 

problems, make decisions, judgments in a particular field. The basis 

of this quality is knowledge, awareness, experience of socio-

professional activities. 

The concept of "competence" and "competency": 

- competence as an integrative integrity of knowledge, skills 

and abilities that provide professional activity, the ability to exercise 

in practice their competence [5, 26]. 

- competence as an objective category, socially recognized 

level of knowledge, skills, attitudes, etc. in a certain area of human 

activity as an abstract carrier [8, 92], N.M. Bibik interprets 

competence as a socially fixed educational result. That is, 

competencies can be derived as real requirements for students to 

learn a set of knowledge, methods of activity, experience of 

attitudes in a particular field of knowledge, personality traits that 

operate in society. The researcher conveys the concept of 

"competence" through the established concepts: "readiness for ...", 

"ability to ..." [8, 49]. 

- competence as a general ability based on knowledge, 

experience, values, abilities acquired through learning [2, 38]. The 

same opinion is shared by Russian researchers S.E. Shishov and 

V.A. Kalney [20]. J. Raven also pointed out that competencies are 

motivated abilities. 

THE PSYCHOLOGICAL CULTURE OF THE PRESCHOOL 

TEACHER 

The psychology of the educator of the preschool institution is 

revealed, formed and changed in the process of his pedagogical 

activity [10]. 
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Psychology of pedagogical activity can be defined as a branch 

of psychological knowledge that studies the psychological patterns 

of the educator and how the educator perceives, transforms and 

implements the social order through the institutions of education 

goals and system of pedagogical activities, how he realizes the 

relevance of tasks, forms and methods specific conditions [1]. 

The content and psychology of pedagogical activity are 

determined primarily by social factors: the place and functions of 

the kindergarten teacher in society, society's requirements for the 

educator, as well as socio-psychological factors: social expectations of 

educators surrounding his personality and activities, his own 

expectations and attitudes, the sphere of his pedagogical activity [1]. 

The humanization of the education system, which 

characterizes the current stage of its development, makes high 

demands on the general and professional training of teachers, to the 

manifestation of their creative individuality [3]. 

Individual style of activity is one of the important 

characteristics of the process of individualization of professional 

activity. The presence of his style in a professional indicates, on the 

one hand, his adaptation to the objectively given structure of 

professional activity, and on the other - the maximum possible 

disclosure of their individuality [3]. 

Communication is an important system of educational 

relationships that contribute to the effectiveness of education and 

training. In pedagogical activity communication acquires a 

functional and professionally significant character. It acts in it as a 

tool of influence, and the usual conditions and functions of 

communication receive an additional load here, as from the aspects 

of universal grow into professional creative components. 

The relationship between education and culture is emphasized 

by many scientists (LS Vygotsky, AN Leontiev, K. Rogers, A. 

Maslow, etc.). The image of culture is projected into modern types 

of educational process, and its reproduction is carried out in 

education. In this regard, the definition of the concept of 

"psychological culture of man" and the analysis of its content as the 

most  important  component  of  the  general  culture of man [2], [9] 
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 become relevant and timely. 

The main components of psychological culture: 

1) humanism, enthusiasm, uselessness; 

2) exceptional diligence and attention to facts; 

3) understanding the relativity of scientific evidence and 

conclusions; 

4) high level of personal reflection, ability to irony and self-

irony; 

5) broad cultural interests, developed aesthetic taste; 

7) linguistic expressiveness, fullness of emotional life; 

8) optimism and altruism [4]. 

Psychological culture as part of general culture in the process 

of its development gradually penetrates into various layers and 

spheres of life. In the wake of democratization, the humanistic 

paradigm of modern philosophy of education resonated with the 

general public. The surge of interest in psychology has become 

widespread, both among professional teachers and among parents. 

To study ways to optimize the development of mental functions 

(sensation, perception, attention, memory, imagination, thinking, 

speech), communication processes in order to achieve a certain 

status in society added interest in the child's personality as a subject 

of their own life. 

Education determines the level, breadth and depth of this 

process. From the principled position and style of pedagogical 

leadership, from the psychological culture of the personality of the 

educator largely depends on the direction and effectiveness of 

personal growth of the child. It is important to emphasize that 

within an authoritarian system it is difficult for a child to acquire 

qualities that objectively make a person stronger, independent, free, 

able to make decisions independently, taking into account the 

interests and needs of others, when a sense of duty is organically 

combined with their own aspirations and desires. 

By searching for the sources of personality activity by fixing 

the emerging contradictions in the process of the child's activity, 

directing them in the direction of his general development, the adult 

thus stimulates the personal growth of the pupil. Thus, it becomes 
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possible to predict the main lines of self-education and provide him 

with support in the ascent to his individuality. In the course of the 

child's resolution of the discrepancy between "want" and "need", the 

teacher focuses on the choice process [11]. 

At voluntary choice not stimuli, and reactive formations, the 

whole system of installations struggle. At concrete collision of two 

stimuli there can be a "battle of installations" (L.S. Vygotsky, A.N. 

Leontiev, etc.). That is why the simple translation of knowledge 

without children's active awareness of their subjective significance, as a 

rule, leaves the individual at a formal, reproductive level. Therefore, 

mentioning the pedagogical support for the formation of volitional 

qualities of the child, should focus not so much on incentives as a 

means, but on the creation of attitudes as goals [2], [9]. 

This leads to the need to clarify the concept of pedagogical 

support, which can be explained as a counter-activity of an adult 

(understanding, acceptance, providing the necessary assistance) in 

response to the child's need for interaction. The peculiarity of this 

concept is that it emphasizes the primary and leading activity of the 

child, which the teacher supports. He creates the conditions for 

directing it in a certain direction. It should be noted that for the 

provision of such assistance, professional and pedagogical skills 

alone are not enough, it is necessary that the educator stand on the 

positions of humanistic pedagogy, have a psychological culture. 

The child is full of all opportunities, it has a variety of 

potentials: from noble to ugly. The external environment brings to 

life some of them, some others. But when a child encounters a true 

understanding and acceptance of his condition, he overcomes his 

internal conflicts, psychological discomfort, and neurotic states and 

becomes capable of personal growth and development. 

In this regard, the question arises about the consideration of 

the principles, models of pedagogical communication and 

preparation of adults for pedagogical support of personal growth of 

the child, the procedural guidance of educational activities. 

The authors also point out that a special study requires the 

concept of "individual style of communication", which includes 

individual-typological features that are manifested in the interaction 
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of teacher and pupil, a set of repetitive sustainable techniques of 

communication, personality traits, life experience, impact on 

relationships between peers. 

Pedagogical communication should be a well-thought-out 

educator in terms of purpose and purpose, for example: 

communication can be organized by a teacher in order to engage in 

post-play activities. At the same time, the orientation of pedagogical 

communication only on their own goals can not lead to results. The 

model of communication can not be rigid; it must be focused on a 

particular child or group of children, be a flexible dynamic system 

that provides an impact on the child, taking into account its age and 

individual characteristics. 

In our opinion, this model of pedagogical communication 

fully corresponds to the peculiarities of psychological culture in its 

communicative component. It provides a differentiated-individual 

nature of communication with the child depending on: the child's 

condition; the dominance of the motives and needs of the child at 

the moment; the form of communication in which she is now; level 

of activity development; the conditions under which this 

communication takes place. 

Communicative skills of a preschool specialist ensure the 

establishment of pedagogically appropriate relationships with 

individual children and the whole group, with the parents of 

students, with colleagues, the administration. 

They are manifested in the establishment of rapid contact, 

finding common ground and the right relationship with different 

people in different circumstances. 

It is easier for a person with communication skills to evoke 

empathy, to attract people, to regulate relations in a group. 

With the help of organizational skills, the educator adjusts his 

activities and the activities of children. Organizational skills are 

manifested in the rapid, flexible application of their knowledge and 

experience in solving practical problems in the management of 

various activities of children. 

For productive communicative activity, the teacher must 

know  that   communication   permeates    the   entire    system    of  
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pedagogical influence, each of its trace elements. 

In addition to pedagogical communication, the educator as a 

specialist must have other, characteristic of his work professional 

and pedagogical skills, to from the very beginning of independent 

work pedagogically competently perform socially and 

professionally determined functions. 

Conclusions. The term "competency" means: 

- competency as an integrated characteristic of personality 

quality, effective block, formed through experience, knowledge, 

skills, attitudes, behavioral reactions [8, 92]. 

- competency as an integrative quality of personality. 

According to G.K. Selevko, competence is - "... an integral quality 

of personality, which is manifested in its general ability and 

willingness to work, based on knowledge and experience acquired 

in the process of learning and socialization and focused on 

independent and successful participation in activities "[13, 139]. 

Competency, according to V.D. Shadrikov, is the acquisition 

of certain knowledge, skills, life experience, which allows you to 

talk about something, do or decide something, as well as the 

presence of a high level of initiative, the ability to organize people 

to perform goal, willingness to assess and analyze the social 

consequences of their actions. Competence - "the quality of the 

individual or a set of qualities, the minimum experience in a given 

field." 
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§ 8.3 PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PHYSICAL

EDUCATION TEACHERS               IN              HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE 

Introduction. In the implementation of the educational 

process of pedagogical technologies promotes professional and 

methodological training, fills it with new content, forms, methods 

and techniques of teaching, creating new teaching aids. Thus, 

among the main tasks facing the system of higher pedagogical 

education, an important place is occupied by the training of a broad-

based specialist, strengthening basic education and bringing the 

educational process closer to research and practical professional 

activities. This training should provide an optimal combination of 

theoretical knowledge and creative abilities of future teachers, 

which would allow them after graduation to independently increase 

the level of their education and training. 

Problems of optimizing the activities of higher education 

institutions have been widely covered in the scientific literature. 

M. Yevtukh, I. Zyazyun, O. Leontiev, V. Pekhota, S. Sysoeva,

L. Khoruzha and others in their scientific activity turn to the

substantiation of ways to improve the educational process in higher

education, the introduction of innovative pedagogical technologies

in its content.

The problem of professional training of future teachers of 

physical culture is constantly in the field of view of special research 

institutions, research teams and individual researchers. Problems of 

professional training of physical education teachers in higher 

education were developed by M. Vilensky, M. Vorobyov, 

Y. Dragnev, L. Matveev, O. Kotova, N. Stepapchenko,

O. Tymoshenko, O. Shabalina, B. Shiyan and others. The main

focus of the researchers is on the professional training of future

specialists in physical education in the process of training and

education. Modern scientists claim: future teachers still within the

walls of higher education should form their professional skills and

carry out work on self-improvement; The current stage of

professional training of physical education teachers is characterized
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by educational innovations aimed at preserving the achievements of 

the past and, at the same time, modernizing the education system in 

accordance with the requirements of the time, the latest 

achievements of science, culture and social practice.. 

Presenting main material. In the modern conditions of 

Ukrainian society, the problem of modernization of higher 

education is actualized, the main purpose of which is not only to 

train highly qualified specialists for various fields (targets of 

traditional pedagogy), but also to form a young generation capable 

of active life in new social economic and socio cultural conditions. 

One of the main directions to achieve the result of education 

is seen in the construction of the educational process, the 

components of which would be able to help young people 

successfully integrate into modern society. 

Despite the crisis of the social situation, there are more and 

more tendencies in education, which allow us to assert the existence 

of the transition of this system to a qualitatively new state. That is 

the purpose of education is of this day in full development as a 

person and the highest values of society, the development of talents 

and mental and physical abilities, high moral upbringings qualities, 

capable of a deliberate choice [4.13]. 

These trends are affirmed in the National Program 

«Education» (Ukraine of the XXI century), the National Doctrine of 

Education Development in Ukraine, are developed and specified in 

the current legislation in the field of education. The provisions 

contained in it actualize the issues of preparing students for future 

professional activities in close connection with their personal 

development, education of certain qualities. 

In the training of teachers should take into account the fact 

that the circumstances in which he will work, tend to constant 

complication, the acquisition of new characteristics. The 

effectiveness of reforming the education and training of future 

teachers largely depends on how high school can break free from 

old ideas and turn to the future. One of the mistakes in this regard is 

that this process is not focused on taking into account the individual 

characteristics of the student; it is believed that professional activity 
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 has no real connection with the individual nature of man. 

We believe that «specialist» is characterized by the following 

indicators: knowledge of pedagogical theory of pedagogical skills, 

knowledge of psychology, technology of teaching and education, 

mastery of methods, forms and means of teaching and education, the 

ability to rationally organize cognitive activity of students in [6,7]. 

Vocational education is a process and result of «mastering a 

certain level of knowledge, skills and abilities, norms and values of 

a particular profession with the simultaneous formation of a general 

culture of personality» [3, p.10]. 

R. Gurevich addresses the problem of professional training of 

future specialists, who considers the content of professional 

education as a system of knowledge, skills, traits of creative 

activity, worldview and behavioral qualities of the individual, which 

«are due to society’s requirements for workers of appropriate 

qualifications and profile» [1, p.6]. 

The ability to think theoretically presupposes that the future 

teacher has analytical, prognostic, projective, and also reflective 

skills. 

Analytical skills are needed to extract knowledge from 

practice. These generalizing skills include a number of partial ones, 

namely: 

 aware of each part in connection with the whole and in 

interaction with the leading aspects; 

 find in the theory of teaching and education ideas, 

conclusions; 

 correctly diagnose a pedagogical phenomenon; 

 find the main pedagogical task and ways of its optimal 

solution. 

Project skills include: 

 selection of activities adequate to the task; 

 selection of content, forms, methods and means of the 

pedagogical process in their optimal combination; 

 planning a system of techniques to stimulate the activity of 

students and deter negative manifestations in their behavior; 
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 planning the development of the educational environment 

and relations with parents and the public. 

Mobilization skills include: 

 attracting students’ attention and developing their stable 

interests in learning and other activities; 

 stimulating the activation of knowledge and life experience 

of students in order to form in them an active, independent and 

creative attitude to the phenomena of the surrounding reality; 

 creating special situations for the manifestation of moral 

acts; moderate use of incentive methods. 

The mine information group includes: 

 skills and abilities to work with printed sources; 

 ability to clearly and understandably teach the material, 

taking into account the specifics of the subject, the level of 

preparedness of students;  

Orientation in menie  is the ability to shape the moral values 

of the students, to instil in them a strong interest in learning 

activities aimed at developing socially relevant personality traits. 

Perceptual change: 

 establish the individual identity of the person; 

 find in the actions of other people signs that distinguish it 

from others and oneself; 

 correctly determine a person's attitude to social values; 

 skills of pedagogical communication [9, p.43-45]. 

L. Karpova substantiates the approach according to which the 

structural components of professional competence are three areas: 

motivational, subject-practical (operational-technological) and self-

regulation. The development of the motivational sphere (motives, 

guidelines, orientations, orientation) ensures the formation of 

general cultural competence of eachers, which includes knowledge 

of Ukrainian culture and world culture, knowledge of foreign 

languages and computers, developed language and behavior, ability 

to live in society and establish contacts with people; personal-

motivational competence  the formation of value orientations of 

the teacher, guidance on the personality of the student, the 
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humanistic orientation of the activity; social competence related to 

the ability to take responsibility for their actions and the actions of 

students, to participate in joint decision-making with colleagues, 

students and their parents, to resolve conflicts nonviolently on the 

basis of relevant norms and rules, to live in harmony with people of 

other cultures, languages and religions, showing tolerance, etc. [5]. 

Thus, the problem of training future teachers, determining the 

basic skills necessary for the effective implementation of 

professional and pedagogical activities, has received a wide range 

of coverage in the scientific literature.  Despite the different 

approaches to interpreting the essence of these skills, their content, 

the authors [1,2,3,5,13, 16], who turn to the study of these issues, 

are unanimous that their formation is a necessary condition for the 

implementation of tasks, which today face the higher pedagogical 

school in terms of reforming the national education system and 

proper preparation of students for professional activity. 

Physical education is a process of solving certain educational 

and upbringing tasks, which has all the features of the pedagogical 

process. The peculiarity is that physical education provides «the 

systematic formation of motor skills and is aimed at the 

development of physical qualities of man, the totality of which 

largely determines his physical training» [10, p.20]. In the process 

of physical education a wide range of physical culture and sports 

knowledge of sociological, hygienic, medical-biological and 

methodological content is obtained, the tasks of intellectual, ethical, 

aesthetic and other types of education are solved; self-esteem 

increases, worldview, ideological conviction is formed [12, p.21]. 

The purpose of physical education today is the formation of 

the young generation of the foundations of physical and spiritual 

culture of the individual, increasing health resources as a system of 

values that are actively and urgently implemented in a healthy 

lifestyle [8, p.3]. 

L. Sushchenko to the tasks of physical education includes: 

ensuring the rational formation of an individual fund of motor 

skills, strengthening, maintaining and restoring human health, the 

formation of its motivational attitudes to physical and spiritual self-
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improvement; formation of a conscious need to master the values of 

health, physical culture and sports; providing physical improvement 

as a condition for achieving a high level of professionalism 

in significant activities [14, p.87]. 

Physical education is considered as an educational process 

aimed at the formation of the individual’s physical fitness, skills 

and abilities, interests, beliefs, positive personality, the transfer of 

knowledge. That is, physical education means «the process of active 

action not only on the physical abilities of man, but, above all, on 

his feelings and consciousness, psyche and intellect, which provides 

the formation of stable socio-psychological manifestations: positive 

motivation, values, interests and needs. sphere of physical activity 

and healthy lifestyle» [12, p.23]. 

Based on the research, B. Shiyan identifies the basic 

principles on which the training of future physical education 

specialists should be based. These include: the principle of 

consciousness and activity, the principle of accessibility and 

individualization, the principle of convergence from the individual 

to the general, the subject-subject approach, cooperation, the 

principle of pouring learning. «Ignorance of these principles, ‒ says 

the researcher, ‒  or ignoring the teacher complicates the process of 

physical education, complicates the path from the goal, the tasks to 

achieve the desired result, can harm the development and health of 

children» [16, p.21-23. In the manual «Methods of physical 

education of schoolchildren». B. Shiyan analyzes the state and 

prospects of implementation of these principles in the educational 

process of higher education as the leading factors in determining the 

essence of future teacher training for professional and pedagogical 

activities, presents the author’s concept of such training. 

M. Danylko addresses the study of similar problems. To 

combine theoretical knowledge with the practice of professional 

activity of a physical education teacher, he proposes to adhere to the 

following conditions: 

 social (social orientation of the teacher, a clear awareness of 

their functions in relation to the physical education of students); 
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 moral and psychological (formation of the need to learn 

something new, development of creative initiative, a reasonable 

combination of demands and encouragement); 

 scientific-theoretical (combination of theoretical ideas with 

specific recommendations of teachers-practitioners); 

 scientific-methodical (providing materials of instructive-

methodical nature); 

 legal (compliance with the provisions of regulations 

governing the activities of educational institutions and their 

employees) [2]. 

A model of professional training of future specialists in 

physical education and sports has been developed, which includes 

three main components: cognitive, functional and activity (L. 

Sushchenko’s concept) [14]. 

Among the types of professional knowledge that a future 

specialist should master, the researcher includes philosophical, 

methodological, theoretical, technological, and valeological. 

The second component of the model are the types of 

professional functions to be performed by the future specialist in 

physical education. 

The third component of the proposed model ‒  types of 

professional activities: diagnostic, rehabilitation, reproductive, 

sports, educational, preventive, organizational. 

In addition, the knowledge and skills in the field of physical 

culture, the researcher includes: knowledge of the basics of physical 

culture, knowledge of tools and methods, knowledge of social 

functions of physical culture, mastery of exercise techniques, 

knowledge of loads and their variation in exercise, the ability to 

understand and to control the load in physical training, knowledge 

of coordination of breathing with the movements of physical 

training, the ability to plan and build physical education, the ability 

to conduct sports competitions, knowledge of the means and 

methods of physical education [15, p.13-14] . 

Today, higher physical education includes three levels. 

The first level involves providing students with a 

fundamental, general scientific education of the classical type. Here 
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they are acquainted with all the main areas of knowledge about 

man, involvement in research and practical activities. Upon 

completion of training at this level, the student may receive a 

diploma of incomplete higher physical education or continue 

training at the next level. 

At the second level of higher physical education, the emphasis 

is on in-depth general education, fundamental and professionally 

oriented knowledge and skills needed to solve typical professional 

problems. 

The third level of higher physical education provides for the 

distribution of students (optional) by qualification: «Master of 

Physical Education». Master’s degree training should prepare 

students for scientific and teaching activities in higher physical 

education institutions. After passing the exams and defending the 

master's thesis, they are awarded the qualification «Master of 

Physical Culture». 

Peculiarities of the implementation of the multi-level system 

of professional training of future specialists in physical education in 

Ukraine contribute to theу training in the following areas: physical 

education teacher, specialist in physical culture and health work. 

Conclusion. From the above we can conclude that the 

problem of training future specialists in physical culture is seen as a 

complex, integrative activity that closely combines theoretical and 

practical aspects. This is a holistic system of formation of general 

pedagogical and social knowledge, skills and abilities, based on 

psychological and pedagogical patterns of formation of functional 

systems of human activity , the result of which is appropriate 

behavior aimed at meeting the needs of teaching. 
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§ 8.4 ENVIRONMENTAL SKILLS AS A COMPONENT OF

THE ECOLOGICAL CULTURE OF THE FUTURE TEACHER OF 

GEOGRAPHY 

Introduction. The main responsibility for the formation of 

the ecological culture of the younger generation lies with the 

school. One of the most important tasks of a modern school is to 

increase the ecological knowledge of students, equip them with the 

skills of competent use of natural resources, education of a high 

ecological culture of behavior. 

Teachers are entrusted with the social function of educating 

such a generation, which should ensure the safe existence of man on 

Earth. The teacher has a serious task, by all means and ways to 

cultivate a responsible attitude students to the natural environment. 

However, this is possible only if the teacher is competent in 

environmental education and upbringing, as well as has the 

knowledge and skills to work with students. In this regard there is a 

need for environmental education of pedagogical students 

Presentation of the main material. In our study, we will 

consider environmental skills as a structural and content component 

of environmental culture, to determine the ability and readiness of 

future geography teachers for highly qualified and professional 

environmental and practical activities. 

The analysis of scientific and pedagogical literature allows us 

to point out that environmental skills, like other types of skills, by 

their genesis are a «product» of the process of transformation of 

knowledge into intellectualized activity aimed at achieving 

measurable results. 

It should be noted that the purpose of the skill is not only 

reducible to the level of intellectual activity, but also has a 

pronounced practical orientation. Therefore, speaking of 

environmental skills, we must also consider them practical. 

Speaking about environmental skills, it is advisable, in our 

opinion, to use the term specialized skills, meaning their relevance 

to a certain type of socially demanded activity - environmental-

consistent practical activity, which involves the individual’s 
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possession of various actions and operations for the protection and 

protection of the natural environment. 

Revealing the essence, purpose, qualitative definiteness of 

ecological skills, one should try to express its main characteristics 

in a holistic definition. In the study of L.M. Donchenko and T.V. 

Zavyalova, ecological skill should be considered as a complex skill 

associated with the performance of activities and behavior in the 

surrounding nature, based on a system of specific skills [2]. 

In our opinion, being defined in this concept, it is necessary to 

reveal in more detail the essence of the activity performed in this 

case. 

Ecological skill as a structural and substantial component of 

the ecological culture of an individual is a specialized skill that 

presupposes the presence of a formed ability to own a complex of 

ecological technologies of interaction with natural objects aimed at 

their research, maintenance, creation of conditions for safety and 

conservation. 

Based on the foregoing, it seems to us more correct to 

structure environmental skills according to their functional purpose 

and depending on the nature of the environmental situation in which 

they are in demand. Following the researchers, we propose to 

distinguish the following groups of professional environmental 

skills. 

Group 1 ‒ ecological-heuristic skills aimed at studying and 

assessing the state of the environment. 

Group 2 ‒ environmental education skills, the purpose of 

which is to carry out the propaganda of environmental ideas in 

defense of the involvement of each citizen in the responsibility for 

the preservation of animate and inanimate nature. Such propaganda 

is carried out by the teacher not only among the pupils, but also 

with the population of the school’s microdistrict. 

Group 3 ‒  environmental and activity skills, the purpose of 

which is the readiness and ability of the individual to carry out 

specific actions to protect the natural world and its constituent 

objects; carry out the necessary environmental protection measures. 
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Group 4 ‒  environmental pedagogical skills, which is a group 

of skills to conduct environmental educational activities among 

students in educational institutions of various types. 

Each skill, in turn, breaks down into a number of more 

specific skills and abilities, as well as actions and operations. 

It is well known that geography teachers are the most 

competent in the field of developing environmental skills among 

schoolchildren. They also become the main inspirers of children for 

good deeds to preserve the world around them, stimulating the 

motivational basis for practical actions of schoolchildren. An 

equally important aspect of the ecological-educational and 

ecological-educational activities of a teacher of geographical 

specialization is his ability to get involved in environmental 

activities itself, which is expressed in the ability to interest the 

practical side of the matter, which is associated with teaching 

children protective and protective actions. 

That is why we associate the professionalism of the teacher’s 

ecological-pedagogical activity with the high level of his ecological 

culture. 

Hence, the task of strengthening the training of future 

teachers, especially those studying at the geographical faculties, in 

the direction of developing their professional and ecological skills, 

seems to be very important. 

The experience of teaching with this contingent of trainees, a 

fairly deep and wide study of the situation with the preparedness of 

students of the geographical specialty for environmental and 

practical activities in other universities has shown, and that within 

the framework of the existing curricula, the teaching methods used, 

the professional task of our serious place in the system is of interest 

to us. the professional training of the teacher of geography has not 

won. 

Revealing the state of ecological and practical readiness 

(ecological skill) of university students, we tried to use adequate 

methods, organizing both attending classes in the relevant academic 

disciplines, and observing the activities of students during field 

practices. We have also provided for special test texts that allow us 



294 

to identify the level of formation of the ecological culture of future 

teachers. As a result of the study, we came to certain conclusions. 

On the whole, students turned out to be well acquainted with 

the essence of environmental problems, could name the reasons for 

the deterioration of the human environment, outline in a general 

way ways to protect the natural world from destructive human 

intervention. 

At the same time, when working with field materials, maps, 

during the field observations themselves, as it turned out, these 

same students could not always apply observation techniques 

familiar to them from classroom studies, found it difficult to explain 

the detected changes in natural systems, were unable to identify 

interrelationships, interdependencies. various components of natural 

systems, and were also inaccurate in determining or assessing the 

ecological state of the natural environment as a whole or its 

individual components. All this indicated that, obviously, 

insufficient attention is paid to the formation of ecological skills in 

the system of professional training of future teachers. 

The formation of geographic culture as an integral part of the 

general culture of a person is one of the important goals of teaching 

geography. 

Here we would like to note that an important component of a 

teacher’s geographical culture cannot but be considered his 

ecological competence and skill. 

Providing sufficient experience in geographical activities, 

including research, field skills and skills in studying the 

environment, environmental skills, environmental protection, as 

well as disassembling methods of applying the knowledge gained to 

solve theoretical and practical issues, developing pedagogical 

software, etc. The ecological aspect of the target component of the 

geography teacher's model is even more vivid here. 

The analysis carried out convincingly confirms, in our 

opinion, that the «ecological skills» component occupies a rather 

important place in the general structure of the qualification model of 

a geography teacher and allows us to see the specifics of this aspect 

of the activity of a geography teacher. This specificity includes two 
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 features. 

The first feature reflects the general professiographic aspect 

of pedagogical qualifications [6,р.12], this explains the special 

«missionary» role of the teacher as an educator of future 

generations, instilling and transmitting to them the values of a 

responsible attitude to the environment. In this regard, in the 

preparation of a future teacher, a special place should be occupied 

by the formation of moral and ecological consciousness and a civic 

sense of serving the idea of environmental protection, 

understanding its international importance and the need to captivate 

students with the corresponding values. Hence, the moral and 

professional image of the teacher corresponds to the desire to be a 

passionate defender of the natural environment. In this regard, to 

one degree or another, any teacher should have a certain level of 

environmental competence and be a carrier of environmental 

culture. Consequently, he must be armed with a system of scientific 

knowledge, skills and abilities that provide a professional 

opportunity to pass on the appropriate experience of the culture of 

rational environmental management to his students. 

We find the second feature of the special importance of the 

ecological skill of the teacher at the level of his professional 

specialization. This means that the subject of its teaching should be 

taken into account, and in this respect the geography teacher takes a 

special place in the dissemination of ecological culture among 

students and in the formation of their experience of ecological 

activity. 

As a result, it is important to see a particularly close 

connection between the professionally significant properties, 

knowledge and skills of a geography student with environmental 

skills. There is no professional geography teacher who does not 

possess research, field skills and skills in studying the environment, 

other environmental skills in the field of environmental protection, 

as well as the methods of applying the knowledge gained in 

environmentally friendly activities and the ability to create the 

necessary software, etc. 

Analysis    of    the    curriculum    of   the   specialty   014.07 
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Secondary education (Geography) and programs of the natural-

geographical faculty of the Melitopol State Pedagogical University 

named after Bogdan Khmelnitsky, personal pedagogical experience 

in training future teachers of geography, made it possible to see 

these opportunities in the implementation of pedagogical 

conditions: teaching professional courses; in the organization of 

educational practice and in extracurricular work with students in the 

framework of educational and research activities. 

The question of pedagogical conditions, as a rule, arises in 

any research at the stage of preparation of one or another 

pedagogical innovation for implementation in the real educational 

process of educational institutions. 

Scientists specifically define the term «pedagogical 

condition» as a certain circumstance that affects (accelerates or 

inhibits) the formation and development of pedagogical phenomena, 

processes, systems, personality traits [1,3,4]. 

Researchers A.M. Aleksyuk, А.А. Ayurzanine,                      

P.I. Podkasisty under pedagogical conditions understand the factors 

influencing the process of achieving the goal. 

According to O.G. Brazhnych, pedagogical conditions are a 

set of objective possibilities of content, methods, organizational 

forms and material capabilities of the pedagogical process, which 

ensures the successful achievement of this goal [1]. 

K. Dubych defines the concept of «pedagogical conditions» as 

a set of interdependent and interdependent measures of the 

pedagogical process, which ensure the achievement of a specific 

goal [3, p. 79]. 

Thus, researchers define pedagogical conditions as a set of 

objective capabilities that ensure the successful solution of tasks [4] 

or as a functional dependence of essential components of the 

pedagogical phenomenon on a set of objects (things, their states, 

processes) in different manifestations [2]. 

Identifying the conditions and following them in practice 

pursue the goal of creating the best opportunities in the pedagogical 

process to achieve the intended pedagogical task. In our case, we 

are talking about such a requirement of the pedagogical process in 



297 

the training of a geography teacher, which will strengthen the 

ecological and practical orientation and form an ecological 

culture. In this connection, we have identified the following 

pedagogical conditions that can form the ecological culture of 

students of geographical specialties: 

‒ techniques and technologies; 

‒ the didactic potential of the disciplines of the professional 

cycle; 

‒ educational and research work; 

‒ practical activities. 

In a holistic, systemic form, the process of forming an 

individual's ecological culture, taking into account the totality of the 

selected pedagogical conditions, can be represented in the form of a 

diagram. 

Stage 1: cognitive-theoretical, its purpose is to master 

theoretical knowledge as a result of studying the disciplines of the 

humanitarian cycle, general professional disciplines and disciplines 

of subject specialization. 

At this stage, environmental knowledge forms in the minds of 

students a scientific picture of the interaction of man and nature, 

equips with correct methodological approaches to knowledge and 

practical activity in the environmental field. 

Stage 2: practical, its purpose is to consolidate the obtained 

theoretical knowledge and instill the skills of field research. 

Educational practices provide great opportunities for 

educational work, various cultural and sports events. Educational 

practice includes three interrelated and complementary 

organizational forms: 

‒ excursions to nature; 

‒ production excursions to industrial and agricultural 

facilities; 

‒ independent tasks and projects, to which we refer to 

research activities, which are not a compulsory occupation, but are 

associated with the expression of will, dictated by deep intellectual 

and spiritual needs. Scientific activity contributes to the creative 

growth  and  spiritual  development  of  the  student,  his  ecological  
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culture. 

Stage 3: professional, the goal is to achieve a high intellectual 

and cultural level. 

Students operate with their knowledge and skills, can transfer 

their experience to others as a result of pedagogical practice and 

independent environmental activities. 

Conclusions. In drawing conclusions, it must be said: firstly, 

any skill is a complex formation, where there is an obligatory 

intellectual component in the form of intellectual activity along with 

an automated component based on skill. Thus, the level of 

formation of ecological skills largely depends on the quantity and 

quality of knowledge about the interaction of society and nature, the 

laws of the functioning of natural systems, methods of studying 

them, knowledge about methods of assessing the state of the 

environment, etc. In turn, this knowledge underlies the professional 

and pedagogical activities of future teachers of geography in the 

formation of the ecological culture of students; secondly, the 

formation of an individual’s ecological culture should become an 

indispensable part of the activity of the entire education system. 

However, only a teacher who is a bearer of ecological culture can 

influence the ecological consciousness of schoolchildren; thirdly, 

the problem can be solved only on the condition of organizing such 

professional training of teachers who, regardless of their specialty, 

will be able to work with students to form their ecological culture. 
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§ 8.5 PEDAGOGICAL FEATURES OF THE FORMATION

OF CARTOGRAPHIC COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS 

OF GEOGRAPHY WHEN STUDYING AT A UNIVERSITY 

Introduction. The cartographic training of geography 

teachers shapes geographic thinking. A prominent scientist 

economist and geographer N.N. Baransky wrote: «Geographical 

thinking is thinking tied to a territory, putting its judgment on the 

map, coherent, complex, not confined within the framework of one 

«element» or one «industry» [1]. A geography teacher needs a deep 

understanding of the essence of the map and the cartographic 

research method. The cartographic method of research is currently 

the most effective tool for understanding the patterns of spatial 

distribution, as well as the structure of geographic objects and 

phenomena, their relationships, a means of monitoring and 

forecasting. 

E.A. Sankova defines the cartographic competence of 

students-geographers of a pedagogical university ‒ as the ability 

and willingness to mobilize a set of knowledge, skills and abilities 

in the field of cartographic disciplines for the implementation of the 

following types of educational and professional activities: the 

creation of various cartographic works. Cartographic competence is 

realized through the creation of appropriate motivation (readiness), 

through the criterion of knowledge, through cartographic skills 

(activity) [8]. V. Nosachenko, for the most part, the formation of the 

cartographic competence of the future geography teachers from the 

main pedagogical deposits of Ukraine in the field of education in the 

modernization of initial programs, teaching [6,р.83]. O. Tymets 

considers cartographic-geographical competence as possession of 

knowledge of geographical maps and learning to work with them [9]. 

Presentation of the main material. At the natural-

geographical faculty of the Bogdan Khmelnitsky Melitopol State 

Pedagogical Universit, teachers are trained in the specialty 014.07 

Secondary education (Geography). Geography students receive 

their first professional cartographic knowledge at the university 

when they study the course «Cartography with the basics of 
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topography» in the second year (III-IV semester). In the summer, a 

training practice in topography is carried out for one week. 

The emphasis of the course «Cartography with the basics of 

topography» is placed on those sections that equip the future school 

teacher with the necessary cartographic knowledge and skills. The 

preparation of the work program for the discipline «Cartography 

with the basics of topography» was based mainly on the 

requirements of school curricula, on the activities of teachers of 

geography. In the course program, a significant place is given to the 

classification and generalization of maps and atlases, the study and 

application of methods for mapping objects and phenomena on 

thematic maps, methods of analyzing maps and atlases, the 

mathematical basis of maps, types of distortions inherent in various 

projections, distortion distributions within the mapped territory, 

classification , the purpose and use of school cartographic products, 

the tasks solved by the topographic map. 

For the course «Cartography with the basics of topography», 

the following forms are used in teaching - lecture, practical and 

independent work, tests, consultations, educational practice, 

abstracts and individual tasks ‒ which contribute to the formation of 

cartographic competence of students. 

Basic concepts, principles of cartography are revealed at the 

beginning of the course so that students can consciously approach 

its study. The issues of creating maps and the history of their 

development are given an insignificant place. Particular attention is 

paid to cartographic works used in the school. Practical lessons and 

independent work of students are aimed at developing students 

'skills and abilities of work, with the goal of forming students’ 

understanding of the basics of drawing up topographic maps, skills 

and ability to work with geographical maps and atlases, the globe, 

that is, the practical application of the knowledge gained. Their 

topics are closely related to the theoretical course and school 

curricula. It is known that school geography courses provide for a 

number of practical works in all grades. 

The main areas of practical training with students: 
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‒ a comprehensive study of the types of cartographic works 

(mathematical basis, generalization, methods of representation); 

‒ cartometric work; 

‒ mastering the technique of reading maps and obtaining 

geographic characteristics, both of individual objects, and a 

complex characteristic of territories by maps; 

‒ drawing up maps and profiles based on cartographic and 

statistical materials. 

The topic of terrain survey has a subordinate meaning in the 

course, in the theoretical part general concepts are given about 

them, given that they will be specially studied in the summer during 

educational topographic practice. The cartographic knowledge 

gained by students from the course «Cartography with the basics of 

topography» should be consolidated and developed in the senior 

courses of study. The need for widespread use of cartographic 

knowledge and skills in all geographical disciplines determines the 

position of this subject in the curriculum in the second year of 

study. In the same period, in parallel with cartography with the 

basics of topography, a course in geomorphology is taught, from 

which students receive some information used in the course of 

cartography (an idea of the dimensions of the Earth’s relief forms, 

methods for creating geomorphological maps and building profiles, 

etc.). 

When studying the course «Cartography with new 

topography» it is mandatory educational practice, the purpose of 

which is to deepen and consolidate the theoretical knowledge and 

practical skills acquired in lectures and practical work. During the 

internship, higher education students develop the ability to use maps 

and plans on various topics, create terrain plans, independently 

perform the simplest topographic and geodetic measurements, 

analyze cartographic materials and work with basic geodetic 

instruments. During the internships, students expand and deepen 

their knowledge of cartography with the basics of topography and 

consolidate practical skills in working with geographical 

instruments [4,р.9]. 
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Acting as a component of the professional competence of 

future teachers of geography, cartographic competence is 

considered as an integral characteristic, which includes a complex 

of cartographic knowledge and skills; proficiency in logical 

operations in fundamental and special disciplines; the ability to 

carry out independent search and research activities; striving for 

professional and personal development. In its structure, it contains 

special competencies that are formed and developed by improving 

the organizational and pedagogical conditions during training at a 

higher educational institution. 

The formation of the cartographic competence of future 

teachers of geography requires a reorientation of curricula, 

textbooks and teaching and methodological support on a 

competency ‒ based basis. It is aimed at the use of such forms and 

methods of professional training that would not only ensure the 

achievement of a certain level of knowledge and skills of students, 

but would also develop the ability to solve problematic problems, 

independence in academic work, the development of personal 

qualities, cartographic culture, and would increase the motivation 

for teaching and value orientations of professional activity. 

It should be noted that the analysis of scientific and 

methodological literature [3,4,5,7,8] revealed problems that, in our 

opinion, require detailed study and solution. First, among domestic 

scientists there is no unified approach to defining the essence and 

content of the concept of «cartographic competence» of a student of 

a higher educational institution. Second, in recent decades, due to a 

whole range of reasons, the gap between the level of cartographic 

training of university graduates and the requirements that society 

imposes on them has increased. At the same time, it should be 

stated that unambiguous ways to solve the problem of increasing the 

level of cartographic training of students, ensuring the achievement 

of the learning goal, have not yet been determined. Thirdly, in the 

process of professional training of first-year students, the issue of 

using teaching technologies that take into account their different 

initial level of training, individual characteristics and the 
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possibilities of their personal growth in the process of studying 

cartographic disciplines was not previously considered. 

Despite the great interest of scientists, the problem of forming 

the cartographic competence of future teachers of geography in the 

process of vocational training remains relevant and insufficiently 

developed in the theory and practice of vocational education. 

The study of scientific and pedagogical research [3,4,5,7,8] 

proves that the basis of the professional competence of future 

teachers of geography are subject (special) competencies: 

chronological, local history, ecological, regional, among which 

cartographic is especially important. Therefore, we understand the 

cartographic competence of future teachers of geography as an 

integral component in the structure of the teacher’s professional 

competence. 

In their scientific work O. Braslavska and N. Barvinok point 

out that the formation of cartographic competence of the future 

teacher of geography involves the acquisition of skills to work with 

maps, to acquire new knowledge for further study and professional 

activity; vision of the role of maps and cartographic knowledge for the 

modern needs of mankind, the constant expansion of the range of 

knowledge about the current possibilities of modern cartographic 

science, as well as the ability to transfer their knowledge to students [4]. 

Cartographic competence is considered by V. Nosachenko, in 

the framework of the study of such qualities of future teachers of 

geography as «competence», «professional readiness», 

«professional training», «professional competence» [5,6,7]. 

Therefore, it was important to determine the methodological 

foundations for the formation of cartographic competence of future 

teachers of geography, to investigate the relationship and 

interdependence of competencies as its structural components. 

According to V. Nosachenko, the main conceptual methods of 

forming the cartographic competence of future teachers of 

geography are personality-oriented, axiological, systemic, activity-

oriented, and competitive. As a result of their study, it was found 

that in pedagogical science, various methodological approaches to 

influencing the development of the teacher’s professional 
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competence have been substantiated. Taking into account the tasks 

of scientific research, let us characterize the methodological 

approaches to the formation of cartographic competence of future 

teachers of geography in the process of professional training [5]. 

We consider value orientations and motivation for their 

professional training to be important components of the 

cartographic competence of future teachers of geography. 

According to scientists, the value orientation ‒ is stable formations 

in structure of the person of the future teacher, describing his 

attitude to the public interest, profession, self-actualization,          

etc. [3,9] Timely formed, clearly conscious value orientations make 

the behavior specialist focused and organized. Therefore, it is 

necessary to find out the life and professional values of future 

teachers-geographers, since they perform the function of stimuli and 

ensure the implementation of his activity at the normative and 

personal levels, contribute to the development of the need for 

constant self-improvement and self-realization. 

It should be noted that the professional training of future 

teachers of geography should include, in addition to geographical, 

historical, environmental, socio-economic material, which will 

affect the formation of universal, social and national values, also the 

solution of problematic problems, the formation of cartographic 

competence in particular. The successful formation of cartographic 

competence in future teachers is possible provided that the 

motivational aspect of education at the university, its social 

orientation is enhanced through the widespread use of modern 

technologies and teaching aids, the use of the latest textbooks and 

manuals, didactic tools and computer programs. 

In the process of professional training of future teachers of 

geography, the content of fundamental and special disciplines 

cannot be mastered at the level of knowledge, skills and         

abilities [4]. It is necessary to form a personal attitude, need, 

awareness of the importance of studying them. The assimilation of 

professional material should take place at the level of experience, a 

moral attitude to the situation, and reveal the significance of the 

acquired geographical knowledge in life and professional activity. 
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Thus, the formation of value orientations, motivation for 

educational activities is important for improving the content and 

forms of professional training of future teachers of geography, for 

understanding the mechanisms of their self-determination and self-

realization, for explaining the mechanism of the formation of 

cartographic competence. 

Analysis of literary sources [3,4,5,6,7,8], experience of 

professional activity at the university gives grounds to assert that 

one of the conditions for achieving a high level of formation of the 

cartographic competence of future teachers of geography is their 

involvement in independent work in compliance with a clear 

sequence of actions; providing conditions for the formation of 

knowledge, skills and abilities in fundamental and special 

disciplines. 

The formation of cartographic competence of future teachers 

of geography is implemented in the process of solving the following 

tasks: 

 formation of motivational sphere, pedagogical orientation, 

development of geographical thinking, value orientations, adequate 

self-esteem (personal component); 

 providing professional knowledge (integrated) in 

fundamental and special geographical disciplines (cognitive 

component); 

 development of professional skills and abilities, which are 

achieved through the creation of specific organizational and 

pedagogical conditions of the educational process, field and 

pedagogical practice, where the leading activities of the student are 

educational and cognitive and search and research activities based 

on an integrated approach and problem-modular training [7]. 

The indicated principles of the organization of higher 

education optimize the process of forming the cartographic 

competence of future teachers of geography, the development of 

their cartographic literacy and culture. 

Cartographic literacy as a component of mass geographic 

culture is formed in the process of studying geography in 

educational institutions. This concept combines the presence of 
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theoretical knowledge about the properties of the main types of geo-

images, location, relative sizes, shapes of the most important objects 

on the earth’s surface, the ability to obtain geographic information 

from maps, and create the simplest cartographic works. 

Noting the importance of cartographic literacy, A. Berlyant 

points out that «cartographic literacy has ceased to be the 

prerogative of a scientist, it becomes necessary for every person in 

everyday life and is needed by a modern person no less than 

computer literacy» [2]. The scientist notes that the problem of a 

general increase in the cartographic literacy of the population is one 

of the factors that determine the relevance and necessity of 

innovations in geographical education. 

V. Nosachenko points out that the formation of professional 

experience in future teachers of geography to reproduce 

cartographic knowledge and skills in order to develop cartographic 

literacy in students is implemented on the basis of: 

 development of geographic spatial thinking based on the 

perception of spatial large-scale ideas about the image of the world, 

place and cartographic space; 

 mastering the cartographic method of geographical research 

and teaching geography; 

 development of intellectual and creative abilities in 

connection with cartographic modeling and knowledge of the 

figurative-graphic language of maps; 

 acquisition of skills to obtain data from cartographic sources 

and create maps based on available data, including those based on 

computer technologies; 

 mastering the principles of GIS technologies [6]. 

Conclusions. The task of forming professional cartographic 

competence in the training of future teachers of geography at a 

university can and should be solved in the process of teaching a set 

of geographical and other disciplines. Cartographic training of 

teachers of geography should be carried out systematically, in 

various forms (special courses, seminars, etc.) and, if possible, at all 

courses of educational training of teachers. It is necessary to include 

questions on cartography in the system of term papers and theses. 
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§ 8.6 EFFECTS OF A SINGLE-PARENT FAMILY ON THE

FORMATION OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF CHILDREN 

Introduction. Degradation of spiritual values of society, the 

death of one of the parents, illegitimate birth rate, high divorce rate 

are the main reasons that lead to the emergence of single-parent 

families and reduce the level of social competence in children from 

such families. Also, an important factor influencing the increase in 

the number of single-parent families are changes in moral and value 

components in relation to the family, unpreparedness for marriage, 

inflated demands on one’s partner, and as a result, the 

disappointment of unreasonable expectations, a difficult financial 

situation, the prevalence of premarital relations, etc. 

Statistics provided by the State Statistics Service of Ukraine 

show disappointing data: every year the number of single-parent 

families with minor children increases, this is dictated by the 

indicated reasons and by the ongoing war in the East of Ukraine. 

The family is one of the thematic groups that remain under the 

influence of institutions and organizations that support its 

development. Concern for the welfare of the family is the main 

axiological component that determines the activities carried out in 

society as part of the social assistance system. This is due to the 

special role played by the family environment in creating the 

conditions for the child’s socialization. 

In the family, primary socialization takes place, accompanied 

by the process of introducing young generations to the conditions of 

social, economic, cultural, and political life. The family 

environment has the strongest emotional impact, which motivates 

and supports a person’s action, serves for its development in 

everyday life. 

The problem of single-parent families has attracted and 

continues to attract the attention of specialists in psychology, social 

work, pedagogy, and sociology. A. Makarenko noted that a single-

parent family is a minor disaster compared to a dysfunctional one. 

A. Kononchuk emphasizes the need for a teacher’s sensitive attitude
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to a child from a single-parent family. K. Suyatynova,                     

O. Maksymovych, L. Povaliy believe that disorders in the family, 

divorce of parents are the basis for the formation of children’s 

neuroses. I. Dementieva in a sociological study considers the 

negative factors of raising children in a single-parent family. I. 

Siryk developed a method of studying the moral spirituality of 

children from single-parent families. N. Buhayova in her 

dissertation research analyses the features of socialization and 

upbringing of children from single-parent families. In his scientific 

work, Yu. Andreyev points out the factors of the development of 

aggressive behaviour of children brought up in single-parent 

families. According to his research, juvenile offenders are mostly 

from single-parent families. The conditions of gender-role 

identification, the formation of the child as a person are outlined in 

the scientific studies by K. Mannapova, M. Bortsova, A. Shydelko. 

H. Melnychuk adapts the experience of assisting single-parent 

families in the EU countries for the conditions of modern Ukraine. 

I. Tytarenko developed an algorithm for the social support of 

families, including a single one. L. Tsybulko, characterized the 

existing types of single-parent families and the psychological 

characteristics of children brought up in these families, V. Deresh 

studied the socialization influence of the family on the formation of 

the child in the socio-cultural dimension. However, issues related to 

the specifics of the effects of an incomplete family on the formation 

of social and psychological characteristics in children remain highly 

relevant and require special attention. 

Presenting main material. One of the main institutions of 

raising a child is the family, where the child, following the example 

of his/her own family, adapts to life in society and learns to interact 

with other people. His/her I and the foundations of his/her 

personality are formed here. The modern development of Ukrainian 

society dictates its requirements for the institution of the family. 

And, as a fact, the number of single-parent families is increasing for 

various reasons. A single-parent family, as a rule, where the child is 

brought up mainly by the mother, differs from the child’s life and 

his/her upbringing in a complete family. The peculiarities of raising 
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a child in a single-parent family are reflected in the formation of the 

child as a person, his/her self-esteem, psychological and emotional 

stability, perception of society, and interaction with other people. 

Many specialists have studied the influence of single-parent 

families on the formation of social and psychological characteristics 

in children. In particular, N. Strelnikova singled out the educational 

problems of the modern single-parent family; S. Korzhenevych 

considered the influence of the structural incompleteness of the 

family on the development of personality; I. Vakhotska, described 

the psychological problems of raising single-parent families; I. 

Siryk, highlighted the peculiarities of the mental development of a 

child raised in a single-parent family. 

From the first days of a child’s life, the structure of his/her 

personality is formed. His/her father and mother become an 

example to follow. The child accepts the norms of behaviour of the 

family and tries to be like them. The family, as a small social group, 

influences its members, while each of them influences the life of the 

family with some personal qualities. Each member of this small 

group can influence the goals and attitudes of the entire family. The 

smaller the family, the higher the psychological compatibility 

requirements of its members. In large families, micro-groups of 

interests and spiritual closeness can arise. The family, as a small 

social group, creates positive conditions for its members to meet 

emotional needs that help a person feel a sense of belonging to 

society. 

The development of a child in a single-parent family is 

affected by many destructive factors. These include difficult 

financial and moral situation in the family, a change in the family 

composition, the lack of opportunities to identify with one of the 

parents of the same sex, an inferiority complex due to the absence 

of a father or mother, rapid maturation and other similar factors. A 

specific problem of a single-parent family is the problem of the 

child’s gender identification, as well as the usefulness of the 

upbringing process. 

An increase in the number of divorces, a decrease in the birth 

rate, an increase in crime in the sphere of family and domestic 
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relations and an increase in the risk of children’s predisposition to 

neuroses often occur due to the psychological climate in the family. 

Intrafamily life plays a leading role in the formation of personality, 

and not only the relationship between the child and the parents, but 

also the adults themselves. Constant quarrels between them, 

deceptions, conflicts, fights, despotism contribute to the tension of 

the child’s nervous activity and neurotic states [1]. 

For normal psychological development, the child needs to 

have contact with both the mother and the father, since due to the 

natural differences between women and men, they satisfy the 

different needs of children. 

It is obvious that the active participation of the mother and 

father in the functioning of the family is extremely important, 

especially in the process of raising children, because the child’s 

development depends not only on the absence of a father or mother, 

but also on one of the parents who does not fulfill their functions, or 

performs them inappropriately.  

Raising a child by a single mother is an extremely difficult 

task, which creates additional risks that a woman often does not 

take into account. These include, first of all, too much concentration 

on the child. Mothers, abandoned by their partners, make raising a 

child the goal of their lives, devoting themselves completely and 

entirely to the child. They often try to keep the child in a situation 

of emotional dependence for as long as possible and prevent them 

from becoming independent in various ways. There is also a 

situation when a mother makes her partner out of a child, burdening 

him/her with her problems and concerns, thereby depriving of the 

childhood. 

Researchers have proven that children who are brought up in 

single-parent families find it more difficult than their peers from 

complete families to solve problems in life, they feel more 

emotional stress in establishing contacts, have less sense of security 

and are more aggressive. The absence of a father and excessive 

identification with the mother can contribute to sexual disorders in 

adulthood in boys raised by single mothers [2]. 
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Sex education of a child in a family, as one of the areas of 

upbringing, begins with the birth of a child. Observing the nature of 

interpersonal relationships in the family (between grandparents, 

father, and mother, sisters and brothers, parents and children), the 

child gets the first ideas about how to behave with a person of the 

opposite sex and learns the corresponding patterns of 

implementation of the relevant sex roles. Once such a child is 

brought up in a single-parent family, gender-role identification is 

already violated [3, p. 41]. 

Children who do not have contact with their parents may be 

less motivated to achieve and less likely to complete goals. In 

general, they are less patient and less resistant to negative stimuli 

than their peers. This is due to the fact that a man can better than a 

woman, consistently apply punishment and reward, which is the 

main condition for ensuring the emotional balance of the child. 

In a boy’s life, the father is the model for the role of husband 

and father. This situation affects the learning of parenting roles. 

Thus, the lack of a role model can complicate the correct 

functioning of the child in the gender role, and in the future, prevent 

the establishment of the right relationship with the parents and 

partner. 

Studies have shown that men who were deprived of lively 

contact with their father as children show many symptoms of 

maladaptation in married life [2]. 

The absence of a father in the early childhood of the son, the 

inability to imitate the father in adulthood leads to poor motivation 

in achieving goals, low self-esteem, inability to abandon today’s 

whims for those benefits that can be achieved in the future. A boy 

who does not have a proper pattern of behaviour in the family often 

creates a distorted picture of the pattern of behaviour. 

The presence of the father in the family is also critical to the 

proper development of girls. The father’s behaviour towards his 

daughter is of great importance primarily because he is usually the 

first man with whom the girl begins her interaction. Observing his 

behaviour, she forms her view of men in general. Communication 

with the father allows her to know and understand the psyche of the 
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opposite sex as a whole, which affects her further contacts with 

men, allows her to better understand her husband and sons. 

The way a father treats his daughter makes the girl expect the 

same attitude from her husband. The absence of a father has a 

greater effect on the psyche of the son than the daughter. The 

negative consequences of this phenomenon mainly depend on the 

mother’s attitude to her ex-husband and the current situation. 

The most damaging effect of a mother’s absence in a child’s 

life is insecurity. The mother, communicating with the child, 

develops and strengthens the feeling of confidence and love. Thanks 

to this, she develops psychologically. For a child, the most 

important person is the mother. She satisfies the biological and 

mental needs of the child, cares for and gives love. 

The disruption of the relationship between the child and the 

mother can lead to very serious consequences, for example, mental 

disorders, inhibition of intellectual development, personality 

disorders, etc. The mother creates a favourable atmosphere in the 

family, forms the child’s emotional attitude to the environment. A 

woman teaches the child the richness of psychological feelings, 

allows him/her to better understand other people’s problems. 

The mother forms feelings of love and other positive 

emotional states in the children. She teaches how to love and 

understand other people. Children raised without a mother have 

problems expressing their feelings and affection. A particularly 

important task of the mother in the family is to maintain family ties. 

The mother creates the «roots» of the family and takes care of it. 

The absence of a mother in a child’s life often leads to a feeling of 

lack of belonging. 

For a girl, the absence of a mother is the absence of a personal 

picture from which she inherits her traits and learns how to act in a 

given situation. This reduces the chances of successfully fulfilling 

the role of wife and mother in adulthood. For a son, a mother is 

often a model of a woman. The absence of this model can cause 

difficulties in finding a wife. The mother’s relationship with other 

people is very important for the proper social development of the 

child. A small child observes his/her mother’s relationships with 
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other people. The child acknowledges that there are other people 

whom the mother loves and whose needs she meets. Before the 

child starts making contact with other people, he/she learns from 

her mother how to treat them. If there is nothing to learn, this area 

may not develop at all, and an adult is doomed to loneliness. 

Many psychologists point to the increased vulnerability of 

boys in single-parent families and the presence of additional causes 

for anxiety. K. Mannapova singles out the general negative 

consequences of raising a child in a single-parent family: 

• self-doubt; 

• having difficulty defining moral values, taking 

responsibility, developing a sense of duty, and making 

commitments to their loved ones; 

• have difficulty respecting someone else’s authority; 

• there are psychological complexes, which in the worst case, 

can lead to alcohol addiction, substance abuse, and delinquency [4]. 

Children whose parents are divorced are more likely to face 

psychological problems than children from strong families. In 

single-parent families, such a phenomenon as authoritarian or 

overly liberal relations is more common [5]. 

Parental divorce for a teenager has a different psycho-

traumatic factor. The most traumatic situation is when one of the 

parents tries to "pull" the child to his side, thus setting it against the 

father or mother. To a large extent, the ability of parents to adapt to 

a new situation is important for the adaptation of the adolescent 

after divorce, because the more anxious the father and mother are, 

the more likely it is that the child’s mental balance will also be 

disturbed [6]. 

After analysing the literature, we can conclude that the 

presence of both parents in the family is very important, it affects 

the financial situation and living standards of the family. Families 

living in difficult circumstances cannot afford to raise a child 

properly. When there are both parents, the difficulties of upbringing 

are divided into two. The psychological environment in which a 

child is brought up influences his/her upbringing. Husband and wife 

have different effects on a child’s personality. The sphere of 
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emotional feelings develops under the influence of maternal care; 

children have a sense of security with their mother. The father also 

influences the social sphere of life. That is why it is so important for 

children to be raised by both parents. 

Conclusions. Thus, the section of the monograph considers 

the theoretical aspect of raising children in a single-parent family 

and the influence of such a family on the formation of the child’s 

general socio-psychological perception of the world and life in it. 

Having highlighted the problem, we can say that single-parent 

families belong to one of the main socio-demographic types of the 

modern Ukrainian family. A family is considered incomplete if one 

of the parents is absent due to certain circumstances. Single-parent 

families face psychological, pedagogical, material, and financial 

problems. Psychological and pedagogical problems include the 

feeling of family discomfort experienced by children in single-

parent families. After all, the absence of one parent is bad for the 

psycho-emotional state of children, which can lead to a number of 

complexes that are associated with feelings of inferiority, watching 

those children who have a strong and complete family. As a result, 

there are psychological disorders concerning their own family. 

Material and household problems are the second largest problem, 

which is present in most single-parent families. Usually, the social 

and living conditions in such families are far from ideal, and, 

according to researchers, the lack of material stability has negative 

consequences for both children and parents from single-parent 

families. Financial problems often push members of single-parent 

families to such anti-social acts as robbery, theft, etc. Since the 

family is the fundamental principle of the child’s spiritual, 

economic, and social development, it must still be complete and 

harmonious, because the family environment has always been and 

remains a determining factor in the formation and development of 

the child’s personality, affects his conscious and unconscious 

actions throughout his life [3, p. 40]. 
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§ 8.7 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОГЛЯДИ КЛАСИКІВ 

ПСИХОЛОГІЇ НА ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

ЯК КАТЕГОРІЇ 

Вступ. Наукова дійсність осягається не власними 

уявленнями та зручними фантазіями, а визначеннями і 

дефініціями, які обов’язково базуються на доведених істинах, 

пов’язані між собою внутрішньо та становлять категоріальний 

апарат науки. Так, до основоположних деномінацій психології, 

як варіант – «згустків, опорних компонентів психологічного 

знання» (за О. Хохліною [25]), поряд з «відображенням, 

діяльністю та спілкуванням» (за Б. Ломовим [12]), віднесено 

«особистість», яка є не лише центральним психологічним 

феноменом, що інтегрує та регулює всю психологічну 

організацію людини, але і базовою категорією психології як 

соціально-поведінкової науки.  

Учений у царині дослідження теорій особистості 

професор В. Рибалка [28, с. 128-130] після тривалого вивчення 

їх змістовного наповнення, переконливо вказує, що 

«визначення особистості є стислим вихідним положенням про 

її сутність, які входять в склад теорій та конкретизуються в 

подальших розділах … виходячи з особливого, за головним 

предметом дослідження – особистістю, персонологічного 

мислення її автора; та насправді виступає її образно-

понятійною формулою або навіть вербальною схемою». Тому 

значення терміна для кожного автора має тенденцію бути 

розфарбованим його теоретичною схильністю та емпіричними 

інструментами, які були ним обрані для оцінки та перевірки 

теорії. Відтак представимо результати ретроспективного 

аналізу поглядів класиків психології на особистість як 

категорію.  

Виклад основного матеріалу. «Категорія особистості в 

психології (як серед базових категорій, так і в структурі 

психічних явищ) посідає чільне місце. Здатністю до діяльності 

та спілкування наділена конкретна особистість, яка є носієм 

психічного відображення (психіки)» [25, С. 30]. Однак, лише 
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«особистість як глибоко психологічна категорія, яка володіє 

психічними якостями, «замикає» на собі як діяльність так і 

спілкування. Разом з тим, тільки-но аналіз діяльності та 

спілкування розкриває психологічний склад особистості» [12, 

С. 289]. Тому, змістове розуміння категорії «особистість» є 

запорукою якісного вивчення будь-якого психологічного 

феномену, особливо того, який характеризує людину як 

індивіда, індивідуальність та особистість.  

Теоретико-методологічну основу представленого 

ретроспективного аналізу склали визнані концептуальні 

положення видатних зарубіжних та вітчизняних класиків 

психології: В. Франкла, А. Маслоу, К. Роджерса, Г. Олпорта, 

В. Бехтерєва, О. Лазурського, Л. Виготського, С. Рубінштейна, 

О. Леонтьєва, Б. Ананьєва, Г. Костюка, А. Петровського та 

С. Максименка.  

Уявлення про особистість В. Франкл [23, С. 7-12] 

опублікував ще в 1951 році в роботі під назвою «Десять тез про 

особистість». Науковець вважав, що особистість – це 

абсолютно нова, єдино неподільна, духовна, екзистенційна, 

динамічна, яка самостійно створює і забезпечує свою тілесно-

душевно-духовну єдність та цілісність, при цьому є 

особистістю лише в тій мірі, у якій сама себе персонізує через 

трансцендентне. Для В. Франкла категорія особистості має 

системоутворювальне значення, як для практики заснованої 

ним логотерапії, де становлення особистості (сходження 

людини до особистісного рівня буття) він розумів як розвиток 

здібності людини актуалізовувати та проживати свій духовно-

особистісний початок. Науковець вважав, що кожна людина з 

народження вже є особистістю, а рушійною силою її поведінки 

є пошук Логосу [5]. 

А. Маслоу говорив, що «людина повинна бути такою, 

якою вона може бути» [16, С. 176], бачив особистість єдиною 

та переконував, що «тільки повноцінна особистість має владу 

над своєю долею [16, С. 34] через застосування концентрації, 

вибору зростання, самопізнання, чесності, судження, 

саморозвитку, вершинних переживань, відчутності захисту для 
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власного «Я», як вісьми типів поведінки, які ведуть особистість 

до самоактуалізації» [27, С. 112–114]. За А. Маслоу [27, С. 432] 

структура особистості передбачає наявність рівнів свідомого та 

несвідомого, які можуть існувати не тільки паралельно, але і 

перебувати в протистоянні один з одним, коли кожен з них 

існує в певному сенсі, а інший також існуючи перебуває на 

більш глибокому рівні в структурі особистості та провокує 

певний супротив і одного разу може вийти на поверхню, стати 

свідомим та почати існувати в цьому сенсі [16, С. 177].  

На думку К. Роджерса [20] стати особистістю означає 

знайти своє обличчя, пройти самоактуалізований процес 

становлення і стати цілісним. Притому, самоактуалізація є 

внутрішнім прагненням до зростання і розвитку, самостійності 

та активізації можливостей; а цілісність передбачає бути саме 

тим, ким ти є в середині, в глибині своєї душі. Науковець також 

звертав особливу увагу на те, що кожна особистість буде 

рухатися в напрямку самореалізації, якщо їй вказати шлях та 

надати таку можливість [24]. Стати особистістю можливо лише 

у взаємовідносинах з іншими людьми, тоді коли усвідомлюємо 

кожен момент власного життя та наявна віра в свої внутрішні 

спонукання та інтуїтивну оцінку.  

«Особистість – це динамічна організація психофізичних 

систем індивіда, яка обумовлює характерну лише для неї 

поведінку і мислення» – зазначає видатний «архітектор 

психології особистості» Г. Олпорт [17, С. 96]. У своїх роботах 

вчений [18, 26] дає досить своєрідне розуміння особистості як 

феномену. На його думку, особистість – це перш за все 

особлива, одухотворена відкрита система, в арсеналі якої 

наявні певні можливості, які сприяють її прагненню до 

саморозвитку. Однак її унікальність може провокувати 

труднощі, особливо у її взаємодії з іншим відкритими 

системами, бо саме в процесі становлення особистості 

притаманний лише їй набір рис обумовлює її діяльність та 

поведінку.  

В працях В. Бехтерєва, «особистість – це ніщо інше як 

самодіяльна особа зі своїми психічним укладом і 
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індивідуальним відношенням до оточуючого світу [4, С. 101], 

що проявляє себе в діяльності [3, С. 273] та окрім 

об’єднуючого має спрямовуюче начало». Тобто, особистість є 

активним діячем, однак її поведінка обумовлена внутрішнім 

розумінням зовнішніх стимулів, які надходять з навколишнього 

світу.  

За О. Лазурським особистість – це носій вищих психічних 

функцій, що за психосоціальною природою є результатом 

суспільно-історичного розвитку, де ядром особистості є 

відносини та стосунки, особливо це стосується єдності ендо та 

екзо комплексів. До ендо-комплексів вчений відносив 

темперамент, характер, розумову обдарованість, до екзо-

комплексів – усе те, що визначає сукупність відношень людини 

до оточуючого середовища [9, С. 10–13]. Приорітет 

О. Лазурський надавав взаємовідносинам особистості та 

навколишнього середовища. Він вважав, що кожна особистість 

має активно пристосовуватися до соціального            

середовища [10, С. 46] і саме в цьому суть її становлення.  

Згідно з відомим класиком наукової психологічної думки 

Л. Виготським, «особистість – це динамічна смислова система, 

яка окрім вольових, мотиваційних та емоційних процесів, 

включає ще дії та думки» [6, С. 12]. Для вченого особистість є 

тією основою, навколо якої будується уся психіка людини, 

включаючи діяльність та свідомість, це те, в конкретній 

людині, що є безпосереднім продуктом кристалізації її 

соціального життя [6, С. 7]. Бо «особистість стає для себе тим, 

ким вона є в собі, через те, що вона пред’являє до               

інших» [6, С. 354].  

Не менш «живою» є теорія особистості видатного 

С. Рубінштейна, який писав: «Особистістю людина не 

народжується, особистістю вона стає» [22, т. 2, С. 245]. 

Особистість – це суб’єкт діяльності та свідомості, той, хто 

мислить, відчуває, діє; істота свідома та мисляча [22, т. 1, 

С. 190–207]. С. Рубінштейн дослідив історичне підґрунтя 

поняття «особистість» (з лат. мови – persona). Як виявилося, 

дане поняття було запозичене римлянами у етрусків з метою 
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позначення суспільної функції особи («persona patris, regis, 

accusatoris») [5]. Надалі поняття прижилося, і почало 

використовується для характеристики виконання особистістю 

своїх суспільних функцій та того, як вона справляється з 

роллю, яка покладена на неї життям [22, т. 2, С. 70]. Науковець 

наполягав, що зрозуміти та вивчити особистість можливо лише 

в її діяльності, отримавши відповідь на питання: «Що хоче, що 

може та ким є особистість?» [21].  

Нині вже з догматичною тезою «особистістю не 

народжуються, особистістю стають» [11, С. 134] навіть не 

асоціюється теорія діяльності О. Леонтьєва, яку сам науковець 

називав «Теорією діяльності, свідомості, особистості», 

оскільки вказана теза стала народною та досить часто 

цитується без зазначення її автора. Вчений був переконаний, 

що «особистість народжується двічі: вперше, коли у дитині 

з’являються в явних формах полімотивованість та 

сопідпорядкованість її дій; вдруге, коли виникає усвідомлена 

особистість, тобто особлива перебудова свідомості»               

[11, С. 160–161] та наполягав, що особистість створюється 

об’єктивними обставинами, через цілесукупність діяльності, 

яка виступає одиницею життя [11, С. 3] та здійснюється по 

відношенню до світу [11, С. 165], де індивід перетворюється в 

особистість в ході свого розвитку [11, С. 219], бо особистість є 

цілісним утворенням [11, С. 134], яке розвивається в діяльності 

і через діяльність [11, С. 274–275].  

Дещо схожі ідеї містяться в розробленій Б. Ананьєвим 

теорії особистості, згідно якої особистість є суб’єктом 

діяльності [2, С. 211], в якій вона формується і розвивається    

[1, С. 169]. Структура особистості за Б. Ананьєвим є продуктом 

індивідуально-психічного розвитку, яка виступає в трьох 

планах: онтогенетичної еволюції психофізіологічних функцій, 

становлення діяльності та історії розвитку людини як суб’єкта 

праці, пізнання і спілкування, і, як життєвого шляху людини – 

історії особистості. Разом з тим структура особистості, що 

склалася в процесі індивідуального розвитку людини, сама 

детермінує напрям, ступінь зміни і рівень розвитку всіх 
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феноменів психічного розвитку [1, С. 145]. Вчений особливого 

значення надавав соціальному статусу особистості [1] та був 

переконаний, що основною формою розвитку особистості є її 

життєвий шлях в суспільстві [1, С. 147]. Б. Ананьєв [2] писав: 

«Індивідом народжуються, особистістю стають, а 

індивідуальність відстоюють».  

На переконання Г. Костюка: «Людина є індивідом на всіх 

етапах онтогенезу та при всіх умовах. Людина особистістю 

стає та так само може перестати нею бути. Ставши 

особистістю, людина не тільки не перестає бути індивідом, а 

виступає в своїй індивідуальній своєрідності» [8, С. 80], 

здатною усвідомлювати навколишнє, виокремлювати себе, 

виходити за межі минулого і теперішнього, проектувати своє 

майбутнє, передбачати близькі та віддаленіші наслідки своєї 

діяльності й дій [7, С. 31].  

А. Петровський у найвідомішій своїй книзі «Бути 

особистістю», ємно звертає увагу на те, що «… особистість – 

це не маска, а якраз те, що приховується під маскою, якщо 

людина її одягає» [19, С. 3]. Тобто, особистість – це не те, як 

ми себе поводимо в соціумі, а те, що ми відчуваємо і 

переживаємо в момент взаємодії та спілкування. 

Оригінальність теорії А. Петровського полягає в тому, що лише 

він розглядає людину через призму сими іпостасей, до яких 

відносить: «роль, індивід, організм, індивідуальність, Я, 

особистість, фізичне тіло» [19, С. 9] та наголошує, що 

особистість невід’ємна від системи соціальних зв’язків, в які 

вона включена [19, С. 13]. Кожна особистість прагне 

реалізувати потребу стати та бути особистістю, формується у 

цій взаємодії, однак з різними людьми використовує різні 

іпостаті і цим виявляє свою індивідуальність, демонструючи її 

через діяльність, яка в даному випадку розуміється як 

сукупність усіх дій та активностей особистості.  

Основоположник генетичної психології С. Максименко 

розглядає особистість як витвір [15, С. 8], складну відкриту 

систему, що постійно знаходиться у розвитку, де «третьою 

складовою» вбачається саморозвиток особистості [13, С. 10]. 
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Академік переконаний, що існує сутнісний взаємозв’язок між 

ґенезою становлення особистості та практичною реалізацією 

тих станів, у яких може перебувати особистість на різних 

періодах свого життєвого шляху [15, С. 19]. Характерними 

ознаками особистості є наявність у неї усвідомлення свого 

місця, яке вона посідає в суспільстві, де найяскравішим її 

виявом є індивідуальність [14, С. 18].  

В підсумку наголосимо, що особистість – це найвищий 

ступінь розвитку людини, що являє собою стійку сукупність 

соціально вагомих якостей, які характеризують індивіда як 

унікальну суб’єктивність, здатну освоювати і змінювати світ. 

Особистість доцільно розглядати як поняття та категорію, бо 

саме осягання деномінації «особистість» визначає усю красу 

архітектури психологічного знання про людину.  

Висновки. Особистість є однією з базових категорій 

психології, на основі яких будується понятійний апарат науки 

та суміжних її галузей. Без розуміння змістового наповнення 

особистості складно уявити дослідження будь якого 

психологічного феномену. Представлений ретроспективний 

аналіз праць класиків психології з проблематики особистості 

засвідчує, що зарубіжні вчені (В. Франкл, А. Маслоу, 

К. Роджерс, Г. Олпорт), досліджуючи особистість, розглядають 

її як своєрідну відкриту систему, яка через внутрішні 

прагнення та прояви індивідуальності досягає власного 

саморозвитку й самоактуалізації. Вітчизняні класики 

(В. Бехтерєв, О. Лазурський, Л. Виготський, С. Рубінштейн, 

О. Леонтьєв, Б. Ананьєв, Г. Костюк, А. Петровський, 

С. Максименко) переважно визначають особистість як 

суспільно-психологічну сутність людини та велику роль 

відводять соціальному аспекту, а саме зовнішній оцінці 

особистості з боку суспільства, де ядром особистості або 

джерелом її розвитку розглядають діяльність, яка розуміється 

як складна динамічна система взаємодії суб’єкта з 

суспільством, у процесі якої і формуються властивості 

особистості та відбувається її безпосереднє становлення.  
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§ 8.8 РЕІНТЕРПРЕТАЦІЯ НОСТРАТИЧНОЇ ГІПОТЕЗИ

В КОНТЕКСТІ АРГУМЕНТАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ

МОНОЦЕНТРИСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ

МОВИ

Вступ. Ностратична теорія у ХХ ст., за словами 

Т. Гарипова [1], вважалася однією з “провідних лінгвістичних 

концепцій” (В. М. Ілліча-Світич [2], А. Б. Долгопольський [3], 

В. А. Дибо [4], С. А. Старостін [5], С. Є. Яхонтов [6] та ін.), яка 

формувалася переважно в працях вчених-прихильників 

моноцентристської гіпотези походження людської мови 

(О. С. Мельничук [7]). Проте через складність доведення 

багатьох положень ностратики, які достеменно б відображали 

онтологію регулярності дії лінгвістичних законів для 

доведення генетичної спорідненості різних мовних сімей, які 

намагалися аргументувати ще засновники порівняльно-

історичної лінгвістики (Ф. Бопп [8], А. Шлейхер [9] та ін.) й 

подальші покоління її представників (Т. Бенфей [10] та ін.), 

науковий інтерес до неї поступово згасав, але не був втрачений 

і сприяв появі нових фундаментальних студій і передовсім на 

початку ХХІ ст., в яких було науково обґрунтовано статус 

ностратичної лінгвістики як самостійної наукової дисципліни 

(А. Р. Бомхард, Дж. Кернс [11] та ін.). 

Альтернативою лінгвістичному моноцентризму завжди 

був поліцентризм. Одним із ключових аргументів 

представників поліцентризму є їх твердження про існування 

інших макросімей, наприклад, австричної й дене-кавказької, 

кожна з них об’єднує мови, мовні групи різних порядків, а 

також різні сім’ї. І тут, у першу чергу, слід зважати на ступінь 

генетичних взаємовідношень між мовними сім’ями (або 

прямих дивергенцій, або опосередкованих через конвергентний 

розвиток мов), про що свого часу писав Г. Шухардт і зазначав, 

що “[…] А. Тромбетті наполегливо обстоює моноцентричний 

вектор пошуку генетичного споріднення мов, але не доводить 

свої переконання” [12: 73]. Хоча, як нам видається, 

найвагомішим переконанням є той факт, що цей італійський 
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неолінгвіст був одним з перших розробників ностратичної 

теорії. 

Саме А. Тромбетті [13; 14; 15] продовжив апробацію 

терміна “ностратика”, вперше введеного в науковий обіг 1903р. 

данським лінгвістом Х. Педерсеном, який широкого резонансу 

набув лише у 60-х рр. ХХ ст. після видання роботи 

Владислава Марковича Ілліча-Світича “Опыт сравнения 

ностратических языков (семито-хамитский, картвельский, 

индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский)” [16].  

 Дослідження в цій галузі тривають і дотепер, в яких 

переважно реінтерпретуються вже отримані висновки з 

опрацювання матеріалу ностратичних мов. На підтвердження 

цих припущень зазначимо, що в 1995 р. американський лінгвіст 

А. Р. Бомхард спільно з Дж.  Кернсом укладають ностратичний 

словник “The Nostratic Macrofamily: A study in Distant Linguistic 

Relationship” на матеріалі мов 12 сімей і макросімей із 

залученням окремих мертвих мов, зокрема шумерської [17]. 

Аналіз наукових досліджень. Наразі напрацювання в 

царині ностратичної лінгвістики систематизовано в різних 

джерелах: “Nostratic Dictionary” (А. Б. Долгопольський [18]); 

Міжнародний Інтернет-проєкт “Глобальная 

лексикостатистическая база данных “Вавилонская Башня”” (С. 

А. Старостін [19]); “A Comprehensive Introduction to Nostratic 

Comparative Linguistics: With Special Reference To Indo-

European” (А. Р. Бомхард [20]) та ін., які містять чимало 

етимологічних аргументів на користь дивергенції людської 

мови з однієї територіальної локації.  

Мета дослідження полягає в реінтерпретації ностратичної 

гіпотези як вагомого наукового аргументу для доведення 

положень моноцентристської теорії походження людської 

мови.  

Джерельною базою дослідження є наукові результати, 

отримані в докторській дисертації Я. В. Капранова 

“Діахронічна інтерпретація і верифікація ступенів споріднення 

ностратичних мов (на матеріалі етимонів *HuḲa, *wol[a], 

*wete, *phaħ- (~ *phǝħ-), *marV)” [21], які реінтерпретовані 
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проф. Р. В. Васьком (керівником фундаментального наукового 

дослідження “Ноосферно-ностратична реінтерпретація гіпотез 

походження людської мови” (номер держреєстрації 

0120U102482), що фінансується за рахунок фонду Державного 

бюджету України) і професором А. В. Корольовою (виконавцем 

проєкту) для аргументації нових положень моноцентристської 

теорії походження людської мови.  

Центральною і донині дискусійною проблемою в теорії 

моногенезу залишається поняття типів мовного споріднення, 

яке активно розробляв  український учений О. С. Мельничук [22]. 

Ідеї академіка О. С. Мельничука   знайшли продовження у серії 

робіт Ю. Л. Мосенкіса [23], зокрема в його кандидатській 

дисертації “Проблема единого происхождения языков в 

истории языкознания” [24]. Наводячи аргументи на користь 

моноцентризму, Ю. Л. Мосенкіс у своїх пізніших роботах 

звертається до праці А. Тромбетті “Единство происхождения 

языка” й зазначає, що її автору вдалося обґрунтувати спільне 

походження мов світу на лексичному і граматичному матеріалі, 

демонструючи звукову і семантичну близькість мовного 

матеріалу різних континентів [цит. за пр.: 25: 10].  

Методологія. Окреме й найважливіше питання, що 

потребує подальшого осмислення в теорії моногенезу, – це 

розроблення нової методології, на засадах якої можна буде 

систематизувати закони розвитку ностратичних мов від 

єдиного джерела – ностратичної прамови й додатково 

аргументувати виведені Я. В. Капрановим в його дисертації 

сценарії дивергентно-конвергентного й конвергентно-

дивергентного розвитку мовних рефлексів від допрамовного 

стану до мовного через еволюцію прамовних станів різних 

рівнів, унаочнені ним у сконструйованій графоаналітичній 

мережі різних ступенів масового споріднення ностратичних 

мов. 

Зокрема реінтерпретації підлягають верифіковані за 

допомогою математичної формули Г. Раушенбаха [26], 

електронного калькулятора В. Левенштейна [27] і формули Т. 

Соренсена [28] фонологічні, морфонологічні й семантичні 
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показники у ностратичному матеріалі сімох мовних сімей.  

Виклад основного матеріалу. Теорія лінгвістичного 

моноґенезу ґрунтується на ідеї походження людської мови з 

одного джерела [29: 308], за словами О. М. Баруліна, від однієї 

прамови [30: 41], яка, “хоча ще й не реконструйована”, але 

пошуки інструментів для її відновлення тривають і, як нам 

видається, мають всі перспективи для вдалого завершення. 

Сьогодні можна впевнено говорити про те, що дискусія 

навколо гіпотез походження людської мови вийшла, на думку 

С. А. Бурлак, на новий науковий рівень, бо тепер уже 

недостатньо просто сказати, що “мова – це продукт 

суспільного договору” або “всі слова походять від 

звуконаслідувань” [31] тощо.  Для того, щоб будь-яка гіпотеза 

мала науковий інтерес для її перевірки, потрібно, щоб вона не 

суперечила новому стану накопичених знань про досліджувану 

проблему і не порушувала вже попередні результати, що 

визнані як закономірні. І якщо раніше здебільшого пошуки 

відповідей на це питання ґрунтувалися на філософських 

міркуваннях про те, як могла б з’явитися людська мова, то 

тепер на зміну роздумам прийшов глибокий аналіз даних 

етології, нейрофізіології, генетики, психолінгвістики, 

археології, антропології та інших наук [там само].  І це 

дозволяє реконструювати картину становлення людської мови 

– хоча і не в усіх деталях, але з досить високим ступенем 

аргументованості.  

Дослідники в різних сферах наукового знання мають свої 

завдання у цих пошуках. Антропологи досліджують, як 

пов'язана наявність мови (в першу чергу, звукової) з 

анатомічними особливостями її носіїв. Археологи, культурні 

антропологи, культурологи прагнуть визначити, як корелює 

наявність мови з виробленням знарядь праці, становленням 

ритуальних практик, з первинними видами мистецтва тощо, 

психологи намагаються дослідити розвиток когнітивних 

здібностей гомінід. Біологи ж зосереджені на реконструкції 

еволюційної спадковості між людською мовою і 

комунікативними системами тварин.  
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Власне лінгвісти дискутують у площинах моногенезу чи 

полігенезу, тобто, чи була первісна людська мова єдиною, чи 

протомов було кілька окремих.   

У цьому дослідженні представлено лінгвістичний ракурс 

пошуків для аргументації моногенетичної концепції 

походження людської мови на прикладі систематизації 

лінгвістичних закономірностей у розвитку ностратичних мов, 

які є переконливими доказами їх походження від одного 

джерела – ностратичної прамови. Звісно, що хронологія 

ностратичної прамови і першої людської мови є значно 

дистантною в часі, проте розроблений  у роботі Я.В. Капранова 

алгоритм математичної і комп’ютерної верифікації ступенів 

споріднення ностратичних мов може бути апробований для 

інших макромовних угрупувань і, головне, для дослідження 

більш давніх їх станів.      

Реінтерпретуючи отримані в дисертації Я. В. Капранова 

результати для вивчення ностратичної прамови як одного з 

найбільш пізніх станів моногенетичного розвитку людської 

мови, наведемо слушні думки     О. Ю. Мілітарьова про те, що 

“всі відомі мови, в принципі, мають подібну організацію, їх 

глибинна структура” є однаковою, а диференційні ознаки 

простежуються, як правило, в матеріальній, звуковій 

“оболонці” [32]. 

На користь моногенезу можуть свідчити й інші 

аргументи, наведені О. М. Баруліним, який згадує ідеї 

С. А. Старостіна (які він запозичив у Н. Хомського) про те, що 

“тіло” мови ділиться на дві складові: базову частину, загальну 

для всіх мов світу (за С. К. Шаумяном – генотипову) і 

спеціальну частину, індивідуальну, відмінну для всіх мов 

(за  С. К. Шаумяном – фонотипову). До базових мовних ознак 

належать ті, які відрізняють людську мову від інших систем 

комунікації, зокрема, комбінаторний характер побудови 

мовних одиниць, наявність рівневої системи, особлива 

структура мовного знака і т. ін. [33: 42]. 

Метод реінтерпретації отриманих результатів із 

опрацювання ностратичних версій спрямований на 
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представлення додаткових науково обґрунтованих аргументів 

на користь масового споріднення сімох мовних сімей як 

незаперечний факт лінгвістичної теорії моноцентричного 

походження людської мови. 

Основна мета реінтерпретації – довести, що 

запропоновані в дисертації Я. В. Капранова коефіцієнти збігу 

рефлексів (фонологічних, морфонологічних і семантичних) у 

межах мовних сімей, що мають статус ностратичних, дають 

змогу науково обґрунтувати, що вони є не випадковими, а 

закономірними, адже відображають регулярність дії 

лінгвістичних законів, виведених для мов різних сімей. 

Узагальнюючи отримані Я. В. Капрановим результати, 

продемонструємо, насамперед, лінгвістичні закономірності у 

процесах дивергенції і конвергенції, яких зазнали ностратичні 

мови, проте не втратили генетичні споріднені зв’язки зі своїм 

першоджерелом – спільним ностратичним етимоном.    

Близький ступінь споріднення зареєстровано на 

вертикалі: між Ностр і Афр, Ностр і ЕА і на горизонталі: між 

Алт і Афр, Афр і Карт, Драв і ЕА, про що демонструє 

переважання більшою мірою дивергентних процесів, для яких 

установлено відповідні лінгвістичні закономірності. 

Серед позиційних трансформацій у вокалізмі установлено 

закономірні зсуви 1) вокалічної *о середнього піднесення у 

вокалічну *u верхнього піднесення як збереження дії закону 

сингармонізму в Алт мовах (Ностр *wol[a] > Алт *ulu (~ -o)); 2) 

вокалічної *а центрального ряду нижнього піднесення у 

вокалічну *е переднього ряду середнього піднесення як 

фіксація закону давньої моновокалічності в ІЄ мовах (Драв 

*val- > ІЄ *(e)wel-); 3) анлаутної лабіалізованої вокалічної *u 

заднього ряду верхнього піднесення у вокалічну *е переднього 

ряду середнього піднесення як фіксація закону давньої 

моновокалічності або закону делабіалізації в ІЄ мовах (Алт 

*uka- <> ІЄ *hṷekṷ-)), а також 4) занепад редукованої ауслаутної 

вокалічної *а центрального ряду нижнього піднесення в Афр й 

ІЄ мовах, що відображає дію закону редукції (Алт *uka- <> 

Афр *Hwq-, ІЄ *hṷekṷ- / *heuk-). 
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Серед позиційних трансформацій у консонантизмі 

установлено перехід: 1)  консонантних фонем у межах 

дорсальних (наприклад, велярного в увулярний), засвідчуючи 

дію закону веляризації (Ностр *HuḲa > Афр *Hwq-); 

2)  консонантних фонем у межах лабіальних, зокрема 

білабіальної проривної *p у лабіодентальну фрикативну *f як 

відображення першого положення пересуву приголосних закону 

Якоба Грімма (Карт *px- <> Афр *f[a]ħ-); 3) занепад глухої 

глотальної фрикативної консонантної в анлауті Алт мов під дією 

закону закону Рамстедта-Пельо (Ностр *HuḲa > Алт *uka-). 

Серед комбінаторних трансформацій установлено: 

1) поєднання фонем, зокрема глотальної *H і лабіалізованої 

вокалічної *u як відображення дії закону про регресивну 

акомодацію з фіксацією лабіальних ознак в ІЄ  мовах (Ностр 

*HuḲa > ІЄ *hṷekṷ-); поєднання фонем з іншими 

характеристиками, зокрема, глотальної *h з глайдом *ṷ і 

делабіалізованої *е, що відображає дію цього ж закону, проте з 

фіксацією вже палатальних ознак (Ностр *HuḲa > ІЄ *hṷekṷ-); 

2) трансформацію вокалічного *u в Ностр етимоні у біфонемне 

поєднання *eu в ІЄ мовах як фіксація закону дифтонгізації 

(Ностр *HuḲa > ІЄ *heuk-), засвідчуючи при цьому дію закону 

епентези (додавання фонеми); 3) трансформацію поєднання 

консонантних і вокалічних фонем в Ностр етимоні в поєднання 

вокалічних і консонантних фонем в Алт мовах, засвідчуючи 

дію закону сингармонізму (Ностр *wol[a] > Алт *ulu (~ -o)). 

На користь дивергенції від спільного ностратичного 

джерела свідчать трансформації загальної морфонологічної 

структури залучених до аналізу мов, насамперед: 1) перехід 

консонантного кореня, що відповідає закону про 

триелементний консонантний корінь (за Г. Бєловою) і є 

характерною ознакою семітського коренеслова, в 

неконсонантний корінь (Афр *Hwq- <> ІЄ *hṷekṷ-), що 

відповідає закону про триелементний корінь (за                          

Е. Бенвеністом); 2) перехід чотириелементної структури в 

шестиелементну структуру (Ностр *wol[a] > ЕА *uLivka-).  



335 

Серед трансформацій якості складів установлено два 

переходи: 1) перехід двоскладової в односкладову структуру 

(Алт *uka- <> ІЄ *hṷekṷ- / *heuk-) і, навпаки, 2) перехід 

односкладової в двоскладову структури, відображаючи дії 

законів про відкритий і закритий склади в Алт і Драв мовах 

(Драв *val- / *vēḷ- <> Алт *ulu (~ -o)). 

Установлено також переходи як вокалічних, так і 

консонантних ланцюгів альтернантів в анлауті й ауслауті в 

Драв мовах, які засвідчують регулярність дії закону про 

альтернацію вокалічних (Драв *val- / *vēḷ-) і консонантних 

(Драв *vat- (-d-)) фонем. 

Що стосується семантичних рефлексів, які, хоча й зазнали 

значних семантичних транспозицій, проте не втратили 

генетичний зв’язок зі своїм джерелом, демонструючи різний 

ступінь семантичної щільності з ним. Середню семантичну 

щільність, що дорівнює 0,20, за Т. Соренсеном, зафіксовано 

для ЛСВ1 в ЛСВ2 в Алт мовах, Афр мовах й навіть перехід в 

іншу ЛСГ: етимон ЛСГ “Зорова здатність” (Ностр *HuḲa “око, 

бачити”) переходить в етимон ЛСГ “Розумова здатність” (Алт 

*uka- “помічати, розуміти”) в Алт мовах. Низьку семантичну 

щільність зафіксовано для етимонів з коефіцієнтом 0,50 для 

Афр мов (Ностр *HuḲa “око, бачити” > Афр *Hwq- “знати”). 

Далекий ступінь споріднення зареєстровано на вертикалі 

між Ностр і Алт, Драв, ІЄ, Карт та ін. мовними сім’ями і на 

горизонталі як факт імовірного конвергентного розвитку 

ностратичних мов і повного збереження рефлексів як факт їх 

запозичення уже з самостійних мов, а не прямої дивергенції від 

ностратичного джерела.   

Серед позиційних збігів у вокалізмі такими є: 1) збіг 

делабіалізованих вокалічних *а центрального ряду нижнього 

піднесення або лабіалізованих вокалічних *u заднього ряду 

верхнього піднесення, які засвідчують регулярну дію законів 

лабіалізації і делабіалізації, а також редукції (переважно в 

ауслауті), що діяли в Ностр прамові й збереглися в Алт мовах 

(Ностр *phaħ- (~ *phǝħ-) > ІЄ *phéħh-ur- [*pháħh-ur-], *phǝħh-

wór-, Афр *f[a]ħ-); 2) збіг делабіалізованих вокалічних 
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переднього ряду середнього піднесення як результат дії закону 

делабіалізації в Драв мовах (Драв *vēḷ-), ІЄ (ІЄ *(e)wel-). 

Позиційних збіги у консонантизмі установлено переважно 

в анлауті, серед яких: 1) збіги дзвінких лабіальних 

апроксимантів, що відображає закон лабіальності в Афр, ІЄ, 

Урал мовах (Афр *wadaʔe, ІЄ *‘wed- / *‘wod- / *‘ud-, Урал 

*wete); 2) збіги дзвінких альвеолярних проривних консонантів 

як дія закону додаткової веляризації в Алт, ІЄ мовах (Алт *оdV, 

ІЄ *‘wed- / *‘wod- / *‘ud-); 3) збіги глухих глотальних 

фрикативних консонантів, що відповідають закону про 

ларингальну теорію, який характерний для Афр, ІЄ мов (Афр 

*Hwq-, ІЄ *hṷekṷ- / *heuk-). 

Серед комбінаторних збігів установлено: 1) поєднання 

консонантних і вокалічних фонем з однаковими артикуляційно-

акустичними характеристиками, зокрема апроксиманта *w і 

лабіалізованого *о, що відображають закон про регресивну 

акомодацію з фіксацією лабіальних ознак в Урал мовах (Урал 

*wole); 2)  комбінацію апроксиманта *w і делабіалізованих *е / 

*і, відображаючи той самий закон, але вже з фіксацією 

палатальних ознак в ІЄ, Урал мовах (ІЄ *(e)wel-, Урал *wilwä); 

3) поєднання вокалічних і консонантних фонем з тенденцією до 

залежності глотальної в анлауті й велярної в ауслауті як 

відображення дев’ятого положення фонологічних заборон У. 

Жукюа для Афр, ІЄ мов (Афр *Hwq-, ІЄ *hṷekṷ- / *heuk-). 

Окрім цього, вдалося простежити збіги у межах загальної 

морфонологічної структури, де установлено збіг три- і 

чотириелементних структур в Афр, ІЄ мовах (Афр *Hwq-, ІЄ 

*hṷekṷ-). 

Серед збігів якості складів установлено: 1) збіги 

відкритих складів в анлауті й ауслауті в Алт і ЕА мовах (Алт 

*ulu (~ -o), ЕА *uLivka-); 2) збіги односкладових закритих 

структур в Афр, ІЄ мовах (Афр *Hwq-, ІЄ *hṷekṷ- / *heuk-); 

збіги вокалічних альтернантів а – е в Драв та ІЄ мовах (Драв 

*val- / *vēḷ-, ІЄ *(e)wel- (Gr hw- / ew-)) . 

На користь запозичення реконструйованих етимонів 

свідчить семантична висока семантична щільність 



337 

зафіксованих для них рефлексів у Алт, Афр, Драв, Урал мовах 

(Алт *mū́ro “дерево”, Драв *màran- “дерево”, Урал *morV 

“дерево”). 

Висновки. Референтними інтервалами для доведення 

походження мов з єдиного джерела є сума фонологічних, 

морфонологічних і семантичних показників, яка засвідчує а) 

близький ступінь споріднення, якщо вона відповідає 

коефіцієнту збігів або зсувів до 0,30 (обчисленого за формулою 

Г. Раушенбаха); б) далекий ступінь споріднення, якщо сума цих 

показників відповідає коефіцієнту вище за 0,30. При цьому для 

підтвердження сформульованих припущень щодо регулярності 

дії лінгвістичних законів у ностратичних мовах необхідною є 

додаткова верифікація отриманих обчислень за допомогою 

електронного калькулятора В. Левенштейна, зокрема для 

обчислення фонологічних і морфонологічних структур, а також 

формули Т. Соренсена – для обчислення коефіцієнтів 

семантичних показників (ЛСВ, ЛСГ та ін.): якщо сума 

фонологічних, морфонологічних і семантичних показників 

перевищує коефіцієнт у 3,20, за В. Левенштейном і                   

Т. Соренсеном, то фіксуємо більшою мірою пряму дивергенцію 

між ностратичною прамовою і мовними сім’ями; якщо ж 

коефіцієнт коливається в інтервалах від 0,00 – до 3,20, за          

В. Левенштейном і Т. Соренсеном, то, імовірно, мови є 

результатом конвергентно-дивергентного розвитку від 

ностратичного джерела. 

Сконструйована в роботі Я. В. Капранова універсальна 

гіпотетична графоаналітична мережа (див. Рис. 1) різних 

сценаріїв розвитку ностратичних мов відображає закономірну 

регулярну дію лінгвістичних законів, які є фіксаторами їх 

масового споріднення. Графоаналітична мережа є тим науковим 

конструктом, що може бути прийнятий за гіпотетичну модель 

теорії моноцентризму. 
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         горизонтальна траєкторія руху 

 
                   вертикальна траєкторія руху 

близький ступінь 0,00 -0,30 
(Г. В. Раушенбах) 

 
 далекий ступінь 0,30 і вище 

(Г. В. Раушенбах) 
 

переважання 
ДК (субстратний прояв) 

над КД (суперстратний 

прояв) закономірностями 

  переважання 

КД (суперстратний прояв) 
над ДК (субстратний прояв) 

закономірностями 

 

Рис. 1. Універсальна гіпотетична графоаналітична 

мережа ступенів споріднення ностратичних мов із 

вертикальною і горизонтальною траєкторіями руху 

 

Перспективи подальших досліджень убачаємо в 

конструюванні багаторівневих сценаріїв відношень між 

прамовами і прамовними станами гіпер- і макросімей для 

подальшого вивчення гіпотез походження людської мови крізь 

призму теорії моноцентризму. 

 

Умовні скорочення 

STARLING – Глобальна лексикостатистична база даних 

“Вавилонская башня” 

 

Умовні символи і їх пояснення 

* – астеріск, що позначає реконструйовану форму – 

архетип / етимон або вокалічний і / або реконструйований 

консонантний конструкт 
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> – праворуч, закрита кутова дужка, що позначає перехід 

(дивергентно-конвергентний / конвергентно-дивергентний, 

фонологічний, морфонологічний, семантичний і т. ін.) 

<> – ліворуч, відкрита кутова дужка + праворуч, закрита 

кутова дужка, що позначають взаємозв’язок / 

взаємовідношення ностратичних величин 

 

Ностратичні мови, прамови, відповідники мов, 

діалекти, діалектизми 

Алт – алтайська сім’я, алтайські мови, алтайська прамова, 

алтайський архетип / етимон 

Афр – афразійська сім’я, афразійські мови, афразійська 

прамова, афразійський архетип / етимон 

Драв – дравідійська сім’я, дравідійські мови, дравідійська 

прамова, дравідійський архетип / етимон 

ДК – дивергентно-конвергентний тип споріднення 

ЕА – ескімосько-алеутська сім’я, ескімосько-алеутські 

мови, ескімосько-алеутська прамова, ескімосько-алеутський 

архетип / етимон 

ІЄ – індоєвропейська сім’я, індоєвропейські мови, 

індоєвропейська прамова, індоєвропейський архетип / етимон 

Картв – картвельська сім’я, картвельські мови, 

картвельська прамова, картвельський архетип / етимон 

КД – конвергентно-дивергентний тип споріднення 

Ностр – ностратична сім’я / макросім’я, ностратичні 

мови, ностратична прамова, ностратичний архетип / етимон 

Урал – уральська сім’я, уральські мови, уральський 

архетип / етимон 
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§ 8.9 ТЕРМІНОСИСТЕМА АНГЛОМОВНОГО 

ТУРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

Вступ. У спеціалізованому дискурсі термінологія є 

найбільш помітною особливістю, оскільки тісно пов’язана з 

професійною діяльністю. Терміни в кожній галузі формують 

свої системи, співвіднесені з системою понять відповідної 

галузі знання [1, С. 101]. Так можна характеризувати значення і 

місце термінології в рамках мовної системи будь-якої мови. 

У мовознавстві термін визначається як вербалізований 

результат професійного мислення і найважливіший елемент 

професійної комунікації. З комунікативної точки зору термін 

повинен бути зручним у професійному мовленні, в ньому 

повинні дотримуватися правила лаконічності, стислості, 

адекватності оформлення знань. Саме в дискурсі, в результаті 

когнітивних операцій комунікантів, лаконічна мовна форма 

терміна здатна передати досить великий обсяг знань. Під 

туристичним дискурсом розуміється мова, реалізована в 

інституційних ситуаціях спілкування в предметній сфері 

туризму. 

Виклад основного матеріалу. Туризм є комунікативної 

сферою, в якій зустрічається і переплітається лексика з різних 

областей: крім власне туристичної термінології, тобто 

термінології з галузі техніки туризму, економіки туризму або 

географії туризму, до цієї лексики відносяться також слова з 

топографії, архітектури, образотворчого мистецтва, історії, 

культури, релігії, науки, техніки, спорту, хобі і т. п. 

Історичний розвиток індустрії туризму, а також 

глобалізаційні процеси, включаючи глобалізацію на рівні мови, 

призвели до закріплення того факту, що базова терміносистема 

міжнародного туризму є англомовною. Англійську мову 

традиційно називають «хребтом» міжнародної індустрії 

туризму, офіційно визнаним інструментом фіксації, зберігання, 

поширення термінів туризму. Відображаючи реалії 

національних систем туризму та туристичної галузевої 

культури, національні терміносистеми збагачують і розвивають 
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міжнародну англомовну термінологічну систему туризму, яка, 

в свою чергу, служить донором аналогових терміносистем в 

національних мовах і є основою для постійного взаємообміну 

між ними [2, С. 6]. 

Батьківщиною туризму як виду економічної діяльності 

вважається Великобританія. При цьому в історії англійського 

туризму виділяються чотири етапи, які відповідають етапам 

формування відповідної туристичної термінології англійської 

мови [3, С. 187]: 

1) прообраз туристичної діяльності (від античності до 

початку XIX ст., коли основними мотивами подорожей 

англійців були торгівля, паломництво, лікування, освіта) – в 

англійській мові почала складатися термінологія туризму: 

засоби пересування, умови мешкання позначалися незначним 

набором лексичних одиниць загальнолітературної мови: 

carriage, board, excursion, hotel, resort, itinerary та ін.  

2) початок розвитку масового туризму (XIX ст., коли були 

закладені основи матеріально-технічної бази, методи роботи і 

органи управління туризмом) – з’являються англійські терміни 

tourism і tourist. Бурхливий розвиток туристичної галузі сприяє 

формуванню туристичної термінології відповідно до різних 

туристичних послуг:  

• посередницьких послуг турбюро (booking, conductor);  

• послуг перевезення (Pullman car, commute, liner); 

• послуг, пов’язаних із вживанням їжі (table d’hote, а la 

carte, buffet);  

• розміщення (bivouac, maitre d’hotel, room); 

• розваг (safari, attraction).  

До числа англомовних термінологічних концептів 

активно вводяться іншомовні терміни: з французької мови 

(bivouac, coupon, maitre d’hotel), німецької (baedeker), 

шведської (smorgasbord) тощо.  

3) масовий або конвеєрний туризм (з початку ХХ ст. до 

Другої світової війни) – розвиток туризму характеризується 

невибагливістю послуг, що надаються, стандартністю їх набору 

[4, С. 67]. У зв’язку з розвитком і модернізацією транспорту 



345 

туристична термінологія значно поповнилася за рахунок 

термінів, пов’язаних із послугами перевезення туристів (leg, 

aircraft, aircraft carrier, shuttle, airline та ін.); зростання 

готельного бізнесу призвело до створення нових термінів для 

позначень нових засобів розміщення і номерів (motel, 

penthouse, duplex), осіб (hotelier, receptionist), видів послуг 

(reservation, room-service) [3, С. 188]. 

4) масовий диференційований туризм (від Другої світової 

війни до наших днів) – відрізняється різноманітністю потреб і 

мотивацій туристів, різноманітністю пропонованих послуг і 

яскраво вираженою спеціалізацією туристичної пропозиції. У 

зв’язку з цим англійська термінологія туризму стала активно 

поповнюватися термінами, що позначають різні види та 

категорії туризму (agrotourism, disaster tour, green tourism, 

nostalgic tourism, familiarization trip тощо). 50-60-ті роки – 

період інтенсивного розвитку інфраструктури туризму, що 

зумовило появу нових термінів сфери гостинності (boutique 

hotel, check-in, check-out, condominium), сфери громадського 

харчування (brunch, catering, stand-up buffet), посередницьких 

послуг туроператорів і турагентств (catchment area, last minute 

tour, reservation system) [3, С. 188]. Особливістю розвитку 

туристичної терміносистеми в цей час є активне створення 

складених і похідних термінів, які відображають понятійну 

структуру туризму (tour leader, tour operator, tour participant).  

Як зазначає О. Суперанська, лексику терміносистеми 

(будь-якої спрямованості) можна поділити на великі групи 

вузькоспеціалізованих, міжгалузевих і загальнонаукових 

термінів [5, С. 108]. Лексичні одиниці другої та третьої груп 

можуть входити до різних терміносистем, тоді як лексичні 

одиниці вузькоспеціалізованої групи притаманні об’єктам та 

поняттям конкретної галузі (для туристичного спеціалізованого 

дискурсу це, наприклад, king-size bed, suite deluxe room, bed & 

breakfast), тому ця група є найбільш інформативною. Проте 

межі цих груп не є чіткими. Л. Семенюк підкреслює умовність 

цих меж, зазначаючи, що «міжгалузева лексика туристичного 

дискурсу містить у своєму складі терміни, що належать до 
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економічної термінології: tariff, corporate rate, BBB tax (bed, 

board, beverage tax), cancellation charge; транспортної: car 

rental, bareboat charter, camping trailer; спортивної: 

mountaineering, cave tubing, bungee-jumping; харчування: Asian 

breakfast, brunch, a la carte menu тощо» [6]. Зауважується, що 

переходячи до іншої терміносистеми термін може частково або 

повністю змінити своє значення.  

Достатньо повною та всеохоплюючою є запропонована 

Л. Семенюк класифікація лексико-семантичних групи 

англійських термінів, що належать до сфери туризму. 

Дослідниця при цьому зазначає, що кожну з цих груп можна 

розділити на ще менші групи відповідно до предметної 

приналежності. Л. Семенюк розподіляє терміни за такими 

групами [6]: 

• види туризму та подорожей (green tourism, conducted 

tour, religious tourism, coastal cruise, hosted tour);  

• розміщення туристів (presidential suite, beehive-style 

hotel, boarding house, honeymoon room, superior chalet);  

• туристичний інвентар (life jacket, holdall, sleeping bag, 

rucksack);  

• транспорт (glass-bottomed boat, cruise liner, camper van, 

jumbo jet, shuttle-bus);  

• спорт та розваги (canyoneering, rafting, scuba diving, cave 

tubing);  

• харчування (coffee shop, continental breakfast, pool bar, 

high class, all inclusive);  

• послуги (baby-listening service, aircraft leasing, forget 

something program);  

• тарифи та оплата (cancellation charge, departure tax, 

complementary ticket, average daily rates);  

• документи (health declaration form, hotel voucher, ski 

pass, accident insurance). 

Схожу класифікацію семантичних полів, пов’язаних із 

туризмом і дозвіллям, наводить І. Величко [7]. 

Грехем Данн, засновник системного вивчення мови 

туризму, виокремлює такі групи лексичних одиниць [8, C. 171]: 
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1) слова, що позначають туристичні структури і 

організації – це власне специфічна лексика сфери туризму, що 

використовується для професійної комунікації. Терміни 

активно функціонують в таких секторах, як туристичні агенції 

та транспортні засоби, характеризуються масовим 

використанням англіцизмів (chárter, check-in, code share, all-

inclusive tour, overbooking, slot, stand-by, void і т. д.); 

2) слова, що належать дисциплінам та секторам, 

пов’язаним зі сферою туризму (економіка, історія мистецтв, 

гастрономія і т. п.). Мова йде про частотні слова в текстах 

туристичної тематики, в яких міститься оригінальний зміст 

терміну, наприклад, такі архітектурні терміни як vault 

(склепіння, купол), capital (капітель) тощо, використовуються 

для опису пам’яток у тому ж значенні, що і в професійній 

сфері, до якої вони належать. Що стосується економіки, то тут 

виділяється група термінів, які при визначенні певних 

специфічних явищ у галузі туризму, набувають певної 

специфіки значення, як це сталося з терміном seasonality 

(сезонність), що позначає концентрацію попиту в період 

відпусток із наступним спадом туристичного потоку протягом 

всього року. Слід зазначити і назви певних видів спорту (hiking, 

rafting, canyoning, bungee jumping і т. п.), які активно 

практикуються на відкритому повітрі, на лоні природи і тісно 

пов’язані з туристичною діяльністю; 

3) слова периферійної області термінологічного корпусу 

«туризм», що використовуються в масовій комунікації. 

Маються на увазі слова побутового дискурсу, наприклад, якісні 

прикметники, що характеризують чарівність туристичного 

об’єкта (splendid, extraordinary, magnificent, elegant, luxurious і 

т. д.), а також клішовані фрази (splendid views, panoramic 

landscapes і т. п.), дієслова типу go, come, escape і т. п., терміни 

traveller, visitor привносять привабливість у пропозицію 

туристичного маршруту. 

Тим не менше, переважна більшість специфічної лексики, 

що використовується в туристичних текстах, належить 

багатьом професійним дисциплінам, які її характеризують 
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(історія, географія, мистецтво тощо), тобто в туристичній 

лексиці використовується чимало запозичених термінологічних 

одиниць. 

Так, наприклад, у Діснейленді широко використовується 

театральна термінологія, щоб підкреслити призначення парку 

розваг. Відвідувачів називають “guests”, а працівників парку 

“cast members”. Терміном “costume” називається одяг, який 

щодня носять актори, в той час як термін “uniform” для цього 

не використовується. “On stage” відноситься до будь-якої 

частини парку, яка відкрита для гостей, а “backstage” – для 

закритих для гостей зон і т. п. 

Основною термінологічною одиницею, як відомо, є іменник. 

У результаті дії морфологічного способу утворено багато 

англійських туристичних термінів, причому найпоширенішим 

способом є афіксація – приєднання морфеми до кореня слова для 

утворення нового слова. Найчастіше зустрічаємо приклади 

суфіксації: 

• -ing (camping, hiking, landing, partnering, pricing, 

staggering),  

• -tion (animation, recreation, reservation, transportation),  

• -age (pilgrimage, porterage),  

• -er (busser, greeter, hiker, hosteller, supplier),  

• -ist (excursionist, motorist, receptionist, tourist).  

Домінуючим способом термінотворення для англійських 

спеціальних одиниць є синтаксичний спосіб, наприклад: 

accommodation ladder, baggage car, departure board, guide book. 

У англомовному туристичному дискурсі переважають 

багатокомпонентні терміни, що свідчить про інтенсифікацію 

процесу спеціалізації туристичних термінів. Найбільш поширеним 

видом складених термінів в англійській термінолексиці є 

двокомпонентне атрибутивне словосполучення з іменником у 

функції препозитивного визначення, наприклад: flight attendant, 

entry visa, restaurant car, agency tour, а також hall porter, hospitality 

industry, conference room, wine waiter, menu card, shoulder          

season [3, С. 189]. 
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Більшість англійських монолексемних туристичних 

термінів утворено за допомогою словоскладання, яке є 

найпродуктивнішим в англійській термінології способом 

термінотворення: air-hostess, breakfast, campground, doorman, 

wayfarer, timetable, sightseer, bed-night (one person for one night). 

Для англійського словотворення в туристичній 

термінології характерні наступні моделі: 

• іменник + іменник (bellboy, housekeeping, roadhouse, 

timeshare, birdwatching, kitesurfing, campsite);  

• дієслово + прийменник-частка (check-in, check-out, pick-

up, kick-back);  

• прикметник + іменник (redcap, freediving). 

Навіть для англійської мови, яка в багатьох випадках 

використовується для термінотворення в туристичній лексиці 

інших країн, тим не менш також характерне, хоч і меншою 

мірою, запозичення іншомовних лексем. За окремими 

секторами туризму традиційно закріпилася та чи інша 

національна мова продукування, фіксації та репрезентації 

термінів (наприклад, обслуговування стравами та напоями – 

французька мова, екологічний туризм – німецька, у сфері 

культурного туризму закріпилися і використовуються терміни з 

різних національних мов). Здебільшого в англійській мові 

присутні запозичені французькі лексеми – abolition (ануляція), 

route (маршрут), quay (причал), porter (провідник), а також 

запозичення з іспанської (cafeteria – кафетерій); шведської 

(smorgasbord – «шведський стіл»), нідерландської мов (snack – 

легка закуска) та інших (наприклад, bungalow – термін, що 

прийшов в англійську мову з Азії для позначення «невеликого 

одноповерхового будинку, що зазвичай зводиться в зоні 

відпочинку»).  

Найдавнішим способом утворення англійських 

туристичних термінів є внутрішньомовне запозичення, що 

супроводжується спеціалізацією слів, запозичених із мови 

загального вжитку, переоцінкою їх змісту (наприклад, package 

 package tour, bed-night, bed-place) або від інших 

спеціалізованих мов (наприклад, congestion (із медицини)  air 
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traffic congestion) і, таким чином, термінологізацією 

загальновживаного слова. 

Мові туризму як спеціалізованому дискурсу притаманне 

скорочення формулювань, зокрема використання спеціальних 

скорочень і абревіатур, що, як правило, пояснюються і 

супроводжуються загальновживаною мовою, наприклад, LHR 

(London Heathrow airport), LOS (Length of Stay), Comp = 

complimentary), APEX (Advance Purchase Excursion Fare), ETA 

(Estimated Time of Arrival), GMT (Greenwich Mean Time), O/W (One 

Way), B&B (Bed and Breakfast), CVB (convention and visitors bureau), 

DIT (domestic independent tour), а також епонімів (JKF: airport; 

Victoria: railway station). 

Відносно високий в англійській мові рівень синонімії. У мові 

туризму переважають терміни, значення яких частково 

співпадають і тому можуть використовуватися як рівнозначні. 

Наприклад, administrator – receptionist (адміністратор); stewardess – 

cabin girl (покоївка); second class – economy class (другий клас); 

accommodation – room (кімната). Також у групі англомовних 

термінів відзначаються еліптичні варіанти синонімів: Pullman 

coach – Pullman (спальний вагон); air terminal – terminal 

(аеровокзал); travel agency – agency (туристичне агентство); tour 

voucher – voucher (ваучер). 

Висновки. Отже, як ми могли побачити, функціональне 

навантаження туристичного дискурсу реалізується за допомогою 

загальномовних і термінологічних мовних засобів. Терміносистема 

мови туризму відноситься до кількох лексико-семантичних груп; 

терміни в мові туризму є лексичними одиницями як 

вузькоспеціалізованої лексики, так і пов’язаних із туризмом 

суміжних галузей, а також такими, що використовуються в масовій 

комунікації. 
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§ 8.10 ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ

З ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

Вступ. 24 серпня 2021 року український народ відзначає 

30-річчя незалежності. Продовжуються державотворчі процеси

та йде активне реформування базових галузей. Особливо

актуальним для держави є формування активної громадянської

позиції та відповідальності в учнівської молоді. Патріотичне

виховання є одним з пріоритетів освітньої галузі, громадянську

відповідальність визначено як одну з наскрізних змістовних

ліній відповідно до Концепції Нової української школи [1].

Проте, потребує більш глибокого вивчення історія становлення

поняття «громадянська відповідальність», його зміст та

структурні елементи. Оскільки жодна з навчальних дисциплін

не включає до своєї програми розкриття означених питань,

доцільним вважаємо створення курсу за вибором з вивчення

громадянської відповідальності, який покликаний не лише

розкрити теоретичні основи, а й надати здобувачам освіти

практичні громадянські навички, що стануть корисними у

дорослому житті та майбутній професійній діяльності.

Виклад основного матеріалу. Україна, яка зазнає 

внутрішніх та зовнішніх  труднощів під час державотворчих 

процесів, особливе місце приділяє громадсько-патріотичному 

вихованню та формуванню громадянської відповідальності 

молодого покоління. Одним з пріоритетів освітньої галузі стає 

виховання особистості, яка чітко ідентифікує свою національну 

приналежність, з глибокою шаною ставиться до моральних та 

правових норм, цінує історичну спадщину власного народу, 

відзначається високим рівнем правової культури, тощо. 

Пріоритетом громадянської освіти є правопросвітницька 

складова, яка має забезпечити молоде покоління необхідною 

базою знань для розуміння нормативно-правової системи 

держави, усвідомлення прав і свобод громадянина, повагу до 

державних органів влади, шляхи захисту власних прав і свобод, 

можливості реалізації своїх професійних та творчих планів. 
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Проте, не зважаючи на ряд нормативно-правових актів та 

дослідження науковців та педагогів закладів освіти, співпрацю 

з просвітницькими та правозахисними організаціями, рівень 

правової освіти населення держави є недостатнім. 

Молода людина має не лише усвідомлювати своє місце в 

соціумі, сприймати обов’язки, які накладені на неї у 

відповідності до цієї ролі,  а й прийняти та сформувати в себе 

чітке відчуття співпричетності, небайдужості до суспільних та 

державних проблем, які стануть запорукою потреби у 

активному волевиявленні, участі у самоуправлінні, реалізації 

соціальних проектів. 

Виникає потреба в створенні курсів за вибором, які мають 

надати здобувачам освіти глибинні знання зі змісту, 

структурних елементів та шляхів формування основних 

громадянських цінностей. Курс за вибором «Громадянська 

відповідальність – мій особистий вибір», що пропонується до 

завпровадження у старших класах ліцеїв або коледжах, завдяки 

активним формам навчання та спільному творчому пошуку 

викладача та здобувачів освіти надасть можливість розвитку 

основних громадянських та соціальних компетентностей 

молоді.  

У статті представлено програму курсу за вибором, 

анотацію до нього, визначено вимоги до досягнень учасників 

освітнього процесу. 

Теоретичну та методологічну основу матеріаів складають 

нормативно-правові акти [1],[2] й роботи вітчизняних та 

зарубіжних вчених, присвячені питанням розвитку 

громадянської відповідальності. 

Важливі аспекти розвитку громадянської відповідальності 

висвітлюють у своїх працях М. Актаєва, Т. Куниця, К. Пекач, 

В. Примак та інші. Проте відсутні праці, які ґрунтовно 

досліджують питання формування громадянської 

відповідальності учнівської молоді в умовах підготовки до 

майбутньої професійної діяльності та пропонують освітні 

курси чи програми. 
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Метою є дослідження досвіду впровадження в освітній 

процес програми курсу за вибором для учнівської молоді з 

формування громадянської відповідальності. 

Робочі навчальні плани розробляються закладами освіти 

відповідно до Типових планів та містять предмети інваріантної 

та варіативної складової. Варіативна складова типових планів 

може використовуватися: для збільшення годин профільних 

предметів інваріантної складової, як консультації чи 

індивідуальні заняття або запровадження курсів за вибором чи 

факультативів, що мають розширювати світогляд здобувачів 

освіти чи підсилювати певні предмети, відповідно до 

спеціалізації закладу. 

Курси за вибором— це курси, які спрямовані на 

розширення та поглиблення знань здобувачів освіти з певних 

профільних предметів (чи тих, які змістовно доповнюють 

профільні предмети), забезпечують можливість інтеграції 

певних предметів чи науково-дослідного пошуку. 

Створюються курси за вибором з метою підсилення профільної 

освіти, профорієнтації, набуття та розвитку громадянських та 

професійних компетентностей здобувачів освіти, підготовки до 

державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Відповідно до потреб сучасної української освітньої 

освіти, з метою формування змісту поняття «громадянська 

відповідальність» та визначення його складових було 

запроваджено курс за вибором «Громадянська відповідальність 

– мій особистий вибір» для здобувачів освіти ІІІ ступеню  на

базі Криворізької спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 71.

Актуальність курсу за вибором учнів «Громадянська 

відповідальність – мій особистий вибір» викликана зростаючим 

інтересом до правової освіти та процесів державотворення в 

Україні. Політичні та економічні кризи, військові дії на теренах 

держави є наслідком недостатньої правової обізнаності 

населення, низької політичної культури, корумпованості та 

непослідовності в діях політичної еліти держави. Проте 

піднесення національної свідомості, пожвавлення інтересу до 
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історії та звичаїв власного народу гостро ставить проблему 

формування активної громадянської позиції та виховання 

відповідального громадянина в умовах сучасного освітнього 

простору. Виникає потреба розгляду минулого з позиції 

полікультурності та багатоперспективності. 

Громадянськість визначає безпосередній зв’язок людини 

із державою та її інститутами. Саме як соціальний суб’єкт, 

громадянин користується рядом благ, які йому гарантує 

держава та зобов’язаний дотримуватися  встановлених 

моральних та правих норм. Означені нори покликані 

забезпечувати порядок, визначають норми комфортного 

співіснування в соціуму, а не обмеження прав та свобод 

людини.  

Міністерством освіти і науки України в рамках Концепції 

Нової української школи окреслено ряд змістовних ліній, які 

орієнтовані на інтеграцію курсів, тобто носять над предметний 

характер. Всі наскрізні змістовні лінії мають допомогти молоді 

розширити свої загальні теоретичні знання, зрозуміти 

принципи співіснування у суспільстві, набути практичних 

навичок, які знадобляться у майбутньому житті та професійній 

діяльності. Метою реалізації наскрізної лінії «Громадянська 

відповідальність», яка визнана однією з найбільш суспільно-

значимих тем, є формування відповідального громадянина, 

члена громади, здатного зрозуміти принципи й механізми 

функціонування спільноти, здатного відповідати за свої 

рішення вчинки чи бездіяльність, готового до державотворчої 

ініціативи.  

Програма курсу за вибором, відповідно до рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України та Концепції «Нова 

українська школа»,  передбачає практичні заняття, 

індивідуальні та групові проекти, що покликані розвивати в 

учнів готовність до співпраці, толерантність до думок та 

вчинків інших людей.  

Основною метою  курсу «Громадянська відповідальність 

– мій особистий вибір» є створення умов для формування 

громадянської  відповідальності  старшокласників  в сучасному  
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освітньому просторі.  

Основними завданнями курсу є:  

-    ознайомлення учнів з еволюцією понять 

«громадянство» та «громадянська відповідальність»; 

-    визначення характерних рис та особливостей 

становлення громадянського суспільства в незалежній Україні; 

-    ознайомлення з міжнародним досвідом розвитку 

громадянської освіти; 

-    визначити основні складові громадянської 

відповідальності; 

-    окреслити основні фактори впливу на формування 

свідомого громадянина; 

-    виконання учнями практичних вправ, які сприятимуть 

інтерактивній взаємодії учасників освітнього процесу, 

опануванню складних розумових операцій, розвитку 10 

основних компетентностей, визначених Концепцією Нової 

української школи. 

Вид курсу – міжпредметний.  

Передбачається, що уроки будуть побудовані за 

алгоритмом, який включає три основні частини: вступну 

(мотивація та актуалізація знань учасників освітнього процесу), 

основну (опанування нових знань, розвиток компетентностей), 

завершальну (рефлексія, оцінювання). Курсом передбачено ряд 

занять, що мають на меті  набуття практичних навичок 

формування громадянської відповідальності, захисту прав і 

свобод громадянина, сприятимуть розвитку громадянської 

освіти в державі. Інформативна складова спрямована на певну 

суспільну дію, яку учасники освітнього процесу зможуть 

реалізувати в рамках уроку або ж як домашнє завдання. 

Особливе значення при вивченні курсу відіграє вибір 

форм та методів роботи. Інтерактивність, взаємодія, 

використання сучасних інформаційно-комунікативних 
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технологій сприятиме підвищенню мотивацію здобувачів 

освіти. При визначенні додаткових питань для обговорення 

доцільно, в рамках теми, обирати актуальні світові та 

вітчизняні  питання суспільно-плітичного, економічного, 

культурного характеру. Важливо при обранні тем 

дотримуватися принципів толерантності та порозуміння, 

уникати питань, які можуть сприяти ворожнечі на етнічному, 

релігійному, політичному грунті. 

Курс передбачає можливість оцінювання навчальних 

досягнень учнів, відображених у програмі як результати 

навчання. Оцінка має виражатися не кількісними, а якісними 

показниками. В процесі оцінювання рекомендовано 

пропорційну, неупереджену участь всіх учасників освітнього 

процесу. 

Характеристика особливостей структури і змісту 

програми курсу 

Курс «Громадянська відповідальність – мій особистий 

вибір» укладений за тематичним принципом. Курс забезпечує 

послідовне, цілісне розкриття всіх тем. Інтегруючи елементи 

різних галузей знань, курс сприяє ефективному застосуванню 

набутих знань на практиці, активній взаємодії учасників 

освітнього процесу. 

Курс структурований за такими темами: 

Тема 1. «Громадянин»: історія, сучасність, перспективи. 

Тема 2. Фактори впливу на становлення відповідального 

громадянина. 

Тема 3. Складові громадянської відповідальності 

Ознайомлення здобувачів освіти з метою, завданнями та 

структурою курсу має відбутися на вступному занятті. Саме 

тут проходить обговорення основних правил роботи, 

принципів комфортної взаємодії. 

Провести узагальнюючу рефлексію, систематизувати 

отримані знання, означити значущі проблеми що потребують 

подальшого вивчення, надати оцінку реалізації в рамках курсу 
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надпредметним  зв’язкам доцільно робити на підсумковому 

занятті. 

Програму складено з урахування вікових особливостей 

учасників освітнього процесу та відповідно до державних 

вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки. 

Навчальна програма розрахована на 35 годин, може 

викладатись у 10-11 класах академічних ліцеїв, у 9-х класах 

гімназій або в 9-11 класах загальноосвітніх навчальних 

закладів (як курс за вибором учнів). 

Курс «Громадянська відповідальність – мій особистий 

вибір»   передбачає певні особливості організації освітнього 

процесу. Курс не має на меті отримання виключно теоретичних 

знань, розкриття певних понять чи висвітлення подій, він 

спрямований на інтерактив всіх учасників освітнього процесу в 

обговоренні проблем становлення громадянського суспільства, 

формування громадянської відповідальності як невід’ємної 

риси сучасної молоді. 

Пошуково-практична робота має спонукати здобувачів 

освіти до: визначення та розуміння принципів роботи з різними 

типами джерел, їх первинного аналізу; аналізування окремих 

положень нормативних правових актів; формування навичок 

простежувати причинно-наслідкові зв’язки, аргументованого 

доведення власної думки; застосування набутих знань для 

реалізації соціальних проектів та впровадження їх в освітній 

процес навчального закладу.  

Доцільним для ефективної взаємодії та максимальної 

результативності є створення сприятливого мікроклімати, 

налагодження довірливої, проте робочої, атмосфери під час 

занять. Це має сприяти вільному висловлюванню молоддю 

власних думок та їхній активній участі в освітньому процесі.  

Оцінювати варто не стільки знання учнівської молоді, 

скільки їх аргументовані судження, прагнення до взаємодії,  

навчальну активність.  
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Зміст програми 
№ 

з\п 
Кількість 

годин 
Зміст 

Вимоги до досягнень 

учасників освітнього 

процесу 

 Вступ 

1 1 Зміст, мета та завдання 

курсу. Основні принципи 

роботи, міжпредметні 

зв’язки. Література та 

корисні ресурси. 

Розповідати про зміст, 

мету, завдання й 

особливості курсу. 

Називати основні критерії 

оцінювання, корисні 

джерела. Визначати шляхи 

їх пошуку.  

Висловлювати власну 

думку щодо прогнозів 

роботи, очікування щодо 

результатів вивчення  

курсу. 

Тема 1. «Громадянин»: історія, сучасність, перспективи. 

2-4 3 Хто такий громадянин? 

Еволюція понять «громадянин» та 

«громадянство»: від стародавніх 

часів до кінця ХХ ст. 

Застосовувати поняття 
громадянство, громадянин, 

громадянська 

відповідальність 

Називати  мислителів та 

науковців, які долучилися 

до становлення 

демократичних засад 

суспільства; нормативно-

правові акти, що 

регламентують питання 

громадянства. 

Описувати етапи 

становлення 

демократичного 

суспільства в різні 

історичні періоди. 

Розрізняти громадянство і 

громадянин; громадянство 

і підданство 

Аналізувати фактори, що 

впливали на формування 

інституту громадянства в 

Україні та світу. 

Висловлювати власну 

5 1 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. 

«Літопис громадянства»/ 

«Бортовий журнал 

громадянина» 

Групові проєкти 

6 1 Статус громадянина в 

незалежній Україні. 

Поняття інституту 

громадянства,  громадянство  Укра

їни. Порядок набуття та 

припинення громадянства України. 

Принципи громадянства. 

Нормативно-правове забезпечення. 

7 1 Європейський та світовий досвід 

розвитку інституту 

громадянства. 

Теоретичні та практичні аспекти 

інституту громадянства у 

міжнародному праві. 
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Громадянство і підданство. 

Подвійне громадянство. 

думку щодо становлення 

інституту громадянства; 

проблем його нормативно-

правового регулювання. 

 

8 1 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. 

«Громадянство» і «громадянин»   

Асоціативний кущ.  

9 1  ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. 

«Подвійне громадянство в 

Україні: «за» та «проти»». 

Дебати/ «Відкрита трибуна» 

Тема 2. Фактори впливу на становлення відповідального 

громадянина. 

10 1 Держава і суспільство як основні 

фактори впливу на формування 

громадянської відповідальності. 

Потенціал держави, державних 

органів та суспільства як факторів 

впливу на становлення 

громадянина. 

Називати основні  

фактори впливу на 

становлення 

відповідального 

громадянина.  

Розповідати про 

механізми, форми та 

методи співпраці 

державних органів з 

громадянським 

суспільством. 

Описувати освітню 

систему України; функції 

й повноваження органів 

освіти; роль ЗМІ в житті 

суспільства і держави.  

Аналізувати ситуації 

прояву впливу суспільства 

на становлення особи як 

громадянина держави. 

Висловлювати власну 

думку щодо рівня 

розвитку співпраці 

держави та суспільства.  

11 1 Я – суб’єкт соціального життя 

громадянського суспільства. 

Вплив суспільства на формування 

відповідального громадянина. 

Родина. Традиції та звичаї. 

Історична спадщина.  

12  ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. 

«Циферблат цінностей моєї 

родини».  

Індивідуальні мініпроєкти 

13  ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. 

«Етнографічна спадщина». 

Виставка/Екскурсія регіонами 

України/Відеожурнал 

14 1 Я – суб’єкт політичного життя 

громадянського суспільства. 

Механізми впливу держави на 

формування громадянської 

відповідальності. Державна 

політика. Школа  та позашкільні 

установи.  ЗМІ та інформаційні 

мережі. 

15-

16 

2 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. 

Громадянська відповідальність 

як наскрізна змістовна лінія в 
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освітньому процесі. 

Реалізація наскрізної змістовної 

лінії «громадянська 

відповідальність» під час вивчення 

дисциплін гуманітарного, 

природничого, математичного 

спрямування. Розробка 

прикладних завдань. Робота в 

групах. 

17 1 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. «Сучасні 

освітні платформи, проєкти на 

допомогу становлення 

громадянського суспільства». 

Моделювання сучасного 

освітнього інформаційного 

простору. 

18 1 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. 

«Алгоритм дій відповідального 

громадянина в умовах 

політичної кризи в державі (на 

прикладах національних 

революцій  в Україні, Білорусі, 

Грузії, Лівану, тощо)». Круглий 

стіл 

19 1 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. «Сучасні 

медіа-стандарти. Абсолютно 

правдива інформація в повному 

обсязі: міф чи реальність?». 

Дебати 

Тема 3. Складові громадянської відповідальності 

20 1 Громадянська ідентифікація. 

Сформована система 

загальнолюдських і 

демократичних цінностей. 

Ототожнення себе зі спільнотою 

громадян національно-державного 

утворення. Феномен свідомого та 

активного громадянства, 

усвідомлення себе 

членом громадянського суспільств

а.  

Називати  складові 

громадянської 

відповідальності, ознаки 

свідомого громадянського 

суспільства. 

Визначати соціальні ролі, 

які приймають на себе 

громадяни. 

Розповідати про значущу 

роль громадянської 

ідентифікації, гідності, 

патріотизму в становленні 

особистості, як 
21 1 Національна гідність. 

Патріотизм. Повага до 
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державних символів, історії, 

культури. 

Роль моральної свідомості у 

формуванні відповідального 

громадянина. Зміст поняття, факти 

прояви патріотизму в Україні. 

відповідального 

громадянина. 

Наводити приклади 

участі молоді або 

мешканців територіальної 

громади у державотворчих 

процесах; співпраці 

громадян з органами 

місцевого самоврядування; 

участі шкільного 

самоврядування у 

вдосконаленні роботи 

освітнього закладу. 

Висловлювати власну 

думку щодо значення 

громадської 

відповідальності; 

особистої причетності до 

державотворчих 

демократичних процесів в 

Україні. 

 

22 1 Самовдосконалення як 

усвідомлена потреба до 

формування  активного 

громадянина. 

Розуміння власної неповторності 

та унікальності. Потреба в 

засвоєнні системи знань. 

Внутрішні та соціальні 

спонукальні чинники. Освітній 

процес як складова становлення 

активного громадянина. 

23  Соціальна роль.  

Усвідомлена потреба людини в 

приналежності до певної 

соціальної групи. Готовність особи 

виконувати певну соціальну роль. 

24  Відповідальність та лідерство. 

Можливість на себе функції 

лідерства на вимогу держави. 

Готовність прийняти 

відповідальність за власні дії чи 

бездіяльність. 

25  Громадська діяльність. 

Форми участі громадян у 

державотворчих процесах. 

Можливості впливу громади на 

суспільно-політичне життя. 

26  ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. 

«Волонтерство як соціальне 

явище./ Волонтерство як ступінь 

розвитку суспільства». Експертне 

коло 

27  ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ.    

«Е-петиції як прояв активної 

громадянської позиції/ Е-петиція як 

засіб лобіювання інтересів окремих 

соціальних груп». Дискусія 
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28  Толерантність. 

Застосування терміну. 

Концептуальне обґрунтування 

толерантності.  Проблемність 

толерантності. 

29  ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. «Наше 

маленьке велике коло». 

Портфоліо толерантності класу 

30  Моя майбутня професія. 

Свідомий вибір професії за 

здібностями. Проблеми 

професійного зростання та 

матеріальної винагороди. 

31  ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. 

«Заробітчанство: змушений крок 

людини в умовах економічної 

дестабілізації чи свідома 

підтримка держави». Есе. 

32 1 Особиста відповідальність. 

Усвідомлення власної 

відповідальності за все 

навколишнє. Вмотивованість до 

суспільно значимих дій та вчинків 

33-

34 

2 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. 

«Громадянська відповідальність 

– мій особистий вибір». 

Індивідуальні проєкти. 

 

 Підсумкове узагальнення 

35 1 Шляхи формування громадянської 

відповідальності. Освітній заклад 

як місце виховання активного 

свідомого громадянина. 

Визначати основні 

поняття курсу. 

Порівнювати вхідні 

очікування та власні 

результати щодо вивчення 

курсу. 

Узагальнювати та 

систематизувати знання, 

результати досліджень. 

Застосовувати 

компетентності у реальних 

життєвих ситуаціях. 

 

Висновок.  Запровадження  курсу за вибором «Громадянська  
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відповідальність – мій особистий вибір» може стати гарним 

прикладом  формування громадянських компетентностей у 

здобувачів освіти засобами сучасних інтерактивних технологій, 

що підтверджено в результаті апробації. Програма курсу 

спрямована на розвиток критичного мислення та здобуття 

практичних навичок, що стануть корисними у майбутній 

професійній діяльності. Курс має сприяти формуванню 

активної громадянської позиції, повазі до загальнодержавних 

та громадянських цінностей, професійному зростанню молоді. 

Курс за вибором розрахований на здобувачів освіти 

закладів освіти віком 14-17 років. Буде корисним при 

формуванні загальнолюдських цінностей,  сприятиме 

піднесенню національної свідомості та само ідентифікації 

особистості. Надпредметний характер робить його особливо 

актуальний в умовах розвитку профільної професійної освіти. 
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§ 8.11 ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ОБРАЗИ ЯК РЕСУРС

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОЩЕННЯ У ЖІНОК 

ГУМАНІТАРНИХ ПРОФЕСІЙ 

Вступ. Турбота про духовне зростання, формування 

високоморальних чеснот завжди було актуальним питанням у 

суспільстві. Люди, які прагнуть жити порядно, бути 

доброзичливими і справедливими по відношенню до інших, 

інколи мають певні перешкоди на шляху досягнення таких 

цілей через існуючі труднощі у якісному екологічному 

проживанні ними прощення набутих образ.  

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної 

української мови образа визначається як «зневажливе 

висловлювання, негарний вчинок, що спрямовані проти кого-

небудь і викликають у нього почуття гіркоти, душевного болю» 

[1, с. 815]. Образа спричиняє певні неприємні емоції, душевні 

страждання та біль, загострення та актуалізацію 

фундаментальних світоглядних питань людини тощо, які 

мимоволі або підсвідомо виражаються людиною в процесі її 

взаємодії з іншими людьми і негативно впливають на життя 

людини загалом. Отже, пошук шляхів формування готовності 

до прощення, оптимізації психологічного супроводу прощення 

є актуальною науковою проблемою, що в наш час має особливе 

значення в Україні в умовах затяжної гібридної війни, 

суспільних конфліктів та криз.  

Знання історії виникнення та значущих сторін будь-якої 

проблеми дає можливість визначити кращі шляхи її вирішення, 

тому для пошуку шляхів формування готовності до прощення 

доцільно визначити особливості образи, яку переживає 

особистість. Дослідження образи допомагає з’ясувати важливі 

глибинні фактори актуального психологічного стану людини, 

яка звертається до психолога за допомогою у подоланні образи 

і якісному проживанні процесу прощення. В той час 

підвищення готовності до прощення позитивно впливає на 

розвиток соціального інтелекту, завдяки чому у людині 

розвивається здатність більш якісно та екологічно взаємодіяти 
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 з кривдником [2]. 

Образливість особистості розглядали у своїх працях 

О. Апуневіч, А. Басс і А. Даркі, Е. Берн, Є. Ільїн, В. Столін,      

З. Фройд, Е. Фромм, Т. Харріс та ін.). Типологія образ 

досліджувалась у працях О. Апуневіч, С. Гарькавець,               

С. Яковенко та ін. Типології прояву образливості, які 

становлять складові характеру людини, описані у дослідженнях 

К. Лєонгарда, А. Лічко, Э. Шострома, К. Юнга [3, с. 127].  

Готовність до прощення була предметом дослідження вчених 

Л. Томпсон, C. Снідер, Л. Хоффман, Е. Носенко,           А. Сокур та 

ін. На думку А. Сокур готовність до пробачення доцільно 

співвідносити із думками, які характеризуються негативною 

валентністю та відповідними емоціями і поведінкою, що 

виявляються відношенню до джерела провини [4, с. 114]. 

В науково-методичному посібнику з «Психодіагностики» 

«Методики дослідження образи» (2017) [5] С. Гарькавець та 

С. Яковенко описують два опитувальника: «Стратегії 

поведінки образливого індивіда» та «Інсталяції образливості 

індивіда», що дають змогу досліджувати особливості образи 

особистості, а у 2018 році ці вчені досліджували особливості 

прощення щодо вибору стратегії поведінки в конфронтації з 

тим, хто їх образив, використовуючи розроблений ними у 

2017р. опитувальник «Стратегії поведінки образливого 

індивіда».  

Наше дослідження проводилось з метою визначення 

шляхів формування готовності до прощення з урахуванням 

типу образи, в ході якого було використано другий 

опитувальник, розроблений С. Гарькавець та С. Яковенко у 

2017 р., а саме: «Інсталяції образливості індивіда». Опитування 

респондентів відбувалась з використанням гугл форми, яка 

включала питання загального характеру та двох 

психодіагностичних методик: 1) опитувальник «Шкала 

глибинної готовності до пробачення» (Е. Носенко, 

А. Сокур)[4]; 2) опитувальник «Інсталяції образливості 

індивіда»  (С. Гарькавець та С. Яковенко) [5].  

У 2018 р. С. Гарькавець та С. Яковенко науково дослідили, 
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що прощення залежить від віку, статі та професійних 

характеристик скривджених [6]. Ці результати наукових 

досліджень були нами враховані в ході написання нашої 

роботи: у емпіричному дослідженні взяли участь жінки віком 

від 21 до 61 року (респондентів було поділено на три групи за 

віком: від 21 до 35 років, від 36 до 44 років та від 45 до 61 

року), вибірка становила 61 особу, всі респонденти належали 

до гуманітарних професій: психологи, педагоги, соціальні 

працівники. 

Виклад основного матеріалу. Формування готовності до 

прощення можна асоціювати не лише зі стратегією подолання 

образи, але також інших складних життєвих ситуацій, адже 

прощення значно сприяє повернути людини почуття 

контрольованості ситуації [7, с. 122]. «Шкала глибинної 

готовності до пробачення» (Е. Носенко, А. Сокур) передбачає 

визначення пробачення як процесу трансформації реакцій 

людини на джерела образи, його дії та їх наслідки із 

негативних до позитивних або нейтральних з урахуванням 

того, що образа людини може бути спрямована на саму себе, 

інших людей, ситуацію, певні обставини тощо [4, с. 114]. За 

цією методикою нами було зібрано статистичні дані щодо 

готовності досліджуваних до прощення, і потім отримані дані 

було згруповано за такими рівнями готовності до прощення: 

від 18 до 42 балів – низький рівень готовності до прощення; від 

43 до 84 балів – середній рівень готовності до прощення від 85 

до 126 балів – високий рівень готовності до прощення. 

О. Апуневіч під образливістю розуміє закріплену в 

поведінці людини рису, що формує схильність до переживання 

образи, навіть коли рівень невідповідності життєвих подій і 

очікувань людини незначний, і при цьому він визначає такі 

типи образ [8, с. 93–94]: 

- за рівнем усвідомлення (усвідомлена і неусвідомлена); 

- за тривалістю (короткочасна і тривала); 

- за типом реалістичності джерела (реальна чи 

вигадана); 
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- за спрямованістю на об’єкт (образа на себе, на іншого, 

на групу); 

- за активністю вияву (супроводжується активними 

діями або веде до бездіяльності); 

- за типом відхилення від норми (нормативна чи 

патологічна стосовно впливу на поведінку людини); 

- за можливістю корекції (така, що піддається корекції, 

та така, яку неможливо коригувати). 

Використання опитувальника «Інсталяції образливості 

індивіда» (С. Гарькавець та С. Яковенко) дало можливість 

виявити типи образливості, які характерні респондентам, за 

такими шкалами: шкала «Образливість як ворожість або 

агресія», шкала «Образливість як помста», шкала 

«Образливість як упертість», шкала «Образливість як 

маніпуляція»; шкала «Образливість як страх», шкала «Брехні».  

При обробці в програмі SPSS 20 статистичні дані змінних 

«Образливість як ворожість або агресія», «Образливість як 

помста», «Образливість як упертість», «Образливість як 

маніпуляція»; «Образливість як страх», «Релевантність 

результатів опитування» було згруповано за такими рівнями:  

1) «Образливість як ворожість або агресія»: до 11 балів – 

відсутність інсталяції образливості як ворожості або агресії; 12 

балів і більше – наявність інсталяції образливості як ворожості 

або агресії; 

2) «Образливість як помста»: до 6 балів – відсутність 

інсталяції образливості як помсти; 7 балів і більше – наявність 

інсталяції образливості як помсти; 

3) «Образливість як упертість»: до 6 балів – відсутність 

інсталяції образливості як упертості; 7 балів і більше – 

наявність інсталяції образливості як упертості; 

4) «Образливість як маніпуляція»: до 10 балів  – 

відсутність інсталяції образливості як маніпуляції; 11 балів і 

більше – наявність інсталяції образливості як маніпуляції; 
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5) «Образливість як маніпуляція»: до 10 балів  – 

відсутність інсталяції образливості як страху; 11 балів і більше 

– наявність інсталяції образливості як страху; 

6) «Релевантність результатів опитування»: до 4 балів – 

результати опитування є релевантними; 5 балів і більше – 

результати опитування ставляться під сумнів. 

Для успішного досягнення мети нашого дослідження 

респонденти додатково були опитані щодо їхнього віку, 

наявності у них образи та бажання простити (відповідно було 

визначено змінні «Вік», «Визнання наявність образи», 

«Визнання бажання простити»). Відповіді на останні два 

запитання дали можливість визначити те, чи визнає людина 

наявність у неї образи та бажання простити. 

В процесі математичного опрацювання статистичних 

даних щодо взаємозв’язку визначених нами змінних 

дослідження було виявлено статистичну значущість лише за 

деякими результатами кореляційного аналізу, а саме: 

релевантність результатів опитування респондентів за віковими 

групами (p=0,02), дослідження взаємозв’язку рівня готовності 

до пробачення та інсталяція образливості як помсти (p=0,00), 

дослідження взаємозв’язку рівня готовності до пробачення та 

інсталяція образливості як маніпуляції (р=0,02); дослідження 

взаємозв’язку рівня готовності до пробачення та релевантністю 

результатів опитування щодо інсталяції образливості (р=0,02), 

дослідження взаємозв’язку визнання наявності образи та 

релевантністю результатів опитування стосовно інсталяції 

образливості (р=0,046). 

Результати обробки статистичних даних у табл. 1 

(значення показника кореляції Спірмена становить r=-0,299, а 

показника статистичної значущості кореляції Спірмена p=0,02) 

свідчать, що приблизно половину відповідей респондентів 

щодо інсталяції образливості вікових категорій від 21 до 35 

років та від 36 до 44 років доцільно ставити під сумнів, в той 

час відповіді 19 із 22 (тобто 86,4%) досліджуваних віком від 45 

до 61 років є релевантними. Таким чином, можна 

стверджувати, що дорослі люди старші 45 років більш 
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правдиво відповідають на питання психодіагностичних 

методик щодо інсталяції образливості. Отже, для отримання 

більш точних даних щодо нашого дослідження за вибраною 

темою доцільно проводити дослідження на вибірці зі значно 

більшої кількістю респондентів різних вікових категорій. 

 

Таблиця 1 

Релевантність результатів опитування респондентів щодо 

інсталяції образливості за віковими групами 
Групи 

досліджуваних 

за віком 

Релевантність результатів опитування Всього 

Результати опитування 

є релевантними, % 

(кількість осіб) 

Результати опитування 

ставляться під сумнів, 

кількість осіб 

21-35 років 53,3 (8) 46,7 (7) 100 (15) 

36-44 років 52,2 (12) 47,8 (11) 100 (23) 

45-61 років 86,4 (19) 13,6 (3) 100 (22) 

Всього 65,0 (39) 35,0 (21) 100 (60) 

 

В ході дослідження взаємозв’язку рівня готовності до 

пробачення та інсталяція образливості як помсти (табл. 2) було 

виявлено, що отримані результати мають статистичну 

значущість і характеризуються середнім рівнем кореляційного 

зв’язку (r=-0,51; p=0,00).  

Варто звернути увагу, що жодному респонденту не 

характерно низький рівень готовності до прощення. Отже, 

жінкам гуманітарних професій характерно середній і високий 

рівні готовності до прощення. Для підтвердження цих 

висновків слід провести дослідження на вибірці із значно 

більшою кількістю респондентів. 

За результатами обробки статистичних даних табл. 2 

маємо, що 21,4 % респондентів із середнім рівнем готовності 

до пробачення характерно відсутність інсталяції образливості 

як помсти, а відповідно 78,6% таким респондентам характерно 

наявність інсталяції образливості як помсти. В той час високий 

рівень готовності до пробачення спостерігався у більшості 

жінок, що не мають інсталяції образливості як помсти (72,7%), 

і  лише  27,3 %  респондентів  з  високим  рівнем готовності до 
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 пробачення мають інсталяцію образливості як помсти. 

 

Таблиця 2 

Дослідження взаємозв’язку рівня готовності до пробачення 

та інсталяція образливості як помсти 
Рівень готовності 

до пробачення 

Інсталяція образливості як помсти Всього, 

% (кількість осіб) Відсутність 

інсталяції 

образливості як 

помсти, % 

(кількість осіб) 

Наявність 

інсталяції 

образливості як 

помсти, % 

(кількість осіб) 

Середній рівень 

готовності до 

пробачення 

21,4 (6) 78,6 (22) 100 (28) 

Високий рівень 

готовності до 

пробачення 

72,7 (24) 27,3 (9) 100 (33) 

Всього 49,2 (30) 50,8 (31) 100 (61) 

 

Отже, психологічна робота, спрямована на зниження у 

жінок рівня інсталяції образливості як помсти, впливає на 

підвищення готовності до прощення з урахуванням того, що 

рівень кореляції Спірмена у даному випадку знаходиться на 

рівні r=-0,51.  

Відповідно до досліджень Г. Бреслава готовність до 

прощення передбачає наявність емпатії, яка в свою чергу 

співвідноситься з доброзичливістю і протиставляється 

негативним емоціям, гніву та бажанням помститися [9, с. 28]. 

Отже, можна стверджувати про те, що співвідношення 

готовності до пробачення та схильності до помсти має чітко 

виражений амбівалентний характер.  

На рис. 1 подано діаграму за результатами нашого 

дослідження, яка наглядно демонструє взаємообернений 

зв’язок між готовністю до прощення та бажанням помститися. 
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Рис. 1. Взаємозв’язок рівня готовності до пробачення та 

інсталяціі образливості як помсти 

 

Розглянемо дані, подані у табл. 3. Дослідження 

взаємозв’язку рівня готовності до пробачення та інсталяція 

образливості як маніпуляції (r=0,29; p=0,02) показують, що 

жінки з високим рівнем готовності до пробачення більш 

схильні до інсталяції образливості як маніпуляції, ніж жінки з 

середнім рівнем готовності до пробачення: 92,9% жінкам із 

середнім рівнем готовності до пробачення характерно 

відсутність інсталяції образливості як маніпуляції, а 7,1% такої 

категорії респондентів – навпаки; при цьому у 69,7 

респондентів із високим рівнем готовності до пробачення 

відсутня інсталяція образливості як маніпуляції, а 30,7% 

жінкам гуманітарних професій із високим рівнем готовності 

притаманна інсталяція образливості як маніпуляції. 
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Таблиця 3 

Дослідження взаємозв’язку рівня готовності до пробачення 

та інсталяція образливості як маніпуляції 
Рівень готовності 

до пробачення 

Інсталяція образливості як маніпуляції Всього, % 

(кількість 

осіб) 
Відсутність інсталяції 

образливості як 

маніпуляції, % 

(кількість осіб) 

Наявність інсталяції 

образливості як 

маніпуляції, % 

(кількість осіб) 

Середній рівень 

готовності до 

пробачення 

92,9 (26) 7,1 (2) 100 (28) 

Високий рівень 

готовності до 

пробачення 

69,7 (23) 30,3 (10) 100 (33) 

Всього 80,3 (49) 19,7 (12) 100 (61) 

 

З аналізу табл. 4 маємо, що в результаті дослідження 

взаємозв’язку між рівнем готовності до пробачення та 

релевантністю результатів опитування щодо інсталяції 

образливості (r=-0,30; p=0,02) у половину респондентів із 

середнім рівнем готовності до пробачення спостерігаються 

релевантні результати опитування, а результати опитування 

другої половини жінок із середнім рівнем готовності до 

пробачення необхідно ставити під сумнів.  

 

Таблиця 4 

Дослідження взаємозв’язку між рівнем готовності до 

пробачення та релевантністю результатів опитування щодо 

інсталяції образливості 
Рівень готовності 

до пробачення 
Релевантність результатів опитування Всього, % 

(кількість 
осіб) 

Результати опитування 
є релевантними, % 

(кількість осіб) 

Результати опитування 
ставляться під сумнів, 

% (кількість осіб) 
Середній рівень 
готовності до 
пробачення 

50,0 (14) 50,0 (14) 100 (28) 

Високий рівень 
готовності до 
пробачення 

78,8 (26) 21,2 (7) 100 (33) 

Всього 66,7 (40) 32,3 (21) 100 (61) 
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З аналізу вище викладеного матеріалу маємо, що 78,8% 

жінок з високим рівнем готовності до пробачення результати 

опитування щодо інсталяції образливості є релевантними, і 

лише у 21,2% такої категорії жінок результати опитування є 

сумнівними.  

Отже, опитування стосовно проблеми образливості жінок 

гуманітарних професій з високим рівнем готовності до 

пробачення дає можливість отримати більш правдиві дані, ніж 

таке опитування жінок з середнім рівнем готовності до 

пробачення. 

Цікавим є аналіз результатів дослідження взаємозв’язку 

визнання респондентами наявності образи та релевантністю 

результатів опитування на питання методики щодо інсталяції 

образливості (r=0,26; p=0,046). Статистичні дані, подані у табл. 

5 дають можливість стверджувати, що з підвищенням рівня 

визнання образи у жінок гуманітарних професій 

спостерігається зниження рівня правдивості відповідей на 

питання психологічних опитувальників щодо дослідження 

образи. Так, 81,8% жінок, які заперечують наявність образи, 

дають правдиві відповіді на опитувальники, а 18,2% з них – 

навпаки; 56,4% жінок, які визнають наявність образи, 

відповідають правдиво, а відповіді на опитувальники щодо 

образи у 43,6% жінок, що визнають наявність образи, доцільно 

ставити під сумнів. 

 

Таблиця 5 
Дослідження взаємозв’язку визнання наявності образи та 

релевантністю результатів опитування 
Визнання 

наявності образи 
Релевантність результатів опитування Всього, % 

(кількість осіб) Результати 
опитування є 
релевантними 

Результати 
опитування 

ставляться під 
сумнів 

Заперечення 
наявності образи 

81,8 (18) 18,2 (4) 100 (22) 

Визнання 
наявності образи 

56,4 (22) 43,6 (17) 100 (39) 

Всього, % 
(кількість осіб) 

66,7 (40) 32,3 (21) 100 (61) 
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Висновки. Проведене нами дослідження щодо 

визначення типу образи як ресурсу формування готовності до 

прощення у жінок гуманітарних професій дало змогу 

визначити, що для успішного формування готовності до 

прощення у жінок такої категорії необхідно проводити 

психологічну роботу щодо зниження у них рівня бажання 

помститися. Також було виявлено, що підвищення рівня 

готовності до прощення впливає на підвищення рівня 

інсталяції образливості як маніпуляції, на що доцільно звертати 

увагу психологу в процесі психологічного супроводу прощення 

жінок гуманітарних професій. 

В результаті написання нами статті було виявлено, що 

третину відповідей респондентів щодо інсталяції образливості 

необхідно поставити під сумнів (відповіді 21 із 61 

респондентів). Введення нами допоміжної змінної «Визнання 

наявності образи» дозволило визначити те, що чим вищий 

рівень визнання образи, тим менше правдивими є відповіді 

респондентів на питання психодіагностичних методик щодо 

дослідження інсталяцій образливості, хоча значення кореляції 

Спірмена при цьому характеризується низьким рівнем (r=0,26). 

Таким чином, за наявності у вибірці дослідження жінок 

гуманітарних професій у подальших психологічних 

дослідженнях щодо проблеми образи, взаємозв’язку прощення 

та образи тощо варто визначати рівень правдивості відповідей 

респондентів, а також мотивувати їх до надання реалістичних 

відповідей на питання психодіагностичних методик. Також 

доцільно враховувати, що вік жінок гуманітарних професій 

впливає на рівень правдивості відповідей: чим молодші 

респонденти, тим рівень правдивості відповідей на методики 

визначення інсталяцій образливості нижчий.  
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§ 8.12 АСОЦІАТИВНА ЕТНОСЕМІОМЕТРІЯ 

ЦІННІСНИХ ІНТЕРЕСІВ СУЧАСНИХ БРИТАНЦІВ 

Вступ. Антропоцентричний принцип лінгвістики 

стимулював розвиток нової науки – лінгвістичної аксіології, 

яку активно розробляли Н. Д. Арутюнова [1], М. Ф. Алефіренко 

[2], О. Л. Бєссонова [3], Т. І. Вєндіна [4], О. М. Вольф [5], 

Є. Ф. Серебренникова [6], Г. І. Приходько [7], І. В. Чекулай [8] та 

інші, і в основу якої покладено аксіологічний вимір мови. 

Лінгвістична аксіологія зумовила необхідність розробки нового 

напряму, який названо етносеміометричною аксіоконцептологію. 

Етносеміометрія (за Є. Ф. Серебренниковою) в такому ракурсі 

методологічно виконує роль дієвого інструмента як для 

емпіричної, так і для експериментальної когнітивно-семантичної 

інтерпретації цінностей (М. М. Болдирєв [9], В. І. Карасик [10], 

Роналд Ленекер [11]), що онтологічно відображені в 

аксіоконцептосфері кожного етносу. 

Мета дослідження – за результатами реакцій, що були 

надані представниками британської лінгвокультури, на стимул 

INTEREST і опрацьованих за допомогою універсального 

комп’ютерного сервісу СТИМУЛУС, побудувати асоціативне 

поле “INTEREST”. 

Джерельною базою дослідження є наукові результати, 

отримані в докторській дисертації Н. О. Стефанової 

«Етносеміометрична параметризація аксіоконцептосфер у 

британській та українській лінгвокультурах», виконаної в 

рамках фундаментального наукового проєкту “Ноосферно-

ностратична реінтерпретація гіпотез походження людської 

мови” (номер державної реєстрації 0120U102482), що 

виконується за рахунок видатків фонду Державного бюджету 

України в Київському національному лінгвістичному 

університеті. 

 Виклад основного матеріалу. Лінгвістична аксіологія 

дедалі продовжує пошуки ефективних інструментів для 

реконструкції ціннісних картин світу представників різних 

етнокультур. Останнім часом, як показують міждисциплінарні 
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дослідження у цій сфері, найбільш ефективними методиками є 

експериментальні процедури, які передбачають синергію як 

власне лінгвістичних здобутків, так і результатів роботи 

психологів, соціологів, філософів тощо.    

Вільний асоціативний експеримент надає можливість 

отримати інформацію про семантичні зв’язки слів, які об’єктивно 

існують у психіці носія мови. На думку Уфімцевої Н. В., під час 

проведення асоціативного експерименту, дослідники 

отримують певні реакції, які можна інтерпретувати як 

специфічний для певного етносу, культури і мови асоціативний 

профіль образів свідомості. Вони інтегрують розумові й чуттєві 

знання, які накопичені певним етносом [12].  

Під час проведення вільного асоціативного експерименту 

було використано універсальний онлайн сервіс Google Forms 

для створення вебопитувальника. За допомогою розробленої, у 

даному програмному забезпеченні, анкети було отримано 

необхідну інформацію про певні факти свідомості британських 

опитуваних. Одним із завдань анкети було запитання: 

«Визначьте, що особисто для Вас означає таке поняття, як 

"ІНТЕРЕС (у плані цінностей)». Британські інформанти 

отримували анкету на електронну пошту і надавали відповіді у 

режимі онлайн в зручний для них час. Дане опитування 

відбувалось анонімно, всі учасники анкетування надали 

попередню усну згоду на участь в експерименті й подальшу 

обробку отриманих даних. Електронна анкета була розроблена 

англійською мовою. 

Таким чином, до вільного асоціативного експерименту 

долучилось 105 британців, що є цілком достатньою кількістю 

для припущень і висновків, на думку В. В. Левицького і Й. А. 

Стерніна, які взагалі обґрунтовують навіть меншу кількість 

опитаних для отримання достовірних даних – 60. 

Як зауважує Й. А. Стернин, асоціативна реакція суттєво 

залежить від вікової категорії, статі, соціально-професійного 

статусу опитуваних і багато інших факторів [13]. Таким чином, 

у першому запитанні анкети інформанти визначали свою 

вікову категорію. До вільного асоціативного експерименту 
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доєдналися британські респонденти наступних вікових 

інтервалів: 1) від 17-23; 2) 24-30; 3) 31-39; 4) 40-49; 5) 50 і 

більше.  

 
Діаграма1. Вікові категорії британських респондентів 

 

Як зазначає Караулов Ю.М., у віці від 17 до 25 років 

завершується етап формування і становлення мовної 

особистості і надані асоціації повною мірою відображають 

сформовану когнітивно-мовну здатність інформанта. На думку 

ученого, словниковий запас, ієрархія ціннісних категорій, 

прагматичні установки мовної особистості залишаються досить 

стабільними упродовж життя людини [14, С. 192-193], що є 

важливим для вибору вікових категорій респондентів в даному 

асоціативному експерименті. В дослідженні  було обрано більш 

широкий віковий діапазон (охоплює вікову категорію 50 років і 

більше), з метою отримання даних, які будуть релевантні для 

більш обширного кола осіб.  

У другому запитанні анкети опитуваним було 

запропоновано визначити стать. 
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Діаграма 2. Стать британських респондентів. 

 

До експерименту приєднались 42,9% респондентів-

британок і 57,1% британців-чоловіків. Погоджуємось з думкою 

Горошко О.І., яка вслід за А.В. Кириліною, вважає, що 

вивчення гендеру мовної особистості, як соціокультурного 

параметру, є вкрай важливим і корелює з антропоцентричним 

підходом задекларованим у сучасній лінгвістиці [15]. 

Представлене в нашому дослідженні гендерне співвідношення 

респондентів дає змогу зробити певні припущення і 

продемонструвати тенденції, що домінують у сучасному 

суспільстві. 

В третьому питанні анкети респонденти визначали місце 

народження. Погоджуємось з думкою Л.В. Сахарного про те, 

що асоціативні реакції респондентів залежать від 

географічного положення і професії [16]. В асоціативному 

експерименті брали участь 57,1% британських респондентів, 

які народилися у Сполученому Королівстві Великої Британії і 

Північної Ірландії і 42,9% визначили місцем народження інші 

країни. 
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Діаграма 3. Місце народження британських 

респондентів. 

  

Четверте питання анкети стосувалось національності 

респондентів. Англійцями себе ідентифікували 57,1% опитаних 

і 42,9% вказали інше.  

 

 
Діаграма 4. Національність респондентів-британців 
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Визначити рідну мову було запропоновано 

респондентам у п’ятому питанні анкети.  

 
Діаграма 5. Рідна мова британських респондентів. 

 

Шосте питання анкети стосувалося мови, якою 

спілкуються британські респонденти. Всі 100% опитаних 

визначили англійську мову, як основну мову спілкування. 

 
Діаграма 6. Мова спілкування британських респондентів. 
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Сьоме запитання представлене в анкеті стосувалось 

освіти респондентів, які брали участь в асоціативному 

експерименті. Так, вищу освіту отримали 86% опитаних 

британців і середню освіту – 14% респондентів-британців. 

 
Діаграма 7. Освіта британських респондентів. 

 

У восьмому питанні інформанти зазначали свій 

професійний статус або фахову приналежність. В експерименті 

брали участь представники медичної сфери (21,4%), 

представники фінансово-економічного сектору (43%), студенти 

(28,6%) і дипломати (7,1%). 

Таблиця 1 

Професія респондентів-британців Відсоток опитаних (%) 

Дослідник у галузі клінічних 

випробувань 

21,4 

Студент 28,6 

Дипломат 7,1 

Менеджер з продаж 28,6 

Фінансовий 

(інвестиційний) адміністратор 

14,3 
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Наступне запитання стосувалось надання британськими 

респондентами реакцій на ключовий мотивуючий стимул 

“INTEREST”. Для оброблення отриманих результатів надані 

респондентами реакції на стимул “INTEREST” були внесені в 

комп’ютерний сервіс СТИМУЛУС, розроблений і успішно 

апробований О. Ф. Загородньою. 

Зазначена програма надає можливість досліднику обрати 

мову реакції, семантичну сферу, тип асоціативного зв’язку S-R 

за введеними класифікаціями, присвоїти оцінку конотаціям 

реакції. В результаті опрацювання даних комп’ютерна 

програма представила результати у вигляді коефіцієнтів і 

статистичних показників, а також візуальне супроводження 

аналізу: графіки і діаграми, які характеризують специфіку 

побудованих асоціативних полів. 

Головними перевагами комп’ютерного сервісу 

СТИМУЛУС є вбудований у модуль аналізу даних 

математичний апарат для виконання статистичних обчислень 

результатів асоціативного експерименту [17], який заснований 

на статистично-математичних відношеннях і закладена  

автоматична (комп’ютерна) процедура виявлення 

семантичного компонента, розроблена в роботі                          

В. В. Левицького та Й. А. Стерніна “Експериментальные 

методы в семасиологии”. Ця процедура надає не лише кількісні 

показники кожної експериментально виділеної реакції на 

стимул, а й індекс її яскравості, що обчислюється як 

відношення кількості тих, хто виділив дану ознаку, до числа 

учасників експерименту. Уведений у комп’ютерну програму 

етносеміометричний параметр дозволяє ранжувати семантичні 

компоненти за ступенем яскравості та виявити їх відносну 

ієрархію у структурі асоціативного поля стимулу [18]. 

Таким чином, було здійснено етносеміометричний і 

тематичний аналіз побудованого асоціативного поля 

“INTEREST”  як   мотиваційної   бази  відображення  ціннісних 
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 смислів мешканців Британських островів [19]. 

 

Таблиця 2 

Асоціативні реакції британців на стимул “INTEREST” 
Реакції-асоціації Кількість Індекс яскравості 

Ядро 

money 31 0,2039 

independence 23 0,1513 

Периферія 

hobby 14 0,0921 

freedom 8 0,0526 

study 7 0,0461 

passion 5 0,0329 

attention 5 0,0329 

acceptance 5 0,0329 

good humour 4 0,0263 

success 4 0,0263 

travel 3 0,0197 

work 3 0,0197 

books 3 0,0197 

love 3 0,0197 

fascination 3 0,0197 

happiness 3 0,0197 

friendship 3 0,0197 

enjoy 2 0,0132 

Gain 2 0,0132 

Bank 2 0,0132 

Food 2 0,0132 

Self 2 0,0132 

Read 2 0,0132 

enthusiasm 2 0,0132 

payment 2 0,0132 

News 2 0,0132 

Sport 1 0,0066 

discipline 1 0,0066 

Home 1 0,0066 

Tradition 1 0,0066 

Intrigue s 0,0066 

Companionship 1 0,0066 

Concern 1 0,0066 

Разом 152 1,0000 
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Асоціативне поле “INTEREST” утворюють 152 реакції, 

що були надані британськими респондентами, з яких різними 

виявилось 33 реакції. 

Аналіз асоціативного поля показав, що воно є двоядерним 

і найбільш кількісними реакціями виявились асоціати money 

(31 реакція з ІЯ 0,2039) та independence (23 реакції з ІЯ 0,1513). 

Дані асоціати становлять мотиваційні інтереси британців і 

засвідчують домінантність матеріальних і соціальних 

цінностей. Відповіді надали опитані всіх вікових категорій, які 

брали участь в експерименті.  

Решту відповідей, що складають периферію поля, 

тематично було об’єднано у 7 лексико-семантичних груп: 1) 

“Моральні якості” (представлену асоціатами freedom, attention, 

love, companionship, acceptance); 2) “Інтелектуальні здібності” 

(яка включає study, books / read, discipline, success); 3) 

“Матеріальна вигода” (до якої увійшли асоціати money, 

payment, bank, gain), 4) “Розваги/Дозвілля” (з асоціатами hobby, 

travel, sport); 5) “Емоційні відчуття” (представлену реакціями 

passion, good humour, fascination, happiness);  6) “Життєво 

необхідні речі” (з асоціатом food); 7) “Родинні відносини” (до 

якої увійшли реакції home, tradition). 

До найближчої периферії асоціативного поля відносимо 

реакції (від 14 до 7 з індексом яскравості 0,0921-0,0461), що 

входять до 3 лексико-семантичних груп “Розваги/Дозвілля” 

(hobby), “Моральні якості” (freedom), “Інтелектуальні 

здібності” (яка включає study). У даній частині асоціативного 

поля можемо простежити тенденцію до більшої ціннісної 

значимості індивідуальних потреб для представників 

британської лінгвокультури передусім вікової категорії від 17 

до 23 років, які працюють у фінансово-економічній сфері.  

Дальня периферія мотиваційного поля “INTEREST” 

(утворена реакціями у кількості від 5 до 4 з індексом яскравості 

0,0329-0,0263) представлена асоціатами, які входять до 

лексико-семантичних груп “Емоційний стан” (passion, good 

humour), “Моральні якості” (attention, acceptance), 

“Інтелектуальні здібності” (success) і свідчать про збереження 
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тенденції ціннісної значимості індивідуальних потреб для 

британських респондентів.  

Крайня периферія асоціативного поля “INTEREST” є 

більш неоднорідною і представлена реакціями від 3 і 2 

згадувань в анкетах до загалом поодиноких. Надані реакції 

належать до лексико-семантичних груп “Розваги/Дозвілля” 

(travel), “Матеріальна вигода” (work), “Інтелектуальні 

здібності” (books), “Емоційний стан” (happiness) і 

відображають ціннісну значимість, по-перше, індивідуальних 

потреб опитаних, наступними за значимістю виступають 

соціальні потреби респондентів. Значимість біологічних потреб 

для британських інформантів виявилась найменшою, про що 

свідчить кількість наданих реакцій у крайній периферії поля. 

Підсумовуючи аналіз асоціативного поля “INTEREST”, 

відзначимо, що надані реакції відображають орієнтири, 

вподобання і пріоритети сучасних британців. Для британських 

респондентів домінантами виявились матеріальні цінності 

(money) і соціальні потреби (independence). Це пояснюється 

сучасними інтересами британців і настроями, які домінували 

останнім часом у Британському суспільстві і, як наслідок, 

зумовили вихід країни з Європейського Союзу (Brexit). Метою 

цього виходу, як зазначив Прем’єр-міністр країни Борис 

Джонсон у своїй доповіді “The economic impact of  Boris 

Johnson’s Brexit proposals”  є повернення суверенітету й 

незалежності країни в прийнятті, в першу чергу, економічних 

рішень, а також зміни соціальних пріоритетів, пов’язаних із 

поверненням коштів під контроль держави. 

Висновки. Отже, дані, отримані в результаті проведення 

вільного асоціативного експерименту з представниками 

британської лінгвокультури, підтверджують гіпотезу про те, 

що в кожної мовної особистості асоціативне поле є 

індивідуальним утворенням за складом найменувань і за 

ієрархією зв’язків між ними. На характері асоціацій 

позначаються вік, географічне положення, освіта, професія, а 

також належність до певної лінгвокультури.  
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§ 8.13 ВПЛИВ ДІТЕЙ З КОМПЛЕКСНИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ НА ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ 

СТОСУНКИ У ЇХ РОДИНАХ 

Вступ. Сім'я відіграє винятково важливу роль у 

формуванні та розвитку особистості дитини. За допомогою 

батьків дитина набуває свій перший життєвий досвід, 

елементарні знання про навколишній світ, вміння і навички 

життя у суспільстві. І, якщо у дитини є вади розвитку, саме від 

сім'ї, як зазначав Л.С. Виготський, багато в чому залежить 

успішність адаптації та інтеграції дитини в суспільстві. У 

даний час в динаміці стану дитячого здоров'я спостерігається 

підвищення кількості вроджених і спадкових захворювань; 

висока питома вага дітей, народжених з травмами і патологією 

центральної нервової системи; прогресуюче зростання 

хронічних захворювань і як результат – збільшення загальної 

кількості дітей з обмеженими можливостями здоров'я. У разі 

народження дітей, які мають комплексні порушення розвитку, 

основний тягар турботи про дитину лягає на членів сім'ї, що 

істотно позначається на всіх сферах їх життєдіяльності, 

спричиняє зниження якості життя. У психологічному плані, на 

думку Н.Г. Корельської, у таких родинах порушуються і 

спотворюються сімейні взаємини; соціальний статус сім'ї 

знижується, оскільки відбувається зміна її найближчого 

оточення, коло позасімейного функціонування звужується; 

батьки відчувають нервово-психічне та фізичне навантаження, 

втому, напругу, тривогу та невпевненість щодо майбутнього 

дитини (порушення часової перспективи); особистісні прояви 

та поведінка дитини не відповідають очікуванням батьків і, як 

результат, викликають у них роздратування, обурення, тобто 

«особливий психологічний конфлікт», котрий  виникає у сім'ї 

як результат зіткнення із суспільною думкою, яка не завжди 

адекватно оцінює зусилля батьків по вихованню та лікування 

такої дитини [2]. 

Аналіз окремих проблем сім'ї дитини з вадами у розвитку 

викладено в працях Т.Г. Богданової, Н.В. Мазуровой (1998); 
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Т. А. Добровольської, Н.Б. Шабаліної (1991, 1993);                 

С.Д. Забрамная (1993); А.І. Захарова (2000); О.Г. Комарової 

(1996); І.І. Мамайчук, (2001); Е.М. Мастюкова, 

А.Г. Московкіної (2003); Г.А. Мішиной (2001); М.М. Семаго 

(1996, 1998); A.C. Співаковський (1986, 1999); В.В. Ткачової 

(1998, 1999, 2005) та інших. Автори звертають увагу на різні 

сторони складних процесів взаємодії дитини, яка має вади 

розвитку, з оточуючими, сприйняття цієї дитини близькими для 

неї людьми та розвиток самої дитини як особистості. Більшість 

робіт сфокусовано на вивченні того, як особливості сімейних 

стосунків впливають на розвиток дитини з вадами і, порівняно 

небагато робіт розглядають зворотний вплив: як народження 

дитини з порушеннями розвитку позначається на сімейному 

функціонуванні [3, Р. 136–139]. Згідно системної сімейної 

теорії, Satir, J. Bitter зауважують, що члени сім'ї – елементи 

однієї системи, і якщо змінюється один член, всі інші також 

зазнають змін, в свою чергу впливаючи на першого [4, Р. 64]. 

Однак це не завжди враховується сучасними дослідниками. 

Коли в родині з'являється дитина, сім'я змінюється. R. Т. Lynch, 

К. L. Morley зазначають, що якщо в родині з'являється дитина з 

комплексними порушеннями розвитку, сім'я змінюється ще 

більше, змінюється повсякденне життя членів сім'ї, їх 

психологічний стан, їх контакти із зовнішнім середовищем тощо 

[5, Р. 207]. У повсякденному житті батьки дітей з комплексними 

порушеннями розвитку стикаються з безліччю проблем. З одного 

боку, вони відчувають труднощі при виборі виховних та освітніх 

засобів впливу на своїх дітей, а з іншого – глибокі, внутрішні 

психологічні проблеми, як зазначають M. Mushkevych, I. Hrytsiuk, 

V. Koshyrets, Kh. Hvorost,                T. Duchiminska, L. Mahdysiuk, O. 

Fenyna, зумовлені народженням в сім'ї «особливої» дитини [6, Р. 

1916]. Саме це не дозволяє їм оптимально організувати 

міжособистісні стосунки всередині сім'ї як між членами сім'ї, так і 

окремо між подружжям.  

О.О. Полоухіна зазначає, що з народженням у сім'ї дитини з 

обмеженими можливостями здоров'я деформується її структура, 

через безперервне психологічне навантаження. Авторка зазначає, 
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що соціально-психологічний клімат у таких сім'ях менш 

сприятливий порівняно із звичайними сім'ями (відносно низький 

економічний статус, несприятлива психологічна атмосфера, 

обмеженість мікрооточення). Взаємовідносини характеризуються 

більш жорсткою ієрархічністю сімейної організації; відносини між 

членами сім'ї більш напружені та конфліктні [7].  

Н.Г. Корельська описує такі особливості сімей, які 

виховують дитину з обмеженими можливостями здоров'я: 

фрустрація ряду потреб, таких як потреба в спілкуванні, потреба в 

продовженні роду тощо; тривалий, а іноді хронічний стан тривоги 

та відчаю, що викликаний відсутністю перспектив на майбутнє, 

нерозумінням з боку оточуючих людей, самотністю; проблемність 

у збереженні сім'ї: побоюванням, що чоловік залишить дружину 

одну з дитиною; часті матеріальні труднощі; часті психотравмуючі 

ситуації, пов'язані зі станом здоров'я дитини, соціальними 

проблемами тощо; проблеми в продовженні кар'єри та 

самоактуалізації; абсолютна захопленість проблемами, 

пов'язаними з дитиною; ізоляція від суспільства в цілому [2]. 

Соціально-психологічний портрет таких сімей фіксує явне 

неблагополуччя: від 30% до 60% сімей розпадаються (Янушанец 

Н.Ю., 2006; Єрмолаєва Ю.Н., 2008; Кузнєцова О.В., 2008), частина 

сімей існує з перекрученими міжособистісними стосунками (30%), 

зберігаючи сім'ю формально –  «заради дитини» (Безух С.М., 

Лебедєва С.С., 2006). У той же час для гармонійного розвитку 

дитини велике значення має і психологічний мікроклімат в сім'ї, і 

взаємини між подружжям, як визначальними ту атмосферу, в якій 

росте та розвивається дитина. Цілеспрямованого вивчення такого 

роду стосунків у сім'ях, які мають дитину з комплексними 

порушеннями розвитку ще недостатньо. Дослідження даної 

проблеми дає можливість виявити особливості внутрішньо-

сімейних взаємин у сім'ях, де виховується дитина з порушеннями 

розвитку, вивчити той вплив, який має народження такої дитини на 

динаміку подружніх стосунків [7, С. 143]. Виявлення особливостей 

міжособистісних взаємин у сім'ях, які мають дитину з 

комплексними порушеннями розвитку, дозволить намітити шляхи 

та способи психологічного супроводу  щодо оптимізації стосунків 
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між подружжям, і в цілому в родині, що, на наш погляд, визначає 

актуальність обраної теми дослідження.  

Мета дослідження: вивчити вплив дитини з комплексними 

порушеннями розвитку на психологічну обстановку в сім'ї, 

характер і динаміку партнерських взаємин.  

Виклад основного матеріалу. У нашому емпіричному 

дослідженні взяло участь 152 батьків, які виховують дітей з 

складними мовленнєвими вадами та розумовою відсталістю, 136 

батьків дітей із порушеннями опорно-рухового апарату та 

олігофренією і 184 батьків, які мають дітей без вад розвитку.  

Для аналізу психологічного мікроклімату в сім'ях, 

використовувалася анкета О.О. Полоухіної та Д.Д. Ісаєва. До цієї 

анкету були включені основні характеристики сім'ї: соціально-

економічні та демографічні характеристики; мікрооточення сім'ї; 

особливості сімейного дозвілля; складності при вихованні дітей; 

оцінка рівня благополуччя сімейних взаємин і відносин між 

подружжям. 

 Для групи батьків дітей із комплексними порушеннями 

розвитку були додатково додані пункти про вплив проблем, 

пов'язаних з дитиною, яка має вади, на подружні стосунки та 

спосіб життя кожного з подружжя. 

У таблиці 1 представлені результати порівняння груп за 

критерієм Манна-Уітні, де основна група – батьки, які виховують  

дітей з комплексними порушеннями розвитку (КПР), а контрольна 

група – батьки дітей без вад розвитку. 

 
Таблиця 1 

Соціально-психологічний мікроклімат у сім'ях, які 
виховують дітей з КПР та з нормативним розвитком 

Критерій  Середнє значення у групі 
батьків 

Рівень 
достовірності 

Основна 
група 

Контрольна 
група 

Економічне 
становище 

0,77 1,06 р < 0,01 

Мікрооточення 0,5 2,19 р < 0,01 
Взаємини в сім'ї  0,84 0,14 р < 0,01 
Частота конфліктів 1,18 0,48 р < 0,01 
Шлюбні стосунки 1,49 0,27 р < 0,01 
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Згідно з отриманими даними, батьки, які виховують дітей без 

відхилень у розвитку, частіше оцінюють загальний дохід як «вище 

середнього». Мікрооточення таких сімей розширене (родичі, друзі, 

колеги по роботі), вільний час члени сім'ї проводять разом, в 

основному це більш активні види дозвілля (спільне відвідування 

театрів, музеїв, поїздки всією сім'єю за місто). Сімейні взаємини 

оцінюються як доброзичливі, відзначається при цьому, що 

конфліктів практично не буває, або вони виникають рідко. 

Подружні стосунки оцінюються як позитивні.  

У сім'ях, де росте дитина з комплексними порушеннями у 

розвитку, батьки частіше оцінюють рівень прибутків як середній 

або низький. Мікрооточення таких сімей обмежене (в більшості 

випадків це родичі та близькі знайомі). Вільний час члени сімей в 

основному проводять удома. Сімейні стосунки частіше 

оцінюються як рівні, при цьому вказується, що конфлікти 

виникають рідко. Подружні стосунки оцінюються як задовільні. 

Таким чином, можна говорити про те (з вірогідністю р <0,01), що 

сім'ї, які виховують дитину з КПР у порівнянні зі звичайними 

сім'ями, мають більш низький економічний статус, їх 

мікрооточення звужене до родичів і близьких знайомих, більшу 

частину вільного часу члени сім'ї проводять удома. Взаємини в 

таких сім'ях менш сприятливі, частота конфліктів вище (р <0,01).  
У таблиці 2 представлені результати порівняння груп батьків 

дітей з порушенням опорно-рухового апарату  і олігофренією та 
батьків дітей із складними мовленнєвими вадами та розумовою 
відсталістю за критерієм Манна-Уїтні.  

 
Таблица 2 

Соціально-психологічний клімат у сім'ях дітей з 
комплексними порушеннями розвитку 

Критерій  Середнє значення у групі батьків 
дітей з комплексними 

порушеннями розвитку 

Рівень 
достовірності 

ПОРАО СМПО 
Економічне становище 0,75 0,78 - 
Мікрооточення 0,09 0,69 р < 0,01 
Взаємини в сім'ї  1,19 0,69 р < 0,01 
Частота конфліктів 1,27 1,14 р < 0,01 
Шлюбні стосунки 1,51 1,52 - 
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Згідно з представленими даними, атмосфера в сім'ях, які 

виховують дитину з порушеннями опорно-рухового апарату та 

олігофренією, більш напружена, частота конфліктів вище. 

Мікрооточення таких сімей більш обмежене, характерний 

пасивний відпочинок (перебування всіх членів сім'ї вдома), в 

той час як сім'ї, які виховують дитину із складними 

мовленнєвими вадами та розумовою відсталістю, частіше 

обирають роздільний відпочинок. Таким чином, психологічний 

мікроклімат в сім'ях, які виховують дітей з комплексними 

порушеннями розвитку, можна охарактеризувати як менш 

сприятливий, при цьому характер патології дитини 

проявляється в особливостях сімейних стосунків. Аналіз 

особливостей сімейного функціонування проводився за 

допомогою методики «Шкала сімейного оточення».  

У таблиці 3 представлені середні значення і результати 

порівняння груп за критерієм Манна-Уїтні, де основна група – 

батьки, які виховують дітей з комплексними порушеннями 

розвитку, а контрольна група – батьки, які виховують дітей без 

вад у розвитку. 

 

Таблиця 3 

Результати за методикою «Шкала сімейного оточення» для 

сімей дітей з комплексними порушеннями  розвитку та без 

вад розвитку (в адаптації С.Ю. Купріянова, 1985) 
Показник 

 

Середнє значення по групі Рівень 

достовірності Основна Контрольна 

Згуртованість 5,58 5,91 р < 0,01 

Експресивність  5,38 5,62 р < 0,05 

Конфлікт 5,95 3,61 р < 0,01 

Незалежність  5,58 5,46 - 

Орієнтація на досягнення 4,67 5,54 - 

Інтелектуально-культурна 

орієнтація 

4,13 3,92 - 

Орієнтація на відпочинок 3,21 4,28 р < 0,01 

Моральні аспекти 5,41 5,46 - 

Організація  5,69 4,1 р < 0,01 

Контроль  4,65 3,44 р < 0,01 
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Згідно таблиці 3 серед особливостей сімейного 

функціонування достовірні відмінності є за показниками 

відносин між членами сім'ї («Згуртованість» (р <0,01), 

«Експресивність» (р <0,05), «Конфлікт» (р <0,01) ), за 

показниками управління сімейної системою ( «Організація» і 

«Контроль» (р <0,01) та за шкалою «Орієнтація на відпочинок» 

(р <0,01).  

Виходячи з отриманих даних, можна говорити, що члени 

сімей, які виховують дітей з комплексними порушеннями 

розвитку більш роз'єднані, мають менше свободи в поведінці, 

вираженні своїх думок і почуттів, так само для таких сімей 

характерні більш конфліктні взаємини. У таких сім'ях більш 

виражена ієрархічність сімейної організації, ригідність 

сімейних правил і процедур, контроль членами сім'ї один 

одного.  

У таблиці 4 представлені результати порівняння груп 

батьків дітей з порушенням опорно-рухового апарату  і 

олігофренією та батьків дітей із складними мовленнєвими 

вадами та розумовою відсталістю за критерієм Манна-Уїтні.  

 

Таблиця 4 

Результати за методикою «Шкала сімейного оточення» для 

батьків дітей з комплексними порушеннями розвитку  

 (в адаптації С.Ю. Купріянова, 1985) 
Показник Середнє значення по 

групі 

Рівень 

достовірності 

ПОРАО СМПО 

Згуртованість 5,87 5,36 р < 0,01 

Експресивність  5,27 5,36 - 

Конфлікт 6,21 3,78 - 

Незалежність  4,81 5,78 р < 0,01 

Орієнтація на досягнення 4,57 4,74 - 

Інтелектуально-культурна 

орієнтація 

6,03 4,21 р < 0,01 

Орієнтація на відпочинок 3,23 3,15 - 

Моральні аспекти 5,41 5,43 - 

Організація  6,01 5,51 р < 0,01 

Контроль  5,54 4,06 р < 0,01 
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Згідно таблиці 4 є достовірні відмінності за шкалами 

«Згуртованість» (р <0,01), «Незалежність» (р <0,01), 

«Інтелектуально-культурна орієнтація» (р <0,01), «Організація» 

(р <0,05) і «Контроль» (р <0,01). Існуючі відмінності 

дозволяють охарактеризувати сім'ї, які виховують дитину з 

порушеннями опорно-рухового апарату та олігофренією (в 

порівнянні з сім'ями дитини з складними мовленнєвими вадами 

та розумовою відсталістю) як більш згуртовані та ригідні. У 

таких сім'ях більшою мірою виражена турбота членів сім'ї один 

про одного, в той же час і залежність один від одного сильніше. 

Функціонування сімей із дітьми з порушеннями опорно-

рухового апарату та олігофренією в цілому більш чітко 

організовано. Тоді як члени сім'ї дітей з СМПО мають більше 

можливостей для прояву незалежності, самоствердження, 

самостійності в прийнятті рішень. Такі сім'ї легше 

підлаштовуються під потреби кожного члена сім'ї. Таким 

чином, виховання дитини з комплексними порушеннями у 

розвитку в більшій мірі позначається на відносинах між 

членами сім'ї, а також на особливостях сімейного управління.  

У таблиці 5  наведені середні значення і графіки за 

шкалами семантичного диференціала: «Яким мені бачиться моє 

сімейне життя», і «Яким мені бачаться більшість сімей».  

 

Таблиця 5 

Результати сприйняття сімейного життя за методикою 

«Семантичний диференціал» 
Шкали  Жінки  Чоловіки  

Основна 

група 

Контрольна 

група 

Достовірність  Основна 

група 

Контрольна 

група 

Достовірність  

Фактор «Оцінка» 

Власне 

сімейне 

життя 

6,88 11,86 р < 0,01 7,87 14,14 р < 0,01 

Інші 

сім'ї 

4,81 7,35 р < 0,01 5,54 10,63 р < 0,01 

Фактор «Сила» 

Власне 
сімейне 

життя 

5,32 9,65 р < 0,01 4,12 10,83 р < 0,011 

Інші 

сім'ї 

4,57 5,26 р < 0,01 3,41 8,25 р < 0,01 
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 Фактор «Активність» 

Власне 

сімейне 

життя 

4,78 7,61 р < 0,01 1,73 12,31 р < 0,011 

Інші 

сім'ї 

4,27 5,62 р < 0,01 1,73 9,17 р < 0,01 

 

Як видно з представлених даних, батьки, які виховують 

дітей з комплексними порушеннями розвитку, і жінки, і 

чоловіки, за всіма параметрами оцінюють своє сімейне життя 

значно гірше, ніж батьки з контрольної групи (р <0,01 за всіма 

чинниками семантичного диференціала). При цьому і у жінок, і 

у чоловіків основної групи, уявлення про свою сім'ю за 

змістовними параметрами (фактори «Сила», «Активність»), 

збігається з уявленнями про більшість сімей.  

Таким чином, взаємини в сім'ях з дітьми з комплексними 

порушеннями розвитку можна охарактеризувати як менш 

стабільні, активні, які дають менше позитивних емоцій, в той 

же час самими батьками така атмосфера в сім'ї сприймається як 

цілком природна, характерна для більшості сімей.  
У таблиці 6 представлені результати порівняння груп 

батьків дітей з порушенням опорно-рухового апарату  і 
олігофренією та батьків дітей із складними мовленнєвими 
вадами та розумовою відсталістю за критерієм Манна-Уїтні.  

 
Таблиця 6 

Результати сприйняття сімейного життя за методикою 
«Семантичний диференціал» 

Шкали  Жінки  Чоловіки  

ПОРАО СМПО Достовірність  ПОРАО СМПО Достовірність  

Фактор «Оцінка» 

Власне 

сімейне 

життя 

2,51 8,01 р < 0,01 5,94 8,54 р < 0,01 

Інші 

сім'ї 

4,69 4,85 - 6,25 3,49 р < 0,01 

Фактор «Сила» 

Власне 

сімейне 

життя 

-1,03 6,94 р < 0,01 4,18 4,09  

Інші 

сім'ї 

3,18 4,92 - 2,31 3,77 р < 0,01 
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 Фактор «Активність» 

Власне 

сімейне 

життя 

0,36 5,65 р < 0,01 4,63 0,72 р < 0,011 

Інші 

сім'ї 

4,23 4,28 - 2,48 1,46 - 

Згідно з даними, наведеними в таблиці 6, жінки, які 

виховують дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та 

олігофренією оцінюють своє сімейне життя гірше, ніж жінки, 

чиї діти мають складні мовленнєві порушення та розумову 

відсталість (р <0,01 за всіма чинниками семантичного 

диференціала). Притому, що інші сім'ї в обох групах 

оцінюється подібним чином. Чоловіки, які виховують дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату та олігофренією також 

оцінюють своє сімейне життя гірше (р <0,01 за фактором 

«Оцінка»), але при цьому бачать його більш активним і 

емоційно насиченим, ніж чоловіки, які виховують дітей із 

складними мовленнєвими порушеннями та розумовою 

відсталістю (р <0, 01 по фактору «Активність»). Як вже було 

зазначено вище, і чоловіки і жінки контрольної групи 

оцінюють сімейне життя краще, ніж представники інших груп. 

При цьому чоловіки бачать своє сімейне життя більш 

насиченим та емоційно приємним. Батьки дітей з складними 

мовленнєвими порушеннями та розумовою відсталістю мають 

загальні уявлення про цінність сімейного життя, при цьому 

чоловіки більшою мірою не задоволені його якістю. Проблеми, 

пов'язані з сімейним життям викликають у них більшу напругу, 

і набагато менше позитивних емоцій, ніж у дружин.  

Батьки дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та 

олігофренією оцінюють своє сімейне оцінюють своє сімейне 

життя значно гірше. При цьому більш негативно сімейну 

ситуацію сприймають жінки, оцінюючи її як нестабільну, 

емоційно несприятливу. 

За результатами дослідження ставлення до майбутнього 

батьків, які виховують дітей з комплексними порушеннями 

розвитку за методикою «Незакінчені речення» є достовірні 

відмінності в характеристиці майбутнього життя.  У  таблиці  7 
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представлені середні значення за шкалою «Майбутнє» даної 

методики і результати порівняння груп за критерієм Манна-

Уїтні.  

 

Таблиця 7 

Ставлення до майбутнього у батьків, які виховують дітей з 

комплексними порушеннями розвитку 
Групи батьків Жінки  Чоловіки  Достовірність  

ПОРАО -1,1 0 р < 0,01 

СМПО -0,58 -0,46 р < 0,05 

Контрольна група 2,17 2,02 - 

Достовірність  р < 0,01 р < 0,01  

 

Згідно з представленими даними, батьки, які виховують 

дітей з комплексними порушеннями розвитку, при описі 

майбутнього частіше використовують негативні 

характеристики. Майбутнє ними сприймається «туманним», 

«похмурим», «безперспективним». При цьому значна 

напруженість щодо майбутнього характерна для жінок. Серед 

батьків контрольної групи відзначається більш позитивне 

ставлення до майбутнього, яке видається «світлим і радісним», 

«спокійним і щасливим», «стабільним».  

Для визначення «ваги» кожної змінної при поділі об'єктів 

на класи нами використовувався дискримінантний аналіз. У 

таблиці 8 представлені структурні коефіцієнти канонічних 

функцій, що відбивають зв'язок змінних з функцією.  

 

Таблиця 8 

Структурная матрица 
Майбутнє  ,673 

Шлюбні стосунки ,522 

Конфлікт (ШСВ) -,407 

Шлюбні стосунки зараз (фактор «Оцінка») ,390 

Сім'я (незакінчені речення) ,350 

Сімейне життя (фактор «Оцінка») ,204 

Моя дитина (фактор «Оцінка») 1 ,188 1 



401 

Згідно дискримінантного аналізу, саме по відношенню до 

майбутнього досягаються найбільші відмінності між групами. 

Для визначення того, які саме параметри впливають на 

уявлення про майбутнє батьків основної групи (шкала 

«Майбутнє» методики «Незакінчені речення») нами був 

використаний множинний регресійний аналіз. У процесі 

аналізу було встановлено предиктори, що дають максимальний 

внесок у рівняння регресії. Для жінок такими пре дикторами є: 

емоційне ставлення до дитини, образ «Дитина-ідеальне», образ 

«Я-ідеальне», уявлення про подружні стосунки до народження 

дитини (все по фактору «Оцінка» семантичного диференціала). 

Отриманий коефіцієнт множинної кореляції показав, що 53,3% 

дисперсії змінної «Майбутнє» визначається сукупним впливом 

представлених параметрів. У той час як у чоловіків 54% 

дисперсії визначаються наступними предиктами: образ «Я-

реальне» і «Я-ідеальне», образ «Дружина-ідеальне», уявлення 

про стосунки подружжя з дитиною, уявлення про подружні 

взаємини до народження дитини, на даний момент та ідеальні 

стосунки (все по фактору «Оцінка» семантичного 

диференціала). Рівняння регресії множинного аналізу для 

жінок має наступний вигляд: «Майбутнє» = -1,533+ 0,139 

(«Яким мені бачиться моя дитина») + 0,102 («Якою б мені 

хотілося бачити себе») - 0,074 («Якими мені бачаться подружні 

стосунки до народження дитини») - 0,076 («Якою б мені 

хотілося бачити дитину»). Таким чином, для жінок, які 

виховують дитину з комплексними порушеннями розвитку 

уявлення про майбутнє багато в чому визначаються дитиною, а 

також оцінкою своїх потенційних можливостей. У той же час 

оцінка свого подружнього життя до народження дитини і 

уявлення про ідеальну дитину (ідеалізування дитини) 

негативним чином позначаються на образі майбутнього. 

Складається ситуація, коли об'єктивна оцінка дитини і віра в 

свої сили дає жінкам упевненість в майбутньому, в той час як 

незадоволеність в подружніх стосунках і неприйняття дитини 

як такої веде до розриву між бажаним і дійсним та негативно 

позначається на картині майбутнього.  
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Рівняння регресії множинного аналізу для чоловіків має 

такий вигляд: «Майбутнє» = 2,613 - 0,410 («Яким би мені 

хотілося бачити себе») + 0,280 («Яким я бачу себе») + 0,228 

(«Який би мені хотілося бачити дружину») - 0,214 («Якими б 

мені хотілося, щоб були наші стосунки») + 0,111 («Подружні 

стосунки до народження дитини») - 0,081 («Подружні стосунки 

зараз») - 0,077 («Якими я бачу взаємини подружжя з 

дитиною»). Негативним чином позначаються на уявленні про 

майбутнє дисонанс між бажаними і дійсними стосунками. 

Чоловіки мріють про інші подружні стосунки, бачать себе 

іншими. У той же час усвідомлюють, що ідеальні уявлення 

несумісні з дійсністю. Їх уявлення про майбутнє будується на 

уявленнях про себе реальному, на ідеальному образі дружини, 

на тих стосунках, що були до народження дитини. У той же час 

залишатися в цих взаєминах, значить позбавити себе кращого 

майбутнього. Таким чином, майбутнє для жінок в основному 

пов'язано з дитиною і розраховує вона в основному на себе, в 

той час як чоловіки більшою мірою орієнтовані на подружні 

стосунки. 

Висновки. Сім'ї дітей з комплексними порушеннями 

розвитку характеризуються ригідністю сімейних правил і 

процедур, жорстким закріпленням рольових позицій. Дані 

особливості взаємодії призводять до роз'єднання сфер 

функціонування подружжя, що, в свою чергу, призводить до 

напруженості та незадоволеності сімейною ситуацією. Батьки, 

які виховують дітей з вадами розвитку, оцінюють своє сімейне 

життя як проблемне та менш благополучне, ніж батьки дітей 

без вад у розвитку. У нашому дослідженні було виявлено 

особливості сімейного функціонування в залежності від 

характеру дитячої патології: для сімей з дітьми, що страждають 

на складні мовленнєві вади та розумову відсталість, характерна 

дистанційованість у відносинах. Дана автономізація, 

забезпечуючи стабільність і розвиток підсистем за рахунок їх 

власних ресурсів, послаблює сімейну систему в цілому: 

погіршується якість сімейного взаємодії і знижується 

згуртованість. Сім'ї, які виховують дитину з порушеннями 
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опорно-рухового апарату та олігофренією, відрізняються більш 

жорсткою організацією сімейного функціонування, відносини в 

таких сім'ях більш напружені, подружжя в меншій мірі 

задоволені собою, своїм подружнім і сімейним життям в 

цілому.  
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ODDÍL 9. ROZVOJ VÝROBNÍCH SIL A 

REGIONÁLNÍ EKONOMIKY 

§ 9.1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ І ТЕХНОЛОГІЯ

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНИХ 

ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ 

Вступ. Нові цільові установки нової парадигми ринкової 

трансформації і розвитку регіональних господарських систем 

передбачають орієнтацію на якісні, а не кількісні результати 

розвитку, що змушує по-новому поглянути на зміст управління 

на всіх рівнях ієрархії: державному, регіональному, 

локальному. 

Важливим завданням регіонального управління є 

управління регіональними господарськими системами та їх 

підсистемами. Існуючі підходи потребують суттєвих змін, як в 

методологічному, так і в практичному аспектах. Нині відсутня 

така система управління територіями, яка забезпечувала б їх 

стійкий розвиток в умовах нестабільності зовнішнього 

середовища. Насамперед, це стосується вибору стратегічних 

пріоритетів розвитку територій з позиції використання 

системного підходу. Складність управління регіональними 

господарськими системами полягає також у тому, що об’єктом 

управління виступають, з одного боку, функціональні 

територіальні підсистеми (кадрова, фінансова, інформаційна та 

ін.), а з іншого − об’єкти інфраструктури на території (охорона 

здоров’я, соціальний захист, освіта, ЖКГ та ін.). У всіх цих 

вертикальних і горизонтальних зв’язках втрачається людина − 

існуюча механістична модель управління, що побудована в 

основному на використанні бюрократичного підходу, не 

дозволяє розглядати конкретного жителя території як основну 

рушійну силу регіонального розвитку. Тому вивчення даного 

питання наразі є дуже актуальним. 

Виклад основного матеріалу. Зміна парадигми ринкової 

трансформації та розвитку регіональних господарських систем 
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визначає необхідність розробки нової концепції управління 

ними, що базується на використанні системного підходу та 

містить в своїй основі підходи до формування та вибору 

стратегічних пріоритетів регіональних господарських систем 

(РГС). 

Успішний розвиток регіональних господарських систем, 

формування проривних стратегій і визначення нових 

імперативів безпосередньо залежить від форм і методів 

управління на різних його рівнях. Якщо проблема ефективної 

взаємодії державних і регіональних органів сьогодні досить 

успішно вирішується, то проблеми територіального управління 

залишаються нерозробленими як в теоретичному, так і в 

практичному плані. Аналіз теорії і практики діяльності 

регіональних і територіальних органів управління дозволив 

виявити ряд недоліків, характерних для існуючої системи 

управління територіями: декларований характер стратегічного 

управління; громісткість і складність побудови організаційних 

структур; орієнтація всієї системи управління на досягнення 

кількісних, а не якісних показників; застосування традиційних 

методів і засобів управління, не орієнтованих на ринок; 

наявність цілого ряду проблем взаємодії регіональних органів 

управління та місцевого самоврядування. 

До концептуальних напрямків регіонального управління, 

які, на нашу думку, необхідно використовувати, в 

першочерговому порядку належать такі: організація 

планування територіального розвитку за цільовими 

установками; оцінка ефективності управлінських рішень в 

системі територіального управління; використання досвіду 

розвитку територій (бенчмаркінг); застосування технологій 

контролінгу; використання інноваційних технологій 

менеджменту; визначення цільових ринків і розробка 

маркетингових програм розвитку територій; формування 

позитивного іміджу територій тощо. 

Особливістю виділених зон є те, що вирішення проблем 

їх розвитку пов’язане з вибором стратегії, тобто кожна 

регіональна господарська система розглядається як стратегічна 
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зона. Обґрунтовується це тим, що сучасна концепція 

управління економічними системами різного рівня (країни – 

РГС − господарюючого суб’єкта) − це концепція стратегічного 

управління.  

На нашу думку, варто виділити три основні етапи 

формування концепції управління розвитком РГС (рис. 1).  

Особливістю формування концепції є те, що в ній 

передбачений зв’язок науки з безпосередньою апробацією її 

результатів у вигляді методів, засобів і технологій реалізації. 

Обґрунтована раніше необхідність використання нових 

підходів в управлінні розвитком РГС дозволила сформувати 

основні положення нової концепції управління , що базуються 

на стратегічних пріоритетах, стратегічній орієнтації, 

інноваційному підході. В основу концепції покладено наступні 

положення:  

− розробка політики розвитку РГС здійснюється на основі 

стратегічних пріоритетів їх ринкової трансформації та 

розвитку; 

− цілі функціонування територій перетворюються в цілі 

розвитку, які мають стратегічну спрямованість;  

− основна цільова установка і головний імператив 

системного розвитку – забезпечення збалансованого 

функціонування соціо-природо-господарських компонентів 

РГС;  

− управління територіальним розвитком в сучасних 

умовах має базуватися на використанні нових методів, засобів і 

технологій менеджменту. 
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Рис. 1. Етапи формування і реалізації концепції 

управління РГС в умовах нової парадигми ринкової 

трансформації та розвитку 
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Специфічну групу за сферою дії економічних законів, 

формують регіональні закони розвитку. Нами пропонується 

виділення закону територіального нарощування виробництва і 

стабілізації рівнів як економічного, так і соціального розвитку 

регіонів, закон спеціалізації території, зв’язків між регіонами та 

організації та регіональні ринкові формування, закон 

комплексного розвитку,  перетворень у регіональних 

структурах та господарської диверсифікації у регіоні тощо.  

Все попередньо сказане, дозволяє визначити розвиток РГС як 

процес закономірної зміни кількісних та якісних показників 

господарської системи у регіоні, що ставить за мету досягнення 

сприятливих умов, покращення якості життя населення і 

сприяння розвитку регіонального господарства.  

У процесі прикладних досліджень та новітніх розробок 

використовуються різні наукові закони [2]:  

− у принципах, вихідні положення, теорії та правила яких 

засновані на законах або закономірностях;  

− в технологіях (виробничих, інформаційних, освітніх 

тощо);  

− в методах (економічних, соціальних, організаційних 

тощо);  

− в концепціях, тобто в укрупненому системологічному 

описі об’єкта дослідження або розробки. 

В останні роки, в умовах реформування регіональної 

економіки, на регіональному рівні переважають трансформації 

системи регіонального менеджменту, орієнтовані на 

вдосконалення макро- і мікроекономічних параметрів 

управління територіями та трансформації в системі 

господарювання регіонів, орієнтовані на вдосконалення 

регіонального менеджменту безпосередньо на рівні 

територіальних утворень.  

У цілому необхідно відзначити, що сучасні тенденції 

трансформаційних процесів регіональної економіки свідчать 

про формування нового уявлення про сформований 

економічний простір всередині держави. 
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Для ефективного функціонування РГС запропоновано 

розглядати систему управління як сукупність керуючої та 

керованої підсистем. Керуюча підсистема виробляє, приймає і 

транслює управлінські рішення, забезпечує їх виконання. 

Керована система, тобто РСПХС, сприймає прийняті 

управлінські рішення і реалізує їх на практиці. 

Керування трансформаційним процесом ринку та 

розвитком РГС має за умову певний стан господарської 

системи в регіоні, коли існують потрібні фактори  

прогресивного руху; підтримки рівноваги як внутрішньої, так і 

зовнішньої; поступового переходу до складніших явищ в 

економіці. Соціальні фактори є домінуючими у сучасній 

економіці. В той же час, зміни щодо економічних пріоритетів 

розвитку є знижують роль таких чинників як: фінансово-

економічних, екологічних та ресурсо-географічних.  

Але останні є обов’язковою передумовою ефективної дії в 

економіці, що дає можливість соціальним чинникам діяти 

повноцінно та результативно.  

Загалом, стійкість розвитку РГС забезпечується за 

рахунок  здійснення комплексу факторів, що є 

взаємопов’язаними між собою, та реалізації ефективного 

механізму управління та регулювання державою. Дія системи 

законів суспільного розвитку з об’єктивної точки зору в цілому 

обумовлює об’єктивні межі управління стійким розвитком. 

Рівень інформованості про фактори, які впливають на 

соціально-економічні процеси, механізм реалізації факторів та 

орієнтованість на досягнення поставленої мети діяльності 

органів управління − є суб’єктивними межами управління.  

Таким чином, підсумувавши попередньо викладене, нами 

запропоновано визначення сутності управління розвитком РГС 

як специфічний вид діяльності, орієнтованої на певну мету, що 

дає можливість досягти прогресивні зміни за умов підтримки 

динамічної рівноваги та  реалізації механізму розширеного 

відтворення через вплив суб’єкта управління на специфічні 

чинники у регіоні, які здійснюють вплив на системні зміни у 

регіоні, що дають можливість підвищення рівня життя.  
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Процес управління розвитком РГС здійснюється під 

впливом органів державного управління, органів місцевого 

самоврядування. До суб’єкта управління слід віднести 

підприємства, організації, політичні та громадські установи, 

населення, які прямо або опосередковано впливають на 

розвиток регіональних господарських систем в Україні [3]. 

Сукупність впливів управлінських рішень реалізується та 

коригується за допомогою поєднання зворотних зв’язків, які 

передбачають стан об’єкта управління та процесів у 

фактичному прояві.  

З точки зору змісту в цілому, на нашу думку, управління 

ринковою трансформацією і розвитком регіональних 

господарських систем (РТРРГС) включає в себе: 

− стабілізацію економіки для переходу від стійкого 

розвитку до стійко-рівноважного стану; 

− забезпечення збалансованих темпів розвитку РГС на 

тривалий період часу (40-50 років – цикл довгих хвиль), що 

стає можливим за рахунок процесу стабілізації економіки; 

− забезпечення стійкості в управлінні ресурсами; 

− забезпечення стійкості у вирішенні демографічних 

проблем; 

− забезпечення стійкості в екологічній сфері; 

− забезпечення стійкого розвитку у вирішенні питань 

національного рівня; 

− сприяння стійкому розвитку у сфері людського життя 

духовно-моральній. 

Управління РТРРГС в регіоні проходить ряд послідовних 

етапів. Початковий етап передбачає процес пізнання основних 

тенденцій розвитку об’єкта управління − РГС, а також 

сукупності факторів та особливостей їх впливу на РТРРГС. 

Надалі, виділення основних тенденцій дозволяють визначити 

цілі, а також функції управління, що можуть бути реалізовані 

за рахунок механізму управління стійким розвитком РТРРГС. 

Специфічний адаптивний механізм може бути сформований за 

рахунок стійкості. Стійкість дає змогу вчасно реагувати на 

трансформації  факторів  як  системних,  так  і  підсистемних, а  
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також здійснювати коригування у певному напрямку.  

Виявити ступінь задоволення потреб, ефективність 

управління та його доцільність, важливість прийнятих рішень 

та рівень ефективності діяльності, можна за допомогою 

об’єктивного оцінювання та аналізу ефектів за рахунок 

управління РТРРГС, а саме співставлення їх з інтересами, 

необхідними аспектами діяльності та метою. Таким чином, 

процес формування та здійснення управління відображений як 

взаємозв’язок наступних суспільних явищ: результати, 

інтереси, дії, рішення, цілі.  

Об’єктивні потреби, виражені через управлінські 

інтереси, породжують і зумовлюють управлінські цілі, для 

досягнення яких необхідні дії, побудовані на певних 

принципах та здійснюються конкретними методами, в 

результаті яких відбувається зміна напрямів і змісту 

функціонування об’єкта і суб’єкта управління. 

Принципи управління РТРРГС в регіоні представляють 

собою його основні засади, що випливають з відносин 

управління − це їх основа з урахуванням методів управління, 

правил та вимог. Вони визначають вимоги до системи, 

структури та організації процесу управління і є необхідним 

елементом механізму управління РТРРГС. В основі 

управлінського впливу лежать певні специфічні принципи. 

Принципи управління РТРРГС повинні спиратися на закони 

суспільного розвитку, закони управління та організації, закони 

регіонального розвитку, досвід теоретичних і практичних 

розробок економіки природокористування та охорони 

навколишнього середовища, економіки соціальної сфери, 

регіональної економіки [4].  

Ці принципи слід доповнити з урахуванням особливостей 

управління РТРРГС такими як: 

інноваційна орієнтація розвитку (розвиток РГС повинен 

здійснюватись лише у інноваційному напрямі та з 

використанням ресурсозбергіючих технологій);  

оптимального співвідношення зв’язку господарства 

регіону з місцевою ресурсною базою (оцінка ролі 
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регіонального господарства у використанні природних і 

людських ресурсів); 

рівноправного партнерства (спільна участь 

господарюючих суб’єктів у виборі стратегії РТРРГС); 

задоволення потреб населення (забезпечення умов 

життєдіяльності населення) (суб’єкти господарювання 

зобов’язані створювати умови для житлового та соціально-

культурного будівництва, діяльності установ культури, засобів 

масової інформації, послуг торгівлі, громадського харчування 

та побутового обслуговування, піклуватися про санітарне 

благополуччя населення, здійснювати соціальну підтримку та 

сприяння зайнятості населення, розвивати мережу установ 

дошкільної, загальної та професійної освіти, організовувати 

транспортне тощо)); 

підконтрольність (обмежений діапазон контролю, що дає 

можливість оперативно реагувати на зміни в середовищі); 

структурованість (держава встановлює правові основи 

організації та діяльності місцевого самоврядування, правові 

гарантії фінансової, економічної та організаційної 

самостійності РГС, принципи взаємодії органів місцевого 

самоврядування з органами державної влади). 

З метою ефективної реалізації об’єктивних та закріплених 

функцій, державні органи влади мають використовувати 

специфічні способи, прийоми та засоби. Отже, з одного боку, 

методи ми можемо визначити як засоби реалізації керуючої 

системи та її органів своїх функцій, а також – як засоби 

забезпечення цих функцій. У практичному використанні 

методи управління є досить тісно пов’язані між собою, і 

розглядаються при цьому як певна система та в результаті 

утворюють єдиний комплекс. Економічні методи займають 

центральне місце у системі, що включає методи впливу на 

розвиток РГС. Це спричинено визначенням відносин 

управління економічними аспектами та певними потребами, 

особливими інтересами людей. Економічні методи, що 

впливають на управлінські відносини, є засобом реалізації 

економічних законів та їх вимоги. Організаційні методи 
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відрізняються від економічних засобами впливу та формами, − 

але в той же час, обидві групи методів вирішують одні 

завдання. При цьому, економічні методи забезпечують 

можливість вибору окремих форм і методів впливу за 

допомогою використання системи інтересів з метою 

досягнення окремих цілей управління. Щодо організаційних 

методів, то вони дають змогу здійснювати координацію 

реалізації певних функцій та складових в процесі вирішення 

низки питань, для того щоб став можливим системний 

розвиток та створювались умови існування на сприятливому 

рівні. Такі вимоги базуються на необхідності реалізації 

нормативних та правових актів на окремих рівнях, та при 

дотриманні певних правил – використання примусу до певних 

суб’єктів РГС. Організаційні методи управління існують у формі 

методів організаційного та розпорядчого впливу [5, с. 36]. 

Методи організаційного впливу показують статистику 

управління, здійснюють співвідношення у окремих 

підсистемах та елементами управління РТРРГС за якісними, 

просторовими та кількісними характеристиками, за порядком 

їх зміни.  

Організаційний вплив має на меті сформувати оптимальні 

для даних умов регіонального розвитку керуючу і керовану 

системи, тобто сформувати органи управління, визначати 

порядок використання та приватизації об’єктів державної 

власності , встановлювати квоти на розробку родовищ і плату 

за їх використання тощо. Такий вплив відображається у процесі 

визначення їх раціонального співвідношення та формування 

організаційних систем. 

Методи розпорядчого впливу здійснюють розвиток та 

конкретизацію у процесі управління форм впливу за всіма 

варіантами, і мають вираження на усіх рівнях влади через 

нормативно-правові акти. 

Соціально-психологічні методи управління − це способи 

впливу на людей через їх соціальні потреби і психологічні 

особливості. У системі методів управління РТРРГС соціально-

психологічні методи мають непрямий характер і полягають в 
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основному в методах психологічного спонукання і переконання 

активної участі в управлінні регіоном безпосередньо і через 

громадські та політичні об’єднання, патріотичному вихованні, 

формування у населення дбайливого ставлення до природи, 

навколишнього середовища, ведення здорового способу життя. 

Управління за своєю сутністю визначається за допомогою 

реалізації певних впливів, які орієнтуються на підтримку або 

зміну об’єкту, що функціонує. Тому зміст механізму 

управління проявляється і закріплюється у функціях керуючої 

системи та її елементів як найбільш характерних типових видах 

впливу суб’єктів управління на управлінський об’єкт. Кожна 

окрема функція керуючої системи є відображенням 

взаємозв’язку „суб’єкт – об’єкт” і повинна реалізовуватись у 

якості можливостей, що в ній закладені, а також приводити у 

рух чинники розвитку РГС та його структурні елементи [6].  

Оптимальна система управління РГС має основуватись на 

визначенні певних функцій. До специфічних функцій 

управління РТРРГС доцільно віднести: забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення; забезпечення екологічної безпеки; 

залучення населення до участі в управлінні РТРРГС; маркетинг 

територій. 

Висновки. Таким чином, в ході дослідження теоретично 

обґрунтована необхідність формування нових підходів до 

управління РТРРГС, виявлено недоліки існуючих методів і 

засобів управління в регіональному просторі: орієнтування 

управління на цілі функціонування, а не розвитку; 

застосування традиційних методів і засобів управління, які не 

враховують ринкові тенденції (галузевий підхід, 

адміністративні методи, жорсткість організаційних структур); 

орієнтація системи управління на досягнення кількісних, а не 

якісних результатів. 

Виділено передумови, що визначають необхідність 

формування нових методологічних положень в галузі 

управління територіями: відсутність цільового системного 

підходу, орієнтованого на стратегічний напрям розвитку; 

невизначеність суб’єктно-об’єктних відносин; проблеми 
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вертикальної і горизонтальної взаємодії органів влади тощо, 

представлені напрями перетворення системи управління 

РТРРГС на основі використання методів і технологій 

менеджменту.  
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ODDÍL 10. CESTOVNÍ RUCH 

§ 10.1 МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ: ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ

РОЗВИТКУ 

Вступ. Здоров’я – це необхідна умова для активної та 

нормальної життєдіяльності людини. Однак, прискорення 

науково-технічного прогресу, та пов’язані з ним процеси 

урбанізації, індустріалізації, автоматизації виробництва, 

тягнуть за собою не тільки позитивні, але й негативні наслідки 

для здоров’я та життя. Відмічається суттєве зростання 

захворюваності населення, а також поява нових, більш 

небезпечних хвороб.  

Піклування про здоров’я, підвищення життєвої 

активності стали невід’ємною частиною сучасної системи 

цінностей. Зростає кількість людей, що прагнуть підтримувати 

гарну фізичну форму, а за необхідності – своєчасно отримувати 

якісну медичну допомогу. Є цілком природним, що 

з’являються нові можливості та механізми отримання 

оздоровчих, лікувально-реабілітаційних та медичних послуг. 

Їхня територіальна локалізація залежить від природних, 

історико-культурних та соціально-економічних особливостей 

країн і територій. Споживачам надається вибір, на котрий 

впливають вже персональні установки та цілі. Так формується 

медичний туризм. 

Попит на подорожі за здоров’ям постійно зростає. Це 

пов’язано, з одного боку, з тим, що з’являється можливість 

вибору, в якій країні та в якій клініці лікувати хворобу, а, 

можливо, робити операцію та проходити реабілітаційно-

відновлювальні процедури. З іншого боку, приводом для 

медичного туризму є його економічна складова. В багатьох 

країнах лікування коштує значно дешевше, ніж в своїй країні, а 

рівень отримуваних медичних послуг значно вищий. 

Враховуючи, що медичний туризм дозволяє зекономити 
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пацієнту витрати при виїзді до іншої країни з метою отримання 

медичної допомоги, то очікується зростання цього сектору 

економіки. Спостерігається зростання кількості країн, що 

спеціалізуються на наданні цього виду послуг. 

Медичний туризм цілком сформувався в особливий вид 

економічної діяльності на глобальному рівні. Проте ще й досі 

не зрозумілою є відповідь на низку питань. Чи є він 

спеціалізованим напрямом в туризмі, чи все ж тяжіє більше до 

медицини? Чи повинна ліцензуватись діяльність у сфері 

медичного туризму? Як запобігти або знизити ризики 

споживання послуг медичного туризму? Адже очевидно, що 

спеціалісти в галузі туризму не володіють необхідними 

медичними знаннями, щоб компетентно вирішувати питання 

безпеки медичних маніпуляцій, а медичні фахівці не в змозі 

забезпечити сервісну складову медичної подорожі в інші 

країни світу. Непрофесійність може спричинити 

необґрунтовані ризики для пацієнтів-туристів. У зв’язку з 

гостротою цих питань дозріла необхідність концептуального 

опрацювання змісту та теоретичних засад медичного туризму 

на глобальному рівні, розробка прикладних принципів його 

організації. Адекватне рішення даних проблем може бути 

знайдене в дослідницькому полі міждисциплінарних 

досліджень. 

Контент-аналіз наукових джерел показав, що експлікація 

сенсу медичного туризму, як особливого виду соціальної 

діяльності, можлива тільки на основі методологічного аналізу 

медичного туризму як такого. І тут існують широкі можливості 

інтелектуального пошуку. Основі проблеми: історія та причини 

виникнення медичного туризму, компаративний аналіз 

основних дестинацій медичного туризму, фактори розвитку 

медичного туризму, взаємодія на ринку медичного туризму 

різноманітних інституцій і т.д. Ці проблеми частково 

розглянуті, як на фундаментальному , так і на прикладному 

рівнях, такими західними фахівцями: В. Азар, X. Айдін, 

Г. Баккер, Д. Белл, П. Бенекер, Т. Берноу, Б. Боніфайс,            

Дж. Боуен, Д. Вільсон, Дж. Вудман, Р. Галінгер, П. Ганьон, 
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Дж. Гелбрейт, М. Касімоглі, Дж. Кларк, Дж. Конол, JI. Контоні, 

Ф. Котлеф, Е. Кохен, К. Купер, П. Марсек, Дж. Мейкеїз, 

Ф. Паркер, А. Пауль, Ф. Риссі, С. Свиньї, О. Тоффлер, М. Фукс, 

Ш. Хаусер, Д. Хенкок, Ф. Шарп, Я. Янгман та інші. В 

дослідженнях останніх років переважають геоекономічний, 

маркетинговий та стратегічний підходи до вивчення медичного 

туризму. Хоча всі вони цілком укладаються у рамки 

туризмології – інтегрованого багатовекторного наукового 

напряму про закономірності розвитку та проблематику 

туризму.  

Світова наукова спільнота відгукнулася численними 

дослідженнями і на потреби практики медичного туризму. З 

2007 року діє Асоціація медичного туризму із центром у 

Західному Палм Біч у Флориді та численними регіональними 

центрами у світі. У Сан-Антоніо (Техас) під керівництвом 

Девіда Г. Веквіста працює Центр дослідження медичного 

туризму. Результати напрацювань дослідників публікуються у 

журналі «Medical Tourism Magazine» та у електронному          

он-лайн журналі «Health Tourism Magazine». Реалізується 

соціальний он-лайн проект «Medical Tourism City». [13] 

Мета нашого дослідження – визначити сучасні тенденції 

розвитку медичного туризму на глобальному рівні. 

Виклад основного матеріалу. Медичний туризм – 

напрям спеціального туризму, який передбачає організацію та 

надання послуг лікування, діагностики, профілактики 

захворювань й інших медичних послуг як в межах країни 

(внутрішній медичний туризм), так і за кордоном (зовнішній). 

Багато «медичних туристів» користуються можливістю 

поєднати медичне обслуговування з відпочинком на курортах, 

в оздоровчих, SPA і Wellness-центрах. У зв’язку з цим, 

медичний туризм деякою мірою можна вважати синонімом 

оздоровчого туризму. Але необхідно зазначити, що медичний 

туризм є самостійним напрямом, його ні в якому разі не варто 

плутати із оздоровчо-лікувальними поїздками, навіть якщо 

вони включають окремі медичні послуги в оздоровчих центрах 
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або готелях. Поняття «медичний туризм» передбачає, перш за 

все, основне і повноцінне медичне обслуговування, а не 

додаткові процедури. І це, як правило, лікування за кордоном.  

Отже, під медичним туризмом розуміють практику 

надання медичних послуг за межами країни проживання, що 

дозволяє поєднувати відпочинок за кордоном з отриманням 

висококваліфікованої медичної допомоги.  

Ще раз підкреслимо, що медичний туризм з оздоровчим 

туризмом – це поняття не ідентичні. На відмінності між ними 

вказує у своїх дослідженнях Хелен Косбурн [8]. Хоча автор і не 

заперечує, що між цими поняттями існує континуум: тісний 

зв’язок і взаємоперетин на різних рівнях (див. рис. 1).  

Оздоровчий туризм передбачає подорожі і відвідування 

курортів та інших закладів, що пропонують в основному оздоровчі 

послуги, які включають широкий спектр від терапевтичних до 

різноманітних фітнес- та релакс-програм. [10, с. 83] 

Ознаки оздоровчого туризму: перебування за межами 

дому; оздоровлення – як найважливіший мотив подорожі, 

відпочинок в спеціально організованих умовах. [16, с. 274] 

Водночас медичний туризм передбачає першочергово 

отримання медичної допомоги для подолання цілком 

визначеної конкретної проблеми зі здоров’ям. У такому 

контексті він тісно інтегрований з системою медичних 

закладів. А оздоровчий туризм орієнтується на рекреаційно-

туристичну інфраструктуру. 
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Рис. 1. Зміст оздоровчого та медичного туризму [4] 

 

Отже, головною ознакою медичного туризму є бажання 

отримати неекстрене лікування гострих та хронічних 

захворювань, або проведення медичних маніпуляцій. [8] 

Оздоровчий та медичний туризм: континуум допомоги 
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лікування та медична 

допомога  
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Споживач медичної послуги, перетинаючи кордон іншої 

держави, занурюється у її природне, культурне, духовне 

середовище. У цьому змісті такий пацієнт є повноцінним 

туристом. Як правило, не йдеться про виключні ситуації, коли 

залучається реанімаційний супровід. Для таких випадків Прем 

Джагясі вважає за доречний термін «медична евакуація» [12]. 

Доцільно розрізняти наступні види медичного туризму: 

1. Лікувальний – передбачає отримання 

висококваліфікованої медичної допомоги із застосуванням 

передових технологій та сучасних медпрепаратів при лікуванні 

хвороб, які становлять загрозу для життя або знижують якість 

життя людини – онкологія, трансплантація органів, складні 

кардіологічні операції тощо. 

2. Діагностичний – передбачає отримання пацієнтом 

діагнозу як передумови подальшого успішного лікування. 

Діагностування здійснюється за допомогою найсучаснішої 

діагностичної апаратури висококваліфікованими фахівцями, 

які інтерпретують результати діагностування, проводять 

діагностичні медичні маніпуляції, у тому числі й хірургічного 

характеру (наприклад, біопсію – прижиттєве видалення шматка 

ураженої тканини для мікроскопічного дослідження). 

Проводиться також лабораторна діагностика, що передбачає 

дослідження біоматеріалу людського організму з 

використанням морфологічних, біохімічних, імунологічних, 

генетичних, молекулярно-біологічних, бактеріологічних, 

цитологічних, токсикологічних, вірусологічних та інших 

методів. Часто такий вид медичного туризму поєднується з 

лікувальним. 

3. Реабілітаційний – передбачає відновлення життєвих 

сил пацієнта після перенесеної важкої хвороби, операції тощо. 

4. Репродуктивний та пологовий – передбачає широкий 

спектр отримання послуг з репродукції, зачаття та народження 

нового життя під час туру.  

5. Естетичний – передбачає відновлення або покращення 

зовнішності. Особливим  найбільшим попитом користуються 

послуги пластичної хірургії та стоматології. 
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6. Летальний – передбачає подорожі з метою отримання 

специфічних медичних послуг, результатом яких має стати не 

здоров’я та продовження життя, а смерть. Це тури з метою 

пошуку фахівців та клінік для штучного переривання 

вагітності. Так званий абортний туризм. В цю ж категорію 

відноситься суїцидальний туризм, або інша його назва – 

евтаназійний туризм. Це різновид туризму, в рамках якого для 

потенційних кандидатів організовуються поїздки в ті країни, де 

дозволена евтаназія. Тур для здійснення власної смерті. 

Розвитку медичного туризму у світі сприяє цілий 

комплекс причин, серед яких основне місце належить таким: 

1. Бажання отримати необхідне якісне лікування, 

діагностування, реабілітацію, недоступне з тих чи інших 

причин в своїй країні. Медичними та оздоровчими послугами за 

кордоном найчастіше користуються пацієнти з тих країн, де 

медицина ще недостатньо розвинена або необхідні медичні 

технології недоступні. Найчастіше лікування за кордоном для 

таких людей стає єдиною надією на одужання або на 

встановлення правильного діагнозу. 

2. Швидке досягнення результату. Завдяки наявності 

досконалих медичних засобів (діагностичної апаратури 

експертного класу, комп'ютерних засобів контролю операцій, 

грамотної реабілітації), і підготовка до операції, і сама 

процедура, і лікування без втручань проходять в найкоротші 

терміни. Пацієнт відновлює здоров'я за лічені тижні, щоб не 

лікуватися на батьківщині роками. 

3. Терміновість проведення складних процедур. 

Трапляється так, що оперативне втручання потрібно провести 

якомога швидше. А в місцевості постійного мешкання туриста 

на подібні операції велика черга, особливо, коли справа 

стосується донорських органів, виконання складних заходів, 

що вимагають особливого устаткування чи професіонала-

лікаря. Тут знову на допомогу приходить медичний туризм. 

Спеціалізована клініка може прийняти пацієнта без черги. 

4. Зростання рівня захворюваності на окремі хвороби. 

Збільшується кількість онкохворих у світі. Все більше людей 
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потребує послуг трансплантології. Сім’ям доводиться частіше 

вдаватися до послуг репродуктології. Медичний туризм 

дозволяє хоча б частково долати ці виклики сьогодення.  

5. «Прозорість» кордонів між країнами та спрощення 

візового режиму. Між багатьма країнами світу уряди 

укладають угоди про спрощення оформлення віз, що полегшує 

та здешевлює отримання віз громадянам. А деякі державні 

кордони позначені тільки знаками; на них відсутній постійний 

митний контроль та вони не охороняються. Такі кордони 

існують між країнами Шенгенської зони. Шенгенський кодекс 

про кордони від 15 березня 2006 року та Візовий кодекс 

Європейського Союзу від 13 червня 2009 року значно 

спрощують пересування жителів країн ЄС та сприяють 

вільному переміщенню товарів, послуг, людей і капіталів. Цим 

користуються і «медичні туристи».  

6. Створення компаній медичного менеджменту 

(агентств медичного туризму, медичних провайдерів), які 

займаються специфічними аспектами надання медичних та 

туристичних послуг. Організацією медичних турів займаються 

спеціальні компанії, які враховують усі аспекти поїздки – 

готують повний пакет документів, перекладають їх на іноземні 

мови, здійснюють індивідуальний підбір медичного закладу, 

допомагають відкрити візу при потребі, при необхідності 

забезпечують трансфер та супровід пацієнта, надають інші 

послуги. Діяльність таких компаній побудована на знаннях в 

сфері менеджменту глобальної охорони здоров’я і 

міжнародного ринку медичного туризму, включаючи 

налагодження прямих контактів з іноземними клініками. Тому 

в кадровому складі компанії обов’язковою є наявність 

співробітників з медичною освітою, кваліфікованих 

туризмознавців та фахівців з вільним володінням іноземними 

мовами. 

7. Конфіденційність. Збереження таємниці отриманих 

медичних послуг має значення при проведенні пластичних 

операцій та складних хірургічних втручань, у трансплантології 

й репродуктології. 
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8. Можливість отримання лікувальних процедур, 

заборонених або обмежених у власній країні. До таких 

процедур можна віднести репродуктивні програми по 

штучному заплідненню, сурогатному материнству, донорству, 

застосуванню стовбурових клітин, трансплантації органів 

тощо. Іншими словами, йде мова про відсутність доступу до 

названих послуг вдома, бо є проблема заборони використання 

чи нелегального використання певних медичних процедур у 

країні постійного проживання. Прикладом спеціального виду 

туризму, який сформувався завдяки впливу фактору 

доступності, є абортний туризм. Це подорожі в іншу країну з 

метою виконання аборту, із країни, де закони щодо обмеження 

аборту є суворими (чи взагалі його забороняють), до країн, у 

яких аборти дозволені (чи мають більш «м'яке» законодавство, 

яке регулює процедуру аборту). Тільки в кількох країнах світу 

аборти заборонені повністю (Нікарагуа, Домініканська 

республіка, Республіка Ель-Сальвадор, Чилі, Мальта і 

Ватикан). Суворим законодавством щодо переривання 

вагітності вирізняється Ірландія, де аборт заради порятунку 

життя жінки дозволили лише з 2013 року. Право перервати 

вагітність за бажанням жінки гарантовано в 71% розвинених 

країн і тільки в 16% країн, що розвиваються.  

9. Бажання зекономити кошти на лікуванні. Нерідко 

вартість пластичної операції, іншого хірургічного втручання, 

стоматологічне лікування за кордоном обходиться пацієнтам з 

високорозвинених країн значно дешевше, ніж вдома. Вартість 

лікування стає для пацієнта також проблемою, коли медичне 

страхування не покриває фактичних витрат, пов’язаних із 

лікувальними процедурами. Зауважимо, що популярність 

медичного туризму викликана дуже часто саме значною 

різницею у вартості медичного обслуговування. В більшості 

країн Західної Європи та Північної Америки вартість медичних 

послуг у 7 – 10 разів вища, ніж в Азії та Південній Америці. В 

якості прикладу різниці у цінах на медичні послуги між 

країнами з розвинутим медичним туризмом наведемо вартість 

деяких хірургічних операцій (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Вартість поширених хірургічних операцій в різних 

країнах(в тис. дол. США) 
Хірургічна операція США Таїланд Сінгапур Малайзія 

Коронарне 

шунтування 

130 11 18,5 9 

Протезування 

серцевого клапана 

160 10 12,5 9 

Коронарна 

ангіопластика 

57 13 13 11 

Протезування 

тазобедреного 

суглобу 

43 12 12 10 

Гістеректомія 

(видалення матки) 

20 4,5 6 3 

Протезування 
колінного суглобу  

40 10 13 8 

Спонділодез (хірургія 
хребта) 

62 7 9 6 

Джерело: [17] 
 
Отже, можемо виокремити такі спонукальні мотиви 

медичного туризму: 

- низька вартість на медичні послуги; 

- доступність медичних послуг (стосується послуг, які 

заборонені або обмежені у своїй країні); 

- сучасні медичні технології; 

- висококваліфікована медична допомога; 

- часовий чинник (при довгому очікуванні медичного 

лікування в своїй країні);  

- чинник доданої вартості (можливість суміщення 

лікування з туристською програмою в іншій країні); 

- повна анонімність лікування. 

Однак переважаючі мотиви можуть істотно відрізнятися 

від країни до країни. З кожним роком медичний туризм в світі 

набирає обертів, все більше країн розвиває на своїх теренах 

послуги медичного туризму. Сьогодні умовно виділяють два 

основних потоки медичного туризму, мотиви появи яких 

зовсім різні. Перший – це виїзд на лікування пацієнтів з 
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багатих і економічно розвинених країн в країни з нижчим 

соціально-економічним розвитком. Переважаючий мотив – 

дуже високі вітчизняні ціни та небажання тривалого 

очікування на медичні послуги. А ще не рідко медичні потреби 

туристів цього потоку пов’язані із маніпуляціями, на які не 

поширюються програми медичного страхування (часто це 

стосується трансплантації, пластичної хірургії, стоматології та 

деяких інших видів медичних послуг). Другий потік медичних 

туристів є зустрічним до першого. Це виїзд з відносно бідних 

країн (відповідно і з низьким рівнем медичного 

обслуговування) до економічно розвинених країн з медициною 

високого класу. Зазвичай такі туристи покладаються на кращу 

кваліфікацію та досвід медиків і обирають усесвітньо відомі 

клініки у галузях онкології, хірургії, кардіології тощо. [4] 

Виникнення та розвиток медичного туризму є 

результатом загальних глобалізаційних процесів, які характерні 

для міжнародної системи охорони здоров’я. Глобальність 

медичного туризму – це феномен, який поєднує діяльність 

світових туристичних фірм, міжнародних медичних асоціацій, 

медичних центрів, страхових компаній та низки інших 

інституцій. 

«Виникнення та розвиток медичного туризму було 

абсолютно прогнозованим, оскільки через складну систему 

охорони здоров’я та її високовартісні процедури необхідно 

було знайти альтернативний варіант. Медичний туризм 

поєднав у собі вартість, безпеку та ефективність», - стверджує 

П. Маршек [7]. 

На сьогоднішній день у світі вже сформувався 

глобальний ринок медичних послуг зі своєю специфічною 

інфраструктурою – медичним менеджментом; органами 

акредитації; агентствами медичного туризму (медичними 

провайдерами); туроператорами, що пропонують попередньо 

розроблені стандартні пакети медико-туристичних послуг; 

юристами, страховими компаніями, серед пропозицій яких є 

продукти з можливостями лікування клієнтів за кордоном; 

спеціалізовані ЗМІ, веб-сайти та PR-компанії тощо.  
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Міжнародними організаціями охорони здоров’я 

сформовано робочі групи вчених та експертів, завданням яких 

є дослідження специфіки медичного туризму. А на базі 

міжнародних медичних центрів, страхових компаній та 

медичних туристичних агентств була створена Асоціація 

медичного туризму (Medical Tourism Association, MTA) – 

перша асоціація в секторі організації медичних подорожей 

туристів.  

Інші авторитетні організації і об’єднання в сфері 

медичного туризму: Європейський Альянс медичного туризму 

(European Medical Tourism Alliance, EEIG), Міжнародна 

Асоціація медичного туризму (International Medical Travel 

Association, IMTA), Міжнародна Асоціація медичної допомоги 

подорожуючим (International Association for Medical Assistance 

to Travellers, IAMAT), Рада з всесвітньої інтеграції охорони 

здоров’я (Council on the Global System of Healthcare, CGIH), 

Асоціація посередників туристичного страхування (Association 

of Travel Insurance Intermediaries). 

Розширенню глобального ринку медичного туризму 

сприяє Всесвітня асоціація медичного туризму (Global 

Healthcare Travel Council, GHTC), куди входить і Україна. До 

того ж Україна є головуючою країною у GHTC два роки 

поспіль: 2020-2021 рр.  

Внаслідок зростання рівня медичного туризму 

актуальним є встановлення стандартів діяльності медичних 

центрів. Долучаються до справи такі акредитаційні міжнародні 

інституції: Міжнародне товариство з якості в сфері охорони 

здоров’я (The International Society for Quality in Health), 

Товариство міжнародної акредитації систем охорони здоров’я 

(The Society for International Healthcare Accreditation).  

Канадський Консиліум Акредитації Медичних Послуг 

функціонує у напрямку забезпечення освіти медперсоналу 

міжнародних клінік, співпрацюючи з 30 медичними центрами в 

чотирьох географічних регіонах: Карибському басейні, 

Латинській Америці, Європі, Близькому Сході та Північній 

Африці [3].  
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За широковідомими прогнозами Всесвітньої організації 

охорони здоров`я, до 2022 року туризм та охорона здоров`я 

стануть провідними галузями світового господарства. А 

оскільки населення всього світу старіє, то розвиток медичного 

туризму очікує ще більш стрімке зростання. 

Опитування, які були проведені в 280 клініках і лікарнях 

у 60 країнах світу, лідерах медичного туризму, свідчать про 

позитивну динаміку розвитку світових медичних подорожей. В 

48% клініках, лікарнях та медичних туристичних агентствах 

повідомили про зростання міжнародного числа пацієнтів 

упродовж року. Найбільші прибутки очікуються в медичному 

туризмі, орієнтованому на надання послуг з косметичної 

хірургії (55% опитаних), при лікуванні раку (54% 

респондентів), безпліддя (40% респондентів), в 

стоматологічному лікуванні (38% опитаних). [14]. 

Якщо на початку формування медичного туризму його 

діяльність зосереджувалась на медичних процедурах не першої 

необхідності, таких як естетична стоматологія та пластична 

хірургія, то за останні роки активно почали здійснюватися й 

хірургічні операції першої необхідності. 

Стоматологія, пластична хірургія, ортопедія і 

кардіолікування – медичні послуги, які традиційно 

користуються найвищим попитом серед медичних туристів. І 

перші дві послуги й далі мають тенденцію до зростання в 

більшості розвинених країн світу (США, Сінгапур, 

Великобританія, Німеччина). І України в тому числі. Оскільки 

стоматологічні послуги є найпопулярнішими і в них має 

потребу 95–97 % всього населення світу [5], а пластична 

хірургія – це вимога часу для заможних верств населення.  

І, разом з тим, зростає попит на амбулаторні медичні 

послуги, в тому числі хірургічні, термін надання яких значно 

скорочується внаслідок удосконалення медичних технологій. 

Обсяги надання амбулаторних медичних послуг лише в США 

за останні 10 років потроїлись, складаючи близько 40 млн 

пацієнтів в сфері амбулаторної хірургії, сучасні медичні 

технології якої дозволяють в короткі терміни проводити до 
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75% медичних процедур за кордоном за значно нижчими 

цінами (пластика носа в США коштує 5 тис. дол., в Сінгапурі з 

тижневим відпочинком – 3 тис. дол. [17]). 

Лікувальні процедури, якими активно користуються 

пацієнти із Західної Європи та Північної Америки в 

міжнародних медичних клініках включає ортопедичну 

хірургію, кардіологію, пластичну хірургію та стоматологію. 

Результати досліджень Deloitte Center for Health Solutions 

показують, що турист під час медичної подорожі здійснює не 

одну, а 2 – 3 лікувальні процедури, що свідчить про зростання 

рівня попиту на медичний туризм. «Туристи в переважній 

більшості здійснюють медичну подорож з метою отримання 

одразу декількох лікувальних процедур. Тому в медичних 

туристичних агентствах існує принцип, що завдяки стартовому 

капіталу в розмірі 6 тис. дол. клієнт може спланувати подорож 

найефективнішим чином», – сказав П. Маршек [7]. 

Більше 50 країн в рамках розвитку своїх економік 

прийняли національні програми з медичного туризму. Такі 

країни, як Німеччина, Ізраїль, Туреччина, Індія, Сінгапур, 

Таїланд інвестують мільйони у розвиток медичної 

інфраструктури, будівництво комфортабельних клінік з 

кращим устаткуванням та інноваційними технологіями для 

надання високоякісного лікування. Фахівці цих установ 

регулярно проходять навчання та стажування в кращих 

світових медичних університетах. Лікарі клінік, які приймають 

іноземних пацієнтів на лікування, володіють кількома мовами. 

Вивчення мов у багатьох країнах входить в обов'язкову 

підготовку середнього та вищого медичного персоналу. 

На основі дослідження літератури та Інтернет-джерел 

Michael D. Horowitz [11] склав перелік найбільш відомих 

дестинацій у медичному туризмі (табл. 2). 

Якщо впродовж тривалого періоду часу концентрація 

туристичних медичних послуг відбувалася у США, то з 

початку ХХІ ст. ситуація змінюється.  

На початку 2000-х рр. відсутність доступу до 

високоякісних медичних послуг була визначальною причиною 
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того, чому пацієнти здійснювали медичні подорожі в США із 

метою отримання лікування в сфері кардіології, ортопедії, 

онкології. Проте на сьогодні такі медичні послуги надають 

клініки в багатьох країнах світу за більш доступною ціною. 

І ось уже на початок 2010-х рр. найбільш активними 

учасниками медичного туризму були медичні клініки Індії, 

Таїланду та Сінгапуру, які й стали першими ініціаторами 

розширення сфери медичного туризму в країнах Азії. А 

основними клієнтами цих медичних центрів виступили туристи 

із Північної Америки, Європи та Близького Сходу. 

 

Таблиця 2 

Найпопулярніші медичні туристичні дестинації світу 
Азія Америка Європа Африка Австралія і 

Океанія 

Китай 

Індія 

Ізраїль 

Йорданія 

Сінгапур 

Малайзія 

Філіппіни 

ОАЕ 

Аргентина 

Болівія 

Бразилія 

Колумбія 

Коста-Ріка 

Куба 

Ямайка 

Мексика 

США 

Бельгія 

Німеччина 

Угорщина 

Литва 

Польща 

ПАР Австралія 

Джерело: [11] 

 

Аналогічні пропозиції в сфері медичного туризму почали 

вдало виводити на світовий ринок і медичні центри Південної 

Америки, країн Європи, які надають медичні послуги за 

дешевшими цінами, ніж у США, а також мають змогу 

транспортного обслуговування за доступними умовами.  

Але необхідно зазначити, що і на сьогодні США 

залишається одним з учасників глобального ринку медичного 

туризму в ролі реципієнта послуг медичного туризму для 

туристів, які намагаються отримати якісні та доступні в 

фінансовому плані медичні послуги. Підраховано, що кожен 

турист-американець, який користується послугами медичного 

туризму, економить кошти в діапазоні від 25% до 80% 
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порівняно із вартістю цієї медичної процедури в клініках США. 

Проте основною перешкодою розвитку медичного туризму в 

США стали імміграційні обмеження після подій 2001 р. Тому і 

частка медичного туризму в США за 2001 – 2010 рр. знизилася 

на 12% [3].  

А наступною перешкодою для розвитку медичного 

туризму стала пандемія COVID-19, яка, зрештою, зачепила 

поступ цієї галузі туризму в усіх країнах світу, а не лише у 

США. І на даний час ситуація з пандемією залишається 

непрогнозованою.  

Отже, на основі досліджень масштабів медичного 

туризму прослідковуємо позитивну тенденцію динаміки 

зростання обсягів послуг, а також є і позитивні зміни у 

розширенні асортименту послуг та розширення географії 

медичного туризму. 

Тому, не зважаючи на виклики пандемії COVID-19, 

медичний туризм має шанси на подальший розвиток у 

глобальних масштабах завдяки факторам, узагальненим у табл. 3. 

 

Таблиця 3 

Фактори розвитку медичного туризму  

Фактори Характеристика впливу 

Мода на здоров’я та 

переміщення потреби у 

здоров’ї до сфери 

споживчих пріоритетів 

Сучасні «системи охорони здоров’я є 

відображенням глобалізованої споживчої 

культури». [2] Людей у всьому світі хвилює 

здоров’я як невід’ємна складова буття. Здоров’я 

назвали найважливішою особистою проблемою 

(після фінансових труднощів) 48% українців і 

поляків, 41% німців, 40% італійців, 35 % шведів. 

[6] 

Для споживачів послуг медичного туризму 

створюються сприятливі умови за принципом «дім 

далеко від дому». 

Накопичений досвід 

медичної практики та 

науки у ключових 

Університетські клініки в Європі відомі як 

осередки медичної науки понад два століття. 

Виробники медичної техніки і фармацевтичні 
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регіонах світу (Європа, 

Азія, Америка). 

компаній (особливо у Європі) належать до 

провідних у світі і створюють сприятливе 

середовище для впровадження інновацій. 

Актуальними напрямами медицини є лікування 

онкологічних хвороб методом кріохірургії, 

радіаційна онкологія, трансплантація, клітинна 

терапія, лазерна косметологія та дерматологія, 

штучне запліднення, лапароскопічні операції, 

добре розвинена діагностика. 

Стирання відмінностей 

у рівні розвитку 

національних систем 

охорони здоров’я 

Проілюструємо цей фактор на прикладі Європи. За 

EuroHealth Consumer Index багато років найкращою 

у Європі є охорона здоров’я Нідерландів. 

Традиційно ІІ та ІІІ місця обіймають Данія та 

Ісландія. Серед країн, рейтинг яких за останнє 

десятиліття підвищився на 5 і більше щаблів – 

Болгарія, Румунія, Литва, Словаччина, Греція, 

Угорщина, Естонія. [9] Отже, зникають відмінності 

у якості медичних послуг між Західною і Східною 

Європою, однак при збереженні в останній 

помірних цін.  

Відбулася уніфікація медичних стандартів у різних 

країнах, в тому числі шляхом акредитації медичних 

закладів. Діяльність систем охорони здоров’я 

ґрунтується на стандартах (протоколах) якості 

лікування поширених захворювань, яких повинні 

дотримуватися медзаклади. А це гарантує якість та 

безпеку надання медичних послуг в усіх країнах, 

навіть за умов, коли вартість послуг суттєво різна. 

Державна підтримка 

сфери медичного 

туризму, скорочення 

регламентуючих 

обмежень для діяльності 

суб’єктів ринку  

У багатьох країнах медичний туризм розглядається 

на державному рівні як перспективна галузь 

розвитку та  можливість для соціально-

економічного зростання регіонів. Застосовуються 

стимулюючі інструменти та важелі (фінансові, 

податкові) для розвитку медичного туризму, 

створюються національні бюро (центри, офіси) і 

розробляються глобальні маркетингові промо-

кампанії, які позиціонують окремі регіони як 

дестинації медичного туризму (наприклад, у 

Німеччині, ОАЕ, Китаї, Угорщині, Болгарії та ін.).  

Політика 

Європарламенту у сфері 

охорони здоров’я 

Законодавство країн ЄС стимулює переміщення 

через кордон медичних послуг, медпрацівників, 

взаємне визнання сертифікатів та кваліфікаційних 

стандартів. У квітні 2009 року Європарламент 
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узаконив вільний вибір країни для лікування, не 

залежно від місця проживання, з правом на 

компенсацію витрат. [16] 

Комерціалізація 

охорони здоров’я та 

територіальна 

диференціація цін 

У Доповіді ВООЗ ще у 2008 році зазначалося, що 

«система охорони здоров’я світу рухається в 

сторону нерегульованої комерціалізації». [2] 

Водночас ціни на лікування по країнах дуже 

відрізняються.  

Фінансово-економічна 

криза 

Хоча «медичний туризм не має імунітету від 

рецесії» [15], проте криза заклала стимули для його 

розвитку. В умовах економічного спаду кожен уряд 

опинився перед необхідністю скорочення 

держвидатків, у тому числі і на охорону здоров’я. 

Але погіршення здоров’я населення вимагає 

більше зусиль медичної служби та чинить тиск на 

бюджети країн. Тому пацієнтам доведеться і далі 

вдаватися до лікування за кордоном. 

Демографічна структура 

населення  

2010-2020-ті рр. – це період, коли представники 

найбільш чисельного покоління «бебі-буму» 1946-

1964-тих рр. переходять у старші вікові групи. У 

розвинених країнах ця вікова група схильна до 

подорожей незалежно від туристичного сезону. А 

зважаючи на свій вік, вони є цільовою категорією 

для провайдерів саме медико-туристичних послуг. 

На сьогодні під сумнівом залишається здатність 

існуючих систем охорони здоров'я в багатьох 

країнах світу якісно піклуватися про зростаючі 

потреби старіючого населення. Тому медичний 

туризм називають ще й альтернативним 

механізмом подолання вказаних проблем без 

розширення місцевого потенціалу охорони 

здоров’я. [11] 

Глобалізація трудових 

ресурсів, посилення 

міграції працездатного 

населення з метою 

працевлаштування за 

кордоном  

Глобалізаційні процеси сприяють руху трудових 

ресурсів як на короткострокові проміжки часу, так 

і в довгостроковому періоді. І часто трудові 

мігранти передбачають можливості залишитися на 

постійне місце проживання в країні перебування. 

Проте перше-друге покоління емігрантів 

одночасно планують оздоровлення в рідних 

країнах, чому сприяють їх ментальні цінності, 

відсутність мовного бар’єру. [1] 

Активізація діяльності 

страхових компаній  

Йде мова про сучасний тренд активізації діяльності 

страховиків у корпоративному та індивідуальному 
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напрямі виконання страхових зобов’язань із 

надання медичних послуг за кордоном. Страхові 

компанії є стратегічними партнерами усіх суб’єктів 

на ринку медичних послуг.  

Здешевлення 

транспортного 

сполучення, зокрема, 

авіаційного, за 

основними 

туристичними 

напрямами 

Розширення доступу до авіаційних транспортних 

перевезень, насамперед, в США та ЄС як 

найбільших дестинаціях з активним рухом 

«медичних туристів», сприятиме підвищенню 

потоків у медичному туризмі за усіма 

міжнародними напрямами.  

Інформаційно-

інноваційні процеси та 

сучасні засоби 

комунікації 

Уже інвестовано 23 млн. євро в електронні 

технології охорони здоров’я у ЄС, щоб зробити 

можливим між державами-членами ЄС обмін у 

електронній формі інформацією про пацієнтів та 

отримане ними лікування. [10] Агенції медичного 

туризму і міжнародні відділи клінік іноземних 

пацієнтів залучають через он-лайн сервіси в 

Інтернет-просторі. 

Джерело: складено автором 

  

Висновки. Розроблено та підтверджено визначення 

медичного туризму як виду туристичної діяльності, де мета – 

надання медичної допомоги – реалізується засобами 

туристичного сервісу. Виведена формула медичного туризму : 

клінічна допомога + туристичний сервіс. 

Медичний туризм – подорожі людей з метою лікування 

як всередині країни, так і за її межі.  

У XXI ст. медичний туризм перетворився в окремий вид 

глобальної туристичної індустрії, оскільки є стабільним, 

цілорічним, затребуваним і перспективним видом туризму, 

здатним акумулювати значний соціальний та економічний 

ефект.  

Спонукальних мотивів медичного туризму є чимало, 

серед них: більш низька вартість медичних послуг та їхня 

доступність у випадку із законодавчо обмеженими медичними 

послугами; сучасні медичні технології, які ще не 

використовуються у вітчизняній медицині; 
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висококваліфікована медична допомога; часовий чинник при 

довгому очікуванні медичного лікування в своїй країні; фактор 

доданої вартості при суміщенні лікування з туристською 

програмою; прагнення конфіденційності. Найчастіше основним 

рушієм є вартість медичних послуг, яка у різних країнах сильно 

відрізняється, що спонукає людей для уточнення діагнозу 

хвороби та лікування виїжджати за межі своєї країни. 

Показово, що чимало країн світу (Бразилія, Ізраїль, Індія, 

Німеччина, ПАР, США, Таїланд, Угорщина та ін.) доволі 

активно та успішно включились у процес розвитку медичного 

туризму.  

Процеси, які відбуваються у сфері транскордонної 

інтеграції охорони здоров’я у світі, у перспективі призведуть 

до уніфікації стандартів лікування та методів оплати, 

покращення якості та доступності медичних послуг. Не 

зважаючи на існуючу критику щодо високих ризиків 

медичного туризму та недоліки логістичного процесу надання 

таких послуг, очевидним є, що медичний туризм суттєво 

змінює територіальну організацію глобальної системи охорони 

здоров’я. І ця тенденція, з огляду на сприятливі для розвитку 

глобального медичного туризму політичні, соціальні, 

економічні, демографічні та інформаційно-інноваційні 

фактори, у майбутньому посилюватиметься. 

Важливо, що використання сучасних комунікаційних 

технологій значно зменшить інформаційну асиметрію між 

постачальниками і потенційними споживачами послуг 

медичного туризму як на національному, так і на 

міжнародному рівнях. А зростаюча обізнаність і вимогливість 

споживачів на ринку медичного туризму матимуть наслідком 

зростання конкуренції між основними гравцями даного ринку, 

що зумовить подальше зростання якісних показників при 

наданні послуг і, в свою чергу, сприятиме новим туристичним 

потокам. 
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