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Шановні колеги! 

Вітаю із виходом ХІ-го тому 
міжнародної колективної монографії 
міждисциплінарного напряму "MODERNÍ 
ASPEKTY VĚDY". Кожен том монографії є 
невід'ємною частиною становлення і 
розвитку різних галузей науки, що сприяє 
вирішенню соціальних питань, висвітленню 
сучасних проблем індустріального 
суспільства і цифрової трансформації його 
структури. 

Відмітно, що не сходять зі сторінок 
монографії публікації, присвячені питанням 

сучасної реформи національної сфери охорони здоров’я та 
державного управління у цій галузі, з точки зору населення. Цікавими 
є і публікації щодо організації та проведення навчання фахівців 
суб’єктів державної авіації України, стосовно еволюційних процесів 
становлення механізмів державного регулювання дипломатичною 
політикою та ін.  

Упевнений, що наступні томи монографії принесуть багато 
нового і корисного для професіоналів різних галузей науки в освоєнні 
передового вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

Щастя Вам, благополуччя, шановні друзі! 

Проректор з наукової роботи 

Національного авіаційного 

університету, доктор наук з 

державного управління, професор,  

Заслужений юрист України       Є.О. Романенко 

З повагою, 
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Шановні друзі та колеги! 

 Вітаю із виходом ХІ-го тому 
міжнародної колективної монографії 
міждисциплінарного напряму "MODERNÍ 
ASPEKTY VĚDY".  

Фаховий аналіз інноваційних 
розробок, проєктів у сфері публічного 
управління, актуальних питань правового 
регулювання суспільних відносин, 
розвитку науково-технічного потенціалу 
галузі економіки – все це знаходить 

належне місце на сторінках міжнародного видання. Також, приємно 
відзначити, що, сьогодні, томи монографії отримали визнання широкого 
кола знаних читачів, науковців, дослідників. Монографії мають свій 
добре пізнаваний сучасний стиль подачі матеріалу.  

Переконана, що монографії, відповідаючи вимогам часу, 
залишатимуться авторитетними виданнями та не вичерпають свій 
творчий потенціал. 

Здобутків, творчої наснаги та найкращих перспектив на кожен 
подальший день! 

З повагою, 

Директор Видавничої групи 

«Наукові перспективи», 

Проректор з наукової роботи 

ПВНЗ Університет Новітніх 

Технологій І.В. Жукова 
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ODDÍL 1. PENÍZE, FINANCE A ÚVĚR 

§1.1 INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF PUBLIC

FINANCES IN UKRAINE 

Introduction. An urgent task for transitional economies is 
changing the rules of the game, which determine the coordination of 
economic interaction. Their institutional transformation is a change 
in the relationship between the state and the market as the goal of 
institutions of social interaction and development. The development 
of market relations requires the intensification of private 
entrepreneurship, commercial credit, the restructuring of investment 
mechanisms, and the distribution of national income. At the same 
time, the key role of the state budget, taxes, local finance, and inter-
budgetary transfers remains the same. Public finance is the 
institution that ensures economic sovereignty, reconciles social and 
economic objectives, and balances short-term and strategic goals of 
society. The restructuring of public finance is therefore a key 
component of the systemic transformation of the economy and 
public administration. Studying and summarizing national practices 
of institutional reorganization in the sphere of finance is necessary to 
assess positive and negative experiences. In Ukraine, the 
redistribution of functions between the state and the market has 
proven to be a complex and contradictory process.  

Presentation of basic material. During 1990-2005, the 
transitional nature of Ukraine's economy required theoretical 
justification and practical development of mechanisms of social 
transformation, and public finance occupying the leading position 
among them. The main directions of economic transformations were 
defined: firstly, formation of national economy as an independent 
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economic complex with autonomous monetary and financial system; 
secondly, transition from centralized and distributive to market-
competitive model of coordination of economic activities and 
ensuring economic development.     

The sphere of fiscal policy, public finance, and the budget was 
defined as an outpost of state sovereignty and the basis for the next 
democratic transformation of the economy and society. The strategic 
goal of government measures was to ensure the irreversibility of 
market transformations, the sustainability of the national economy, 
and long-term macroeconomic stability. The systemic 
transformation of the economy in the post-socialist countries 
included the following tasks: changing the role and functions of the 
state, changing property relations, establishing market infrastructure 
institutions, forming a system of markets (goods and services, 
money, capital, labor, etc.), reviving the institution of 
entrepreneurship as the basis for the development of market 
relations.    

At the initial stage of systemic transformation, the leading 
Western financial institutions (primarily the International Monetary 
Fund, the International Bank and the European Bank for 
Reconstruction and Development) proposed a set of measures 
known in the literature as the "Washington Consensus" or "Standard 
Model" to the governments of transition economies [1, p. 7-20]. The 
transformation program included the construction of stable 
institutions and cooperation between the state and market players, 
because economic liberalization should be accompanied by the 
protection of property rights.    

In practice, measures to deregulate the economy have not 
triggered market-based economic growth; attracted foreign 
investment has not ensured systemic modernization and structural 
reforms; and small and medium-sized enterprises have not solved 
employment problems and Ukraine’s market deficits. The 
transformational crisis was much deeper and more prolonged than 
experts had anticipated. 
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The contents and peculiarities of economic transformation can  
be considered in the categories of modern institutional theory. Under 
the conditions of transition economy there is a contradictory process 
of simultaneous formation of a new institutional structure of society 
and functioning of traditional social institutions. At the same time, 
the historical specificity of transformational economies consists in 
artificial, conscious introduction of new institutions, and filling 
traditional institutions with new contents. The efficiency of 
institutions which are not an organic product of the evolutionary 
development of the national economic system, but are deliberately 
introduced and "implanted" into the economic environment, is much 
lower. In addition, there is a certain "rejection" of alien forms of 
organization and regulation of the economic space. 

The effectiveness of transformation depends on the state and 
its institutions as actors in the modernization of the socio-economic 
system. In the set of political, legal, organizational and other 
mechanisms that ensure the systemic transformation of society, an 
important place belongs to financial instruments. As historical 
experience shows, the state can initiate and encourage the 
development of market economy through reforming the tax and 
banking system, conducting an active monetary and investment 
policy [2, p. 43-48]. At the same time, the consequences of 
economic measures of the government (in particular: tariff policy, 
state-owned bank operations, development of state entrepreneurship, 
regulation of joint-stock companies, public debt management, etc.) 
can increase the contradictions of the transition economy, cause 
social losses without visible economic achievements. 

Finance itself is also undergoing significant transformations: 
its place and role in social reproduction, the functions of various 
parts of the financial and credit mechanism, hierarchical and 
network links between individual elements and the like are 
changing. The financial system is transformed into a mechanism 
ensuring functioning and reproduction of the market model of social 
reproduction. Financial institutions such as taxes, state budget, 
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government borrowing, government expenditure acquire 
qualitatively new features. Institutional changes in the financial 
system of transition economy are the dismantling of the system of 
budget financing of the economy, decentralization of public finance 
and growth of the role of local finance, formation of the financial 
market as the basis for capitalization of cash flows and formation of 
investments. 

In addition, the process of market transformation increases the 
independence and autonomy of the middle and lower levels of 
government in financial matters. This should lead to organizational 
and administrative reorganization with a considerable reduction of 
public expenditures for the administrative apparatus and a more 
efficient use of targeted budgetary funds. In Ukraine, for a long time 
the opposite happened in real life, when formal restructuring of 
public administration bodies took place, traditional inefficient 
institutions based on informal relations were preserved.   

The institutional organization of the transition economy as a 
set of formal and informal norms, state and market regulators, 
should ensure the implementation of the social component of 
economic policy. The state becomes a subject of market relations as 
a seller of public goods. Building of socially oriented economy and 
social state consists in creation of necessary institutional conditions 
for harmonization of public and private sectors of economy, for 
optimal distribution of resources between them, for maximization of 
common well-being, and observance of principles of social justice. 
This requires the creation, support and development of new 
institutions. The latter should provide an accelerating influence on 
the nature of the transition processes in interaction with the state. 

This direction of institutional transformation corresponds to 
the tradition in economic theory, represented by the works of 
Buchanan J.M. and Olson M. [3-5]. These scholars question the 
optimization capacity of the state as an economic entity. They 
emphasize the need to complement the functional reforms of 
budgetary, fiscal, and monetary systems with the development of 
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civil society. It is civil society that must balance the power of the 
state apparatus and control its activities. To avoid or at least reduce 
the negative effects associated with individualistic motives of politicians 
and officials, it is necessary to have an effective system of public control 
organizations, legislative restrictions on the regulation of financial flows 
in a representative democracy [4, p. 75-76]. In Ukraine, the relevant 
institutional support is only being formed. When the development of 
civil society is on low level, it is public finances and conditions of access 
to their redistribution that are the main factor and tool of hindering 
processes in the development of market reforms and democratization of 
the economy. 

Ukraine belongs to the group of countries characterized by a 
high level of continuity of political and administrative elites, low 
quality of institutions and weak development of civil society [6, p. 
227]. This explains not only the slowdown of institutional changes, 
but also a decrease in the potential for economic development and 
the loss of competitive positions in the world markets. The creation 
of institutional channels for the implementation of group interests 
complicates the processes of macroeconomic stabilization. Political 
and administrative elites can use the levers of state power contrary to 
the priorities of economic and social development. 

During 2005-2021, the institutional changes in Ukraine's 
economy took place due to significant transformations in 
international economic relations. The formation and spread of 
transnational capital and the global market became new trends in the 
development of the world economy. The escalation of influence of 
transnational corporations and transnational banks became one of 
the main forms of economic globalization of this period [7, p. 45-
46]. Under these conditions, the vulnerability of national financial 
systems increases. So, the consequence of the domination of the 
Ukrainian stock market by speculative foreign investors has been a 
sharp decline in the share of foreign capital from 80-90% in early 
2008 to 60% after the crisis. This had a negative impact on the 
processes of formation of big business in Ukraine and on the 
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possibilities of post-crisis recovery [8, p. 179]. The functioning of 
the stock market in Ukraine occurs at a level insufficient for the 
effective provision of financial and investment resources adequate 
amount of large businesses. This leads to imbalances in the structure 
of the market, when the share of government securities significantly 
exceeds the share of other financial instruments. 

Political and economic instability; growing money supply 
aimed at covering the budget deficit; high risks of uncontrolled 
inflation; and a shortage of Ukraine’s financial and investment 
resources have a negative impact on the state and prospects of 
financial support for economic development. The haphazard debt 
policy of the state leads to distortions in the financial system, a 
considerable reduction of Ukraine’s financial resources, and a 
considerable growth of their cost. The risks of debt financing of the 
state budget deficit remain acute, such as: currency, interest, credit, 
and debt prolongation risks. The active practice of external 
borrowing is associated not only with high risks, but also with large-
scale transfers of Ukraine’s resources. In particular, external debt 
servicing is realized through withdrawal of national resources from 
the domestic circuit, reallocation of resources from domestic 
consumption and capital accumulation.  

The state is the main and decisive institution in the process of 
institutionalizing the distribution system. At the same time, a number of 
questions arise concerning the "quality" of the state, the mechanisms of 
public control over the state bureaucracy, in particular, in the sphere of 
public finance. A special burden in a transition economy falls on the 
institution of the budget [9]. It is the budget policy that has a significant 
impact on economic and social processes in the context of institutional 
insufficiency of the market environment.  

Its main tasks are: support for the implementation of the Public 
Financial Management System Reform Strategy for 2017–2020 and 
determine future investments in information and communication 
technologies for the public financial management system through 
auditing, support for modernization of budget planning software to 
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implement medium-term budget planning, support modernization of 
existing information and communication technology equipment to 
ensure the continuity of systems in the Ministry of Finance, 
strengthening the capacity of ICT systems to ensure timely exchange 
of information needed to manage and forecast cash flows [10, p. 
303]. Taking into account the increasing global turbulence of 
economic development and structural changes in the world economy 
observed during the last decade, macroeconomic policy is 
undergoing transformation. In particular, there is a fundamental 
tendency to strengthen institutional mechanisms of national policy 
implementation in the sphere of public finance. We agree with the 
opinion that "reloading of formal and informal institutions of public 
finance management today is an integral element of the new state 
philosophy" [11, p. 45]. At the same time, the key issues are: 
balancing the interests of business and society, harmonizing the 
needs of economic development and social welfare, and minimizing 
the negative impact of taxation on economic activity.  

Institutional changes in Ukraine's financial system are 
accompanied by the following negative trends: inertia in the 
transition from budget to market mechanisms of investment, 
domination of short-term fiscal priorities over the long-term tasks of 
financial support of economic development, imbalance of social and 
economic expenditures of the budget in conditions of its deficit, 
focus on one-time proceeds from privatization, the lack of formation 
of the capital market, combined with a sharp reduction in the 
resources of accumulation and investment, the deployment of the 
crisis of non-payment and inflation. 

Scientific support of the reform of the financial and budgetary 
sphere and the development of financial policy of the state is 
focused on the problems of institutional factors and political 
conditions for their implementation. The systemic problems of 
Ukraine’s public finances functioning have an institutional nature. In 
particular, these problems are: the use of borrowed funds to solve 
current problems; the growing share of GDP, which is redistributed 
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through the consolidated budget; a significant increase in social 
payments at the expense of the reduction of budget investment in 
fixed capital; the constant growth of spending on public 
administration. Everything mentioned indicates the negative public 
inefficiency of institutional transformations. The use of the 
institutional approach will accelerate transformations in the sphere 
of public finance, and most importantly - the optimization of these 
transformations in the direction of compliance with public demands 
and the needs of economic development. At the same time, the lack 
of public consolidation, institutional trust and political consensus 
constitute significant threats to effective public finance policy.  

Conclusions. In post-communist countries, the process of 
institutional transformation is of paramount importance. The 
transformation is changes in the norms and rules of coordination of 
economic interaction. In Ukraine, the process of developing a 
comprehensive approach to deepening and increasing the efficiency 
of financial reforms based on the synthesis of the functional and 
institutional concepts of finance has begun.  

The effectiveness of institutional changes in the financial 
system is reduced by a number of negative trends. They are caused 
by systemic opposition of interests of financial-political groups to 
social needs of economic development and welfare. Achieving a 
positive social effect from the institutional transformation of public 
finance implies: 1) effective institutional interaction between the 
state and economic players; 2) the consolidation of society on the 
basis of democratic values and national priorities; 3) the creation of 
civil mechanisms of control over the state and strengthening 
institutional trust, is the basis of social development and increasing 
the competitiveness of the national economy. 
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§1.2 MONETIZATION OF THE ECONOMY AS A FACTOR

OF ECONOMIC GROWTH: CONCEPT AND MEASUREMENT1 

Introduction. Today, many economists are concerned about 
the level of monetization ratio needed for recovery of economic 
growth after, coming as a massive shock to the world economy, the 
COVID-19 pandemic. There is also an active debate about the low 
level of monetization of the Ukrainian economy. 

Deepening the financial sector is a means of economic growth, 
and, consequently, a higher monetization is associated with a higher 
level of economic growth. According to Schumpeter's theory of 
economic development, a higher level of M2 and correspondingly 
higher liquidity through financial intermediaries positively affect 
economic growth as opportunities for innovation increase. The 
monetization is especially important in low- to middle-income 
countries in which it is substantially correlated with the per-capita GDP 
and real interest rates [1]. Financial deepening accelerates economic 
growth by expanding access to financial resources, reducing income 
inequality, and diversifying production risks [2]. Insufficient 
monetization of the economy limits the opportunities for economic 
growth, the inability of the financial sector to ensure the effective 
redistribution of financial resources, as well as increases the risk of 
destabilization in the financial sector and narrows the range of tools and 
methods of financial and economic policy [3, p. 186].  

However, the statement that any country will benefit from 
monetization maximization is not generally accepted. There is a risk 
of stagnation in monetization, financial deepening and even 
demonetization, with a negative impact on growth. For instance, the 
increase in the level of financial depth is accompanied by the risks 
of deterioration of the current account, unproductive investment, 
growth of employment in non-productive industries. 

1 The paper was prepared within the framework of the scientific research “Relationship between 
financial depth and economic growth in Ukraine” (No. 0121U110766), in the State Institution 
“Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine”. 
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Presentation of the main material.  Economy monetisation is 

an ambiguous concept. First and foremost, monetization is 
considered as the macroeconomic indicator, which characterizes the 
level of provision of the economy with the money needed to make 
payments and settlements [4]. Secondly, monetization of the 
economy addresses the process of saturation of the economy with 
money. It is an economic phenomenon that comprehensively reflects 
the degree of provision of the economy with money and the level of 
monetary balance of individual markets and sectors, and ensuring 
the stability of the banking and the country's entire financial system 
[5, p. 91]. Thirdly, economy monetization relates to the sufficiency 
of the issue of money for providing the circulation of goods. The 
central bank provides money supply in circulation, which is 
sufficient to sell all goods produced over time and services, and 
repay all financial obligations [6, p. 66]. Fourth, economy 
monetization is regarded as an indicator of the level of lending 
activity and public confidence in the national currency and monetary 
policy [4]. 

The monetization of the economy is an objective quantity. It is 
a characteristic of the economic system that reflects its saturation 
with liquid assets capable of performing such functions as means of 
circulation and payment. In turn, the monetization ratio is a subjective 
value. It is an indicator that reflects the monetization of the economy, 
which is calculated as the ratio of the average annual volume of broad 
money to nominal GDP formed in the same year [7, p. 63].  

Similarly, Kremen and Ohol note that the objectivity of 
economy monetization expresses in the saturation of the economy 
with liquid assets, the adequacy of the issuance of money for the 
circulation of goods, and the national economy's provision with cash 
[3, p. 187]. In general, most definitions of monetization are limited 
by the peculiarities of calculating the monetization ratio. 

Monetization measurement: methodical aspect. The 
monetization ratio of the economy is usually calculated as the ratio 
of the monetary aggregate M2 to GDP (the average annual money 
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supply to nominal GDP), also called Marshallian k ratio. 
Importantly, M1 and M2 aggregates do not fully reflect the financial 
depth of the economy in countries with undeveloped financial 
systems, where there is a high ratio of monetary aggregates to GDP, 
as money is mostly used as a stock of savings in the absence of other 
alternatives.  

Accordingly, as noted by Grekov, it is better to consider the 
broad money (which includes, besides M2, foreign currency deposits 
of national banks denominated in convertible currency). However, 
including in the monetization calculation of foreign currencies will 
distort the content of the monetization indicator from the standpoint 
of assessing the demand for national currency. The excessive number of 
foreign currency deposits indicates a reluctance to keep money in 
hryvnia and on hryvnia deposits. In the case of using M2, the 
monetization ratio characterizes the degree of confidence of economic 
agents in the national currency. While using broad money, the 
monetization ratio will demonstrate the saturation of the economy with 
money or the overall demand for money. It is believed that taking the 
foreign currency into account, which is in the population's hands, is 
unlikely to increase significantly monetization ratio. It is explained that 
most foreign currency is used as a means of accumulation and does not 
enter into business circulation. Moreover, foreign currency, serving the 
shadow economy, is not taken into account by statistics, and there is no 
increase in resources of official GDP. Furthermore, if foreign currency 
serves some transactions, which are reflected in the official GDP, the 
registered value of these transactions is often understated [7, p. 63].  

Subsequently, the calculation of monetization ratio depends on 
the meaning of the concept of monetization of the economy. For 
example, M2, reduced by money in circulation, is also considered as 
better indicator of monetization, since money in circulation does not 
affect bank lending and deposit activities and, therefore, does not 
contribute to the development of the financial system. 

In turn, Firdu and Struthers pointed to the limitation of the use 
of broad money as a measure of financial depth. Although capital 
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inflows increase the amount of credit in the context of financial 
liberalisation, these foreign funds do not increase the money supply 
because they are excluded from it. Hence, credit expansion, which is 
a good indicator of financial deepening, may not be reflected in the 
movement of money supply in countries with financially 
unregulated economies with significant capital inflows. In addition, 
government borrowing in the banking system reduces the amount of 
credit available to the domestic private sector and may negatively 
impact economic performance, but this will not affect money supply 
trends [8]. Thus, there is no consensus in choosing a “real” indicator 
of monetization. 

On calculating the monetization of the economy, its average 
annual value is taken as the money supply because GDP is an 
indicator measured over a while, and money supply is an 
instantaneous indicator measured on a specific date. However, there 
is a limitation in determining the average annual value of the money 
supply: based on a simple arithmetic mean at the beginning and end 
of the year or based on a chronological average, given the data at the 
beginning and end of each month in the period. As a rule, the second 
approach is used. Additionally, the structure of the money supply in 
different countries is different in the content of M1 and M2: while in 
some, there is a higher share of liquid components, in others – a 
higher share of time accounts [3, p. 188].  

The country's GDP is used as an indicator of the size of the 
economy. On the other hand, the size of the economy and the GDP it 
creates are not equal as GDP does not cover many operations: 
intermediate product; production operations that cannot be taken 
into account (barter agreements, household product, shadow 
economy); non-production operations (transfer payments); financial 
and credit operations (except for net income in the form of interest). 
In this regard, the size of such sectors of the economy as the 
financial and credit system, the securities market, and the state 
budget cannot be exactly measured by GDP. Since these sectors 
redistribute  the  generated GDP, it is considered that accounting for  
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their operations is optional [7, p. 63]. 
Likewise, Kremen and Ohol state that GDP does not reflect all 

the needs of the economy in money because, in fact, not only the 
final but also the intermediate product is sold [3, p. 188]. 
Nonetheless, the value of GDP is a universal indicator of the size of 
the economy. On calculating monetization, annual GDP data at 
nominal prices are usually used. At the same time, bringing 
quarterly GDP into the form of annual distorts the data due to the 
unevenness of the GDP deflator during the year. In this regard, the 
economy's current size could be ideal for calculating the 
monetization ratio at any date [7, p. 63]. So, the value of GDP, on 
the basis of which the monetization ratio is considered, only roughly 
reflects the objective level of monetization of the economy.  

Overall, the monetization ratio of the economy reflects the 
amount of liquidity that can hold the national economy without 
inflationary consequences. The greater the monetization of the 
economy, the more saturated the economy with financial resources, 
the greater the market capitalisation. The amount of money in 
circulation should be directly proportional not to the value of GDP 
but to the amount of goods circulating in the market, that can be not 
only consumer goods and services and investment goods but also 
elements of national wealth such as stocks and bonds. Specifically, 
all developed countries have a highly developed stock market with a 
large number of different securities [9, p. 27]. 

The main factors of the monetization of the economy are 
changes in the equilibrium of the money market, the level of 
financial development, confidence in the banking system, and socio-
economic conditions. Real interest rates on loans and deposits, 
income level and the real exchange rate are often among the key 
macroeconomic factors influencing the monetization of the 
economy.  

For instance, negative real deposit rates tend to deter 
households from making new bank deposits; and higher real deposit 
rates induce a substitution effect away from other financial asset 
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holdings, such as informal credit markets. Demographic factors also 
impact the monetization of the economy by the propensity to invest 
in financial assets, and the urban population had a higher propensity 
than the rural population. Rural population density affects financial 
deepening, showing that geographical barriers to banking services 
affect the ease of access to finance. In a portfolio investment 
framework, higher returns on real assets would negatively affect the 
demand for money. In developing countries where financial assets 
are mostly limited to money, the expected inflation rate is shown to 
be a good proxy for the rate of return on real assets. Another factor 
is central bank financing of fiscal deficits, which is significant in 
many developing countries where limited government financing 
through capital markets. Central bank financing of the fiscal deficit 
tends to depress the demand for money because of higher expected 
inflation in the absence of credible constraints on monetary 
financing by the government [1, p. 34]. Thus, the critical 
prerequisite for a high level of monetization is the depth of the 
financial market and access to financial services and goods. 

In practice, developed countries are characterized by high 
monetization rates (Fig.1). The saturation of the economy with 
money at high GDP growth does not cause significant inflation but 
significantly stimulates even more tremendous economic growth. 
Developed countries have a high level of public confidence in 
government, economic policy, national currency, and a developed 
financial market. In addition, in countries with reserve currencies 
(US dollar, euro, yen), their issue serves their economies and others.  

At the same time, in countries with developed financial 
markets, there may be a decrease in the M2/GDP ratio. If the volume 
of non-cash payments increases, the amount of money needed to 
serve the economy is less because they circulate faster. That is, the 
same amount of money can provide more transactions [10]. 
Similarly, in Ukraine, non-cash payments are intensified. 
Consequently, cash is being pushed out of circulation, which leads 
to a decrease in the monetization rate. 
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Fig. 1. Broad money (% of GDP) of group of countries by

income level, 1992 – 2020 
Source: [11] 

The experience of the Ukrainian economy also confirms the 
fact that monetization growth is not always a joyous process. In 
2012-2013 the monetization of the economy increased, but GDP 
growth was almost zero. At that time, banks lent mainly to 
unreliable borrowers. Against the background of a slowdown in the 
velocity of money (until 2013), the monetization of the economy in 
M2 / GDP grew until 2013, which was evidence of NBU's monetary 
expansion policy. The process of cleaning the banking system in 
2015-2016 was also one of the reasons for reducing the monetization 
of the domestic economy. 

The rapid growth of economic monetization in countries with 
upper-middle-income and slower growth in high-income countries is 
evidence of expansionary monetary policy in the first group of 
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countries. Although there is a slow increase of monetization in 
countries with lower-middle-income countries (where Ukraine is), 
the monetization of the domestic economy, by contrast, has been 
declining since 2014, indicating an insufficient degree of saturation 
of Ukraine's economy. A low level of lending is among the critical 
reasons for the low monetization of the economy. 

Conclusions. Monetization and financial depth are often used 
to reflect the same phenomenon  increasing the ratio of broad 
money to GDP. In general, economy monetization is defined as: the 
macroeconomic indicator, which characterizes the level of provision 
of the economy with the money needed to make payments and 
settlements; the process of saturation of the economy with money; 
the sufficiency of the issue of money for providing the circulation of 
goods; indication of the level of lending activity and public 
confidence in the national currency and monetary policy. 
Monetization, characterizing the amount of money in circulation, 
affects the demand and supply of money. The monetization ratio is 
an indicator that characterizes the economy's need for money supply. 
It allows judging whether enough money has been issued for the 
circulation of goods and transactions. 

Thus, to determine the level of financial depth, researchers use 
the ratio of monetary aggregates (M1, M2 or M3) to GDP depending 
on the level of financial development of the country's economy. In 
most countries, the main monetary aggregate in monetary statistics 
is the M2 aggregate, but in some countries where broad money is 
represented by the M3 monetary aggregate, such as Ukraine, where 
the official monetization rate is calculated based on the average 
annual monetary aggregate M3. However, determining financial 
depth through M2 includes only private sector liquidity; excludes 
external capital inflows and public lending from the financial sector. 
Accordingly, the indicator M3 is more complete. 

As practice shows, the higher level of monetization is 
characteristic of developed countries, where inflation is low and 
stable for a long time. Groups of countries with high and above-
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average incomes have a higher level of financial depth, which 
indicates the positive nature of the impact of the financial market on 
economic development. The lagging behind of monetization of the 
Ukrainian economy among countries with similar economic 
development highlights its bank-centricity and insufficient financial 
inclusion. 
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§1.3 ОСТАННІ КРОКИ ПО АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО

ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО У СФЕРІ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Вступ. Світовий фінансовий ринок накопичив великий 
досвід щодо нагляду та регулюванню за фінансовими ринками. 
Україна на даному етапі повинна осмислити власний та 
світовий досвід, проаналізувати етапи його впровадження та 
гармонізувати вітчизняне законодавство з законодавством ЄС, 
визначившись з можливостями та етапністю впровадження. Для 
визначення етапності законодавчої гармонізації в Україні було 
розроблено та впроваджено «дорожню карту», яка була 
оформлена у вигляді «Стратегії розвитку фінансового сектору 
України до 2025 р.». Незважаючи на вплив ризиків пандемії у 
2020-2021 рр. вдалося реалізувати багато заходів щодо 
імплементації європейського законодавства у фінансовому 
секторі. Реалізації цих законодавчих дій дозволить забезпечити 
розвиток українського фінансового ринку, його наближення до 
європейський фінансових компаній, збільшення взаємних 
інвестицій і підвищення інвестиційної привабливості України. 

Гармонізація вимог з регулювання фінансових ринків 
здійснюється на основі міжнародних принципів Базельського 
комітету з банківського нагляду, Міжнародної асоціації 
страхових наглядів, Міжнародної організації комісій з цінних 
паперів, Організації економічного співробітництва і розвитку та 
з урахуванням найкращої міжнародної практики. Гармонізація 
для України означає зближення норм права ЄС і національних 
норм. Процедура гармонізації має певні механізми та правові 
інструменти, які визначені законодавством ЄС: 

Виклад основного матеріалу. Гармонізація фінансових 

ринків країн-членів ЄС проходила в декілька етапів, які 

Україна повинна пройти в набагато швидші терміни. 

Наближення фінансового законодавства країн-членів ЄС 

проходило в чотири етапи [1]. Перший етап у 1960-1980 роках 
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характеризувався початком  формування єдиного ринку. Сам 
процес був складний та затяжний. Основною вимогою у цей 
період стала вимога щодо забезпечення застосування в 
європейських країнах для банків та страхових організацій 
режиму надання послуг як і для власних учасників ринку. 

Другий етап у (1980-2000 рр.) визначив становленням 
єдиного фінансового ринку. Модель «повної гармонізація» 
законодавства була змінена на так звану модель «взаємного 
визнання» та «мінімальної гармонізації». Головною вимогою 
для цієї моделі стала вимога того, що кожна країна-учасниця 
визнає і приймає для цілей регулювання регулятивні вимоги, 
що застосовуються іншими країнами. В цьому випадку були 
встановлені мінімальний рівень гармонізації, а на вищому рівні 
запроваджувалися мінімальні регулятивні вимоги. Деталі й 
особливості регулювання визначалися кожною країною в 
національному законодавстві. 

Третій етап (2000-2008 рр.) визначив завершення 
формування єдиного фінансового ринку. Основними 
проблемами гармонізації залишалися суттєві відмінності в 
регулюванні на національному рівні, порушення при 
впровадженні директив. Залишалися проблеми більш 
загального характеру – гармонізація корпоративного управління 
і умов оподаткування заощаджень і страхових премій. 
Четвертий етап (2009-2020 рр.) - посткризове регулювання 
єдиного ринку, створення Банківського союзу і єдиного 
механізму банкрутства. 

Україна почала гармонізацію свого законодавства до 
європейських норм та нормативів після підписання Угоди про 
Асоціацію з ЄС у 2014 році. Основна ціль взятих зобов’язань 
щодо адаптації українського законодавства до норм та 
нормативів ЄС у секторі фінансових послуг стосується 
виконання стандартів Базель ІІ та Базель ІІІ, а також 
імплементації євродиректив у сфері фондового ринку, 
страхування,  інфраструктури   ринку    фінансових   послуг   та 
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платіжних послуг. 
Ключові цілі, які повинні бути досягнуті в процесі такої 

адаптації стосуються: впровадження принципів ефективного 
нагляду за фінансовим сектором; удосконалення вимог до 
корпоративного управління фінансових установ; посилення 
забезпечення міжнародного співробітництва з іноземними 
регуляторами фінансових ринків відповідно до міжнародних 
стандартів; посилення захисту права інвесторів інститутів 
спільного інвестування; розвиток банківського ринку, ринку 
цінних паперів, страхового ринку, платіжних послуг та 
інфраструктури фінансового ринку. 

Євроінтеграційні зобов’язання у банківській сфері 
стосуються адаптації українського регуляторного законодавства 
у банківській сфері до норм та нормативів ЄС, а також 
принципів ефективного банківського нагляду Базельського 
комітету, зокрема щодо буферів капіталу, показників 
ліквідності, нормативів левериджу, нової структури капіталу, 
вимог щодо внутрішньої оцінки достатності капіталу, 
підвищення ваг ризику під час розрахунків показників капіталу, 
вимог капіталу до покриття операційного та ринкового ризиків 
та ін. Інші ключові зобов’язання стосуються підвищення рівня 
корпоративного управління в банках. Стандарти ЄС 
передбачають досить високі вимоги до якості корпоративного 
управління у банках, їх імплементація дасть змогу знизити 
ризики, які пов'язані з внутрішніми механізмами управління 
банківськими установами. 

Наприкінці 2020 року НБУ оновив та оприлюднив новий 
план впровадження регуляторних вимог. Норматив чистого 
стабільного фінансування (NSFR) став обов’язковим до 
виконання з 1 квітня 2021 року. З ІІ кварталу 2021 року НБУ 
планує почати імплементацію нормативу внутрішньої оцінки 
достатності капіталу (ICAAP). Із 1 січня 2022 року планується 
запровадження мінімальних вимог щодо покриття капіталом 
операційного та ринкового ризиків. Приведення структури 
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капіталу банків у відповідність з правом ЄС та нових вимог 
щодо показників левериджу НБУ має наміри здійснити до 1 
січня 2024 року. [2] 

Передбачається внесення змін до законодавчих актів, які 
регулюють переказ коштів, зокрема передбачено надати дозвіл 
небанківським фінансовим установам здійснювати випуск 
електронних грошей, а також внесення змін до розміру капіталу 
та власних коштів таких фінансових установ. Закон № 1591-ІХ 
від 30 червня 2021 року “Про платіжні послуги” був ухвалений 
ВРУ та підписаний 29 липня 2021 р. [3]. Закон унормовує 
регулювання діяльності  українського ринку платежів та 
переказу коштів та  враховує норми європейських регуляторних 
актів, зокрема Другої платіжної Директиви (PSD2) та 
Директиви з електронних грошей (EMD).  

Впровадження норм ЄС у сфері фондового ринку 

передбачає формування єдиного ринку фінансових інструментів 
та створення загальноприйнятих принципів роботи 
організаційно оформленого сегменту фондового ринку України 
шляхом адаптації національного законодавства щодо цінних 
паперів до норм відповідного права ЄС, зокрема, імплементація 
у спеціальні закони України положень згаданих вище Директив. 

З 1 липня 2021 року набув чинності Закон України «Про 
ринки капіталу та організовані товарні ринки» [4]. Цей Закон 
визначає правові засади функціонування ринків капіталу та 
організованих товарних ринків в Україні, провадження 
професійної діяльності на зазначених ринках, врегульовує 
відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, 
укладення й виконання деривативів та правочинів з ними. 
Зокрема цим Законом приведено перелік фінансових 
інструментів у відповідність з правом ЄС, розроблено механізм 
стабілізації фінансових інструментів, введено поняття 
«кваліфікований інвестор» та процедури віднесення до таких 
інвесторів.  



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XІ mezinárodní kolektivní monografie 

34 

1 лютого 2021 р. на розгляд до Верховної Ради України 
було внесено проект Закону України «Про Національну комісію 
з цінних паперів та бірж» за № 4684 [5]. Цим законопроектом 
передбачено викласти у новій редакції Розділу ХІІ Закону 
України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»,  
яким повинно врегульовуватися питання протидії 
маніпулюванню на ринках капіталу, вчиненню інсайдерських 
правочинів та неправомірного розкриття інсайдерської 
інформації. Крім того, зазначений розділ доповнено нормами, 
які спрямовані на протидію фінансовим пірамідам. 

Страховий ринок, як і інші сегменти ринку фінансових 
послуг, потребує приведення законодавчої та нормативно-
правової бази у відповідність з Директивам ЄС та іншими 
міжнародними документами, зокрема міжнародних стандартів 
платоспроможності  SOLVENCY II та його компонентів Pillar в 
частині регулювання страхової та перестрахової діяльності та 
регуляторних вимог до системи управління ризиками.  

У Верховній Раді України 21.06.2021 р. пройшов перше 
читання проект Закону України «Про страхування» [6]. У цьому 
законопроекті зокрема визначаються і правові аспекти надання 
посередницьких послуг. Враховуються у ньому також норми і 
нормативи, які врегульовують посередницьку діяльність згідно 
вимог ЄС. 

Враховуються у ньому також норми і нормативи, які 
врегульовують посередницьку діяльність згідно вимог ЄС. 
Передбачаються наступні заходи: приведення термінології в 
сфері страхового посередництва у відповідність з вимогами ЄС, 
удосконалення механізму відповідальності страхових 
посередників чи посередників у перестрахуванні, визначення 
обов’язків страхового посередника щодо вимог та порядку 
надання інформації про себе уповноваженому органу. 

Передбачається впровадження стандартів Європейського 
Союзу в українську систему накопичувального пенсійного

забезпечення, а саме: моніторинг фінансового стану установи й 
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оцінювання спроможності установи виконати всі договірні 
зобов’язання, відповідність мінімальним стандартами 
обачливості, що стосується      діяльності фінансових установ та 
умов роботи, забезпечення високого рівня захищеності 
майбутніх пенсіонерів шляхом встановлення суворих 
стандартів нагляду, ефективне управління схемами трудового 
пенсійного забезпечення, узгодження положень чинного 
законодавства України з положеннями Директиви щодо 
діяльності установ трудового пенсійного забезпечення та 
нагляду за ними. 

Нерозвинена інфраструктура фінансових ринків робить 
українську економіку вкрай вразливою. Виникають ризики, які 
пов’язані з різким відтоком або притоком іноземного  капіталу, 
з валютними ризиками, посиленням залежності від 
міжнародних фінансових криз. Розвинені фінансові ринки 
передбачають розвинену їх інфраструктуру.   

Прийнято Закон України від № 738-IX від 19.06.2020 р. [7], 
який передбачає введення деривативних контрактів, депозитних 
сертифікатів банків і випуск за новою процедурою більш 
захищених корпоративних облігацій, механізмів гарантування 
виконання деривативів, остаточних розрахунків за цінними 
паперами, введення загальних правил випуску похідних цінних 
паперів, регламентує ліквідаційний неттинг та інші норми і 
нормативи щодо запровадження, імплементує обов'язкові в ЄС 
вимоги актів MiFID II, MIFIR, EMIR. На даний час НКЦПФРУ 
розробляє нормативно-правові акти, що забезпечать виконання 
цього Закону. У сфері пенсійного забезпечення розроблено 
законопроект про внесення відповідних змін до Закону України 
“Про недержавне пенсійне забезпечення” [8] та інших 
законодавчих актів. Він знаходиться на стадії опрацювання з 
експертами ЄС. 

Робота у підсекторі платіжних послуг зосереджена на 
оновленні системи законодавчого регулювання українського 
ринку платежів і переказу коштів шляхом його гармонізації  з 
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європейським ринком ЄС та імплементації у національне 
законодавство відповідного права ЄС. Закон України № 1591-
ІХ від 30 червня 2021 року “Про платіжні послуги” був 
ухвалений ВРУ та підписаний 29 липня 2021 р. Закон 
унормовує регулювання діяльності  українського ринку 
платежів та переказу коштів та  враховує норми європейських 
регуляторних актів, зокрема Другої платіжної Директиви 
(PSD2) та Директиви з електронних грошей (EMD).  

Висновки. Імплементація та адаптація українського 
законодавства у сфері фінансових послуг до норм і нормативів 
Директив ЄС за 2020-2021 роки мала прогресивні тенденції. За 
цей період були прийняті закони, які мають ключове значення 
для сектору, зокрема Закон України від 16.01.2020 р. № 465-IX 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 
логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»; Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення залучення інвестицій та 
запровадження нових фінансових інструментів (Про ринки 
капіталу та організовані товарні ринки)» від 19.06.2020 р. № 
738-IX, який набув чинності з 1 липня 2021 року; Закон України 
№ 1591-ІХ від 30 червня 2021 року “Про платіжні послуги”. У 
Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про 
Національну комісію з цінних паперів та бірж» (дата реєстрації 
01.02.2021 р.), законопроект «Про внесення відповідних змін до 
Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” та 
інших законодавчих актів щодо недержавного пенсійного 
забезпечення» (дата реєстрації 11.02.2020 р.). У червні 2021 
року пройшов перше читання законопроект «Про страхування». 
Всі ці кроки прискорили подальшу імплементацію Директив ЄС 
для фінансового сектору та в основному впроваджуються згідно 
з затвердженим графіком або наближено до графіка. Потрібно 
зазначити, що по основним зобов’язанням імплементація 
знаходиться  на  стадії просунутого регуляторного наближення 
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та початку практичної імплементації. 
Потребують прискорення щодо імплементації положення, 

які стосуються ринків капіталу, зокрема прискорення нагляду, 
механізмів відповідальності за порушення законодавства про 
цінні папери, встановлення вимог до органів управління 
інвестиційними фірмами, встановлення порядку та умов видачі 
ліцензій інвестиційним фірмам, порядку надання інвестиційним 
фірмам додаткових послуг, встановлення операційних вимог до 
інвестиційних фірм, встановлення порядку визначення 
інвестиційними фірмами "кваліфікованих інвесторів" та 
обмежень на вчинення правочинів з фінансовими 
інструментами для некваліфікованих інвесторів, встановлення 
порядку та строків подання інвестиційними фірмами та 
операторами ринку звітних даних, приведення розмірів та форм 
відповідальності за порушення вимог щодо розкриття 
інформації на фондовому ринку у відповідність з правом ЄС, 
забезпечення приведення механізму запобігання вчиненню 
інсайдерських правочинів та неправомірного розкриття 
інсайдерської інформації у відповідність з правом ЄС, 
забезпечення встановлення механізму запобігання 
маніпулюванню на фондовому ринку відповідно до права ЄС, 
встановлення механізму розкриття інсайдерської інформації 
відповідно до права ЄС, приведення повноважень НКЦПФР 
щодо протидії зловживанням на фондовому ринку у 
відповідність з правом ЄС, встановлення порядку та строків 
розкриття емітентами інсайдерської інформації, встановлення 
порядку проведення стабілізації фінансових інструментів, 
встановлення вимог до програм викупу акцій та порядку їх 
реалізації, встановлення порядку застосування санкцій та інших 
заходів впливу НКЦПФР, запровадження схем компенсацій 
інвесторам в цінні папери, встановлення особливостей 
функціонування інвестиційних компаній.  

На страховому ринку потребують прискорення 
імплементації наступні індикатори виконання: удосконалення 
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механізму вчасних виплат компенсації постраждалим у 
дорожньо-транспортній пригоді, визначення порядку 
компенсації шкоди майну потерпілих внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди, заподіяної невстановленим 
транспортним засобом, впровадження порядку отримання 
виписки власником щодо вимог третьої сторони стосовно 
страхування цивільної відповідальності автотранспортного 
засобу, удосконалення процедури компенсації постраждалим 
сторонам та положень про відповідальність винних осіб, що 
покривається страхуванням, встановлення єдиних вимог до 
професійної компетентності страхових посередників. У сфері 
недержавного пенсійного забезпечення потрібно імплементувати 
положення щодо встановлення єдиних правил до публікації річних 
звітів та облікових документів щодо кожної пенсійної схеми, 
визначення повноважень компетентних органів щодо застосування 
заходів впливу до установ пенсійного забезпечення відповідно до 
вимог ЄС, удосконалення системи накопичувального пенсійного 
забезпечення з урахуванням вимог ЄС, встановлення єдиних вимог 
до правил інвестування установ, які керують схемами трудового 
пенсійного забезпечення. У банківському секторі лише розпочалася 
робота над запровадженням вимог щодо внутрішньої оцінки 
достатності капіталу банку (ІСААР), удосконаленням вимог до 
значних концентрацій кредитного ризику (у зв'язку зі зміною вимог 
до капіталу), запровадженням нових вимог до показника 
левериджу, приведенням порядку відшкодування вкладів у 
відповідність із правом ЄС, удосконаленням процедур 
оздоровлення та виведення банків з ринку. 
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§1.4 АДЕКВАТНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЖИМУ 

ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Вступ. Публічне обговорення проекту документу 
«Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік та 
середньострокову перспективу» в умовах подолання 
економікою кризи COVID-19 знову загострило дискусію щодо 
адекватності застосування монетарного режиму інфляційного 
таргетування в конкретних умовах і інструментів, які 
використовує Національний банк України для втілення цієї 
стратегії в життя. 

У серпні 2021 р. Національний банк України відзначив 
шосту річницю впровадження політики інфляційного 
таргетування в Україні (Постанова НБУ про перехід до 
політики інфляційного таргетування при запровадженні 
гнучкого обмінного курсу була підписана 18 серпня 2015 р.). 
Було зазначено, що за цей період досягнуто вагомих 
результатів, що є фундаментом для стійкого економічного 
розвитку: інфляція стабілізувалася, кредити здешевшали й 
кредитування має тенденцію до зростання. На 1 січня 2021 р. 
міжнародні резерви сягнули восьмирічного максимуму, гнучке 
курсоутворення зменшило вразливість економіки до криз. 
Знизилася й доларизація економіки. Досягнуто суттєвий 
прогрес у валютній лібералізації, й вона продовжується.  

Економіка України за тридцять років пройшла через низку 
гострих економічних і фінансових криз, частої зміни 
політичних еліт, перерозподілу прав власності на засоби 
виробництва, законодавчий хаос у господарському правовому 
полі. За цей період відбулися зміни не тільки у світовій 
економіці, суспільстві, законодавчому полі України, 
повноважень регуляторів фінансового сектору, а й у відносинах 
між суб’єктами економічних відносин. Все це потребує по-
новому осмислити процеси, що мають місце, і по-новому 
оцінити тенденції та закономірності, зв’язки між тенденціями. 
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В сучасних економічних відносинах мають місце явища, 
які не описуються в класичних економічних підручниках. Для 
України, як і для багатьох країн із транзитивною економікою, 
таким явищем є тіньовий сектор економіки і високий рівень 
доларизації грошових відносин. Так, у розробці базових 
документів Уряду економічні припущення ґрунтуються на 
тому, що вся економіка є легальною, сплачує встановлені 
податки. Але у дослідженнях Міжнародного валютного фонду, 
який охоплював 158 країн за 1991–2015 роки, явище тіньової 
економіки оцінюється у 31,9% усієї світової економіки [1]. Для 
сучасної України, за різними оцінками, такий показник є не 
меншим. Так, за офіційними даними, у першому кварталі 
2020 р. рівень тіньової економіки склав 31% від обсягу 
офіційного ВВП України, що на 2 відсоткових пункти більше 
показника 2019 р. [2]. За прогнозами експертів, цей рівень є 
значно більший, і, відповідно, використовуються фінансові 
ресурси, які обертаються поза банками, і цей обіг підтримує 
приватний сектор. 

Іншим фактором зміни сучасних грошових відносин є 
швидке проникнення технологій блокчейн (включаючи обіг 
криптовалюти) у розрахункову практику відносин 
господарюючих суб’єктів. Ця технологія обходить практики 
традиційного банкінгу і надає нові можливості інтеграції 
бізнесу у світове господарство обминаючи обмеження 
державних регулюючих органів. На питання, чому купують 
біткоїн (ризикований волатильний актив) і чому на нього 
збільшується попит, Дж. Стігліц справедливо відповідає: через 
його засекреченість від регулюючих органів [3]. А це, у свою 
чергу, дає можливість обійти закони, що накладені на обіг 
фідуціарних грошей, які регулюються центральними банками 
[4]. Це є відповіддю бізнесу, який завжди бореться за свою 
свободу, на значне посилення законодавчих вимог до 
податкових нарахувань, чистоти походження капіталу.  



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XІ mezinárodní kolektivní monografie 

42 

В Україні станом на 2020 рік фізичних осіб підприємців 
(ФОПів) налічувалося 1889,5 тис., а також 1350,6 тис. 
юридичних осіб [5], тобто понад 3 млн осіб, які мають власну 
економічну активність, створюють робочі місця і приймають 
самостійні рішення відносно стратегії розвитку свого бізнесу, 
збереження і примноження власного багатства. Відповідно, 
існує природній спротив посиленню податкового тиску і 
фінансових регуляторних вимог.  

У Глобальному рейтингу інновацій 2020 р. Україна 
зайняла 45-е місце, в Рейтингу легкості ведення бізнесу — 64-е, 
в Рейтингу верховенства права — 72-е, в Рейтингу економічної 
свободи — 134-е [6]. Але в одному списку Україна була на 
голову вище за інші країни – Глобальному рейтингу прийняття 
криптовалют, який був уперше складений американською 
компанією Chainalysis — стартапом, що спеціалізується на 
створенні програмних продуктів для боротьби з 
кіберзлочинністю [7]. Там зазначено, що Україна зайняла 4 
місце в глобальному рейтингу використання криптовалют, а по 
заробіткам на біткоїні в 2020 р. потрапила в ТОП-10. 
Виявляється, за обсягом операцій з криптовалютою і 
активністю користувачів Україна займає перші місця у світі, не 
зважаючи на всі ризики втратити гроші на фінансових 
пірамідах, які мають невідому природу походження.  

Мета роботи — оцінити адекватність режиму 
інфляційного таргетування, який використовує Національний 
банк України, реальним економічним обставинам. 

Виклад основного матеріалу. Світова пандемічна криза 
2020–2021 рр. суттєво вплинула на зміну підходів до аналізу 
економічних процесів. Зокрема, чинники глибокої кризи в 
сучасній економічній науці і пошук шляхів виходу із цієї кризи 
запропоновані у роботі В. Папава (Papava Vladimer) [8]. Якщо до 
пандемії 2020 р. економісти, як правило, вивчали вплив 
економічної кризи на систему охорону здоров’я (наприклад, [9]), на 
психічний стан громадян (наприклад, [10]), або на 
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розповсюдження інфекційних захворювань (наприклад, [11]), то 
згодом ситуація корінним чином змінилася: економіка стала 
«заручницею» медицини [12]. Питання стоїть про те, як скоро 
глобальна економіка навчиться жити в умовах пандемічних 
обмежень, тобто сучасна криза носить не ендогенний, а 
екзогенний характер. Як зазначив С. Роач, поточне гальмування 
економіки США, Китаю, Японії, провідних європейських 
економік створили проблеми для всього світу, і в першу чергу, 
для країн із обмеженим внутрішнім ринком, залежним від 
імпортованої продукції [13]. 

Пандемія нанесла удар по галузям економіки, які для 
деяких країн є основними донорами бюджету – туризм, 
авіаційні і автоперевезення, нафтовидобування, готельний 
бізнес. Підвищену волатильність отримали товарні та фондові 
ринки, які стали реагувати ще на висловлювання санітарних 
чиновників з ВОЗ.  

Але набір економічних інструментів, як зазначає Л. 
Хазевій, які розглядають уряди провідних країн не змінилися у 
порівнянні із 2008–2009 роком – кризу «залили» емісійними 
грошима [14]. Глобальна криза показала, що немає 
універсальних підходів для вирішення національних 
економічних проблем в сучасних умовах. Кожна країна формує 
свій набір заходів, зокрема, мова йде про податкові пільги для 
бізнесу, зменшення рівня облікової ставки центральних банків, 
заходи підтримки відповідного рівня ліквідності банківської 
системи, розглядаються пакети цільової допомоги малому бізнесу 
та населенню, пріоритетного фінансування галузі охорони здоров’я. 
Хоча, ряд вчених, зокрема В. Аджілі, С. Роач [15] висловили 
гіпотезу, що поточна криза є унікальною і підкреслюють 
помилковість ототожнення із кризою 2008–2009 рр. як за 
причинами, так і за наслідками [13]. 

Унаслідок пандемії у 2020 р., відбулося зменшення 
економічної активності бізнесу, а внаслідок надання податкових 
пільг бюджети країн не добрали запланованих доходів. У той 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XІ mezinárodní kolektivní monografie 

44 

же час урядові рішення про збільшення соціальних виплат, та 
видатків на охорону здоров’я призвели до збільшення 
бюджетного дефіциту. Наступне скорочення бюджетного 
дефіциту на 2021 рік стане основним завданням урядів у 
посткризовий період. К. Рогов висловив гіпотезу, що коронакриза 
тягне за собою не тільки скорочення попиту, але і в не меншій мірі 
зменшення пропозиції у посткризовий період [16]. 

Для України із малою відкритою сировинною економікою 
одним із найважливіших факторів забезпечення сталого 
розвитку є управління споживчою інфляцією. Як відомо із 
загальної економічної теорії, чинниками інфляції можуть бути 
або підвищення сукупного попиту, або зростання витрат 
виробництва [17, с. 164–167]. Інфляція попиту провокується 
надлишковим споживчим попитом, коли сукупна пропозиція не 
в змозі його задовільнити, в результаті чого ціни починають 
зростати. Це відбувається у періоди, коли сукупні доходи 
населення не відповідають темпам зростання продуктивності 
праці. Наприклад, для рішень багатьох урядів 2020–2021 рр. 
дисбаланс сформувався за рахунок збільшення соціальних 
виплат на підтримку у період пандемії. У центральних банків є 
арсенал ефективних інструментів, через які можна впливати на 
грошову масу, в результаті, можна стримувати інфляцію 
попиту.  

Набагато важче центральному банку впливати на 
інфляцію витрат. Внаслідок чинників, які не залежать від 
місцевого товаровиробника (постачальника послуг), витрати на 
виробництво збільшуються. В цьому випадку виробник може 
зменшити свій прибуток, і, навіть, піти на тимчасові збитки, або 
підвищити ціни, на що ринок може відреагувати по-різному. 
Перше, ринок приймає підвищення ціни, тоді маємо зростання 
інфляції. Інше, ринок не погоджується на підвищення ціни, в 
такому випадку у виробника є два виходи – зменшення рівня 
прибутку, або зупинити виробництво. В результаті чого може 
скоротитися пропозиція, і збільшується безробіття, і, 
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відповідно, навантаження на бюджет, фінансовий ринок матиме 
справу із «зомбі» позичальником.  

У кінцевому варіанті на ринку виникає диспропорція, яка 
веде до збільшення ціни. В тих випадках, коли види критичної 
сировини і енергоносіїв є імпортованими, а ціни на 
міжнародних ринках зростають, має місце процес імпорту 
інфляції. Якщо країна не має достатньо валютних резервів, то 
збільшення цін на товари критичного імпорту будуть мати 
вплив на дисбаланс валютних надходжень, що є передумовою 
знецінення обмінного курсу національної валюти, і відповідно, 
збільшення цін для внутрішнього споживача. Якщо у 
центрального банку достатньо валютних резервів, то у 
короткостроковому періоді він у змозі утримати обмінний курс 
національної валюти в прийнятному коридорі, але при інших 
обставинах, він не в змозі зупинити різку девальвацію, а також 
зупинити інфляцію витрат. Тому центральні банки, які 
перейшли до впровадження режиму інфляційного таргетування 
і відмовляються від регулювання обмінного курсу, не в змозі за 
рахунок регулювання ціни та кількості грошей впливати на 
інфляцію витрат, яка, як правило, пов’язана із підвищенням цін 
на сировину і енергоносії на міжнародних ринках. 

Особливість регулювання економічних процесів упродовж 
короновірусної кризи є зменшення не тільки сукупного попиту, 
а й зменшення сукупної пропозиції, що безпосередньо впливає 
на зростання рівня інфляції [18]. Для вирішення цієї проблеми 
центральним банкам прийдеться вжити заходи здороження 
грошей, що негативно відображається на динаміці економічного 
зростання країни. Коронакриза оголила слабкі сторони цієї 
політики, про що писали раніше В таких умовах Дж. Стігліц, 
Ф. Сноук, Ф. Франкель, А. Вебер висловили гіпотезу, що 
країни, де центральні банки проводять політику інфляційного 
таргетування втратять більше за рахунок гальмування темпів 
зростання економіки [19; 20; 21]). Вирішення даної проблеми 
можливе шляхом використання комплексного підходу до 
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режиму інфляційного таргетування (як це пропонує В. Папава 
та А. Чаріа [22]). Ряд країн інфляційне таргетування 
впроваджують разом із валютним регулюванням, декларуючи 
«валютні стелі» обмінного курсу національної валюти (таким 
чином проводячи політику подвійного таргетування, такий 
режим називають ще «гібрідним» таргетуванням, яке надає 
суб’єктам ринку чіткі орієнтири для середньострокового 
фінансового планування). 

Антикризові заходи, які приймали уряди різних держав, як 
правило, були побудовані на збільшенні витрат державного 
бюджету на цілі підтримки системи охорони здоров’я, 
соціальної допомоги, допомоги фірмам з метою збереження 
рівня зайнятості [23]. Збільшення витратної частини бюджету 
супроводжувалося зменшенням податкових надходжень. Як 
наслідок, велика кількість держав пішло на збільшення 
державних позик. Суттєвою проблемою подолання 
посткризових явищ стане боротьба за зменшення дефіцитів 
бюджетів і збільшенням витрат на обслуговування суверенних 
боргових зобов’язань [24]. 

Дж. Стігліц висловив гіпотезу, що програми підтримки 
бізнесу, податкові пільги, пільгове кредитування в кінцевому 
випадку можуть привести до процесу «зомбування» економіки [25]. 
Ще до початку кризи, а в Україні після кризи 2014–2015 рр., 
багато фірм мали проблеми із платоспроможністю, а банки не 
подолали втрати ліквідності у 2008–2009 рр. Уряд в період 
кризи не має часу глибоко аналізувати довгострокову 
платоспроможність реципієнтів фінансової підтримки. Саме 
процес «бомбування» економіки привів до світової фінансової 
кризи 2008–2009 рр. П. Кругман висловив гіпотезу, що 
небезпека цього процесу буде мати місце після завершення 
поточної коронакризи [26]. Таким чином, центральним банкам 
необхідно планувати заходи щодо подолання проблем втрати 
платоспроможності не тільки позичальників банків, а й самих 
фінансових установ, оскільки тут існує інша небезпека – 
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підвищення резервних вимог до банків за показниками стрес-
тестування веде до скорочення кредитування реального сектору 
і гальмування зростання економіки. 

Коронакриза суттєво вплинула на збільшення настроїв 
національного економічному протекціонізму, загострила 
питання вивчення проблем економічної і продовольчої безпеки 
держав, що пов’язано, в тому числі, і з стрімким здорожченням 
продуктів на світових товарних ринках [27]. 

Коронакриза, яка себе проявила як продукт глобалізації, 
штовхає уряди своїх країн до розширення кордонів 
автономного функціонування економіки і посилення ролі 
держави в економічних процесах [28]. А. Велассо висловив 
гіпотезу, що в кризові періоди збільшується популярність ідей 
кейнсіанства [29], і це природно, тому що подолати кризу без 
втручання держави принципово не можливо [30]. Як вважає Дж. 
Стігліц, роль держави збільшується особливо і питаннях 
фінансування системи охорони здоров’я і забезпечення 
соціальної стабільності, збільшуються витрати на великі 
інфраструктурні проекти. Це є сучасним парадоксом, коли 
неоліберальні ідеї щодо свободи руху товарів, капіталу, робочої 
сили в умовах кризи приводять до збільшення проникнення 
держави у економічні процеси, збільшення обсягу державного 
сектора в ключових галузях, і посилення регулювання їх. 

Тези про збільшення державного сектору і період кризи в 
Україні підтверджені протягом останніх п’ятнадцяти років. Так, 
банківський сектор економіки після здобуття країною 
незалежності розвивався за рахунок притоку приватного 
капіталу. Після відкриття ринку України для входження 
іноземного капіталу у період 2005–2008 рр., державний сектор в 
банківському бізнесі не перевищував 10%. У період світової 
фінансової кризи 2008–2009 рр. разом із ліквідацією трьох 
десятків приватних банків які зазнали дефолт, уряд увійшов у 
капітал трьох банків («Укргазбанк», «Родовід банк», «Банк 
Київ»). Після кризи 2014–2015 рр., пов’язаної з початком 
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російської агресії, держава була вимушена вивести з ринку не 
тільки більшу половину «зомбі» банків (майже сто), а й 
націоналізувати найбільший в країні приватний банк – 
«Приватбанк». На те, що б утримати стабільність системи 
держава витратила понад 18% річного ВВП [31]. 

Станом на 1 липня 2021 р. сумарні активи банків за 
участю держави у капіталі (чотири найбільші) перевищують 
53% чистих активів всієї банківської системи. І хоча стратегія 
Уряду щодо розвитку державних банків передбачає продаж 
своєї частки в капіталах банків за участю держави, цей процес є 
довготривалим, а епідемічна коронакриза COVID-19 
відтермінує процес приватизації ще на декілька років. Через 
державні банки Уряд започаткував у 2020‒2021 р. програми для 
підтримки бізнесу, що зазнав збитки через пандемію і не 
відомо, як можуть підтримувати ці ініціативи банки у разі зміни 
власника і стратегії розвитку.  

У «Звіті НБУ про фінансову стабільність» за червень    
2021 р. [32] підтверджено, що в умовах кризи центральні банки 
країн із малою відкритою сировинною економікою не в змозі 
реалізовувати задекларовану політику стримування інфляції 
витрат. Так, у звіті зазначено, що зростання світових цін, 
зокрема на продовольство та енергоносії, є одним із факторів 
прискорення інфляції в Україні. На початку року вона вийшла 
за межі цільового діапазону 5 ± 1% та надалі прискорювалася. 
За прогнозами НБУ, в окреслені межі інфляція має повернутися 
лише у 2022 р. Крім світових цін на інфляцію впливає 
внутрішній споживчий попит, який активно відновлюється 
після торішньої кризи, та підвищення адміністративно-
регульованих цін. Водночас у травні почалося зниження цін на 
окремі місцеві продукти харчування, що дещо стримає 
інфляцію. Прискорення інфляції спостерігається в більшості 
країн світу, у тому числі й розвинутих. Воно значною мірою 
зумовлене тимчасовими чинниками і в подальшому 
стримуватиметься нарощуванням пропозиції.  
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У першому півріччі п.р. Національний банк двічі 
підвищував облікову ставку – загалом із 6 до 7.5%. Однак 
монетарна політика залишається м’якою – реальна облікова 
ставка є нижчою за її оцінений нейтральний рівень.  

Підвищення облікової ставки в березні та квітні 
призупинили цикл зниження банками депозитних ставок. Вплив 
весняних підвищень облікової ставки на дохідність нових 
розміщень ОВДП був найбільш помітний для короткострокових 
паперів (3–6 місяців), водночас основний попит зберігається на 
державні облігації з терміном рік і більше. Через значні потреби 
уряду у фінансових ресурсах зниження рівнів дохідності 
найближчим часом малоймовірне. 

У червні п.р. НБУ зберіг облікову ставку незмінною (але у 
липні підвищив до 8%). Водночас із липня вирішено розпочати 
згортання таких антикризових монетарних інструментів, як 
довгострокове рефінансування та процентний своп з НБУ, а з 
жовтня 2021 р., за відсутності суттєвих шоків на фінансових 
ринках, – припинити їх застосування. Станом на серпень 2021 р. 
інфляція становила 10,2%, що буде спонукати НБУ проводити в 
подальшому більш жорстку монетарну політику. 

Розвиток банківського кредитування в Україні обтяжений 
сформованим за попередні кризи великим обсягом негативно 
класифікованих активів (NPL). Так у Звіті про фінансову 
стабільність за червень 2021 р. приводяться наступні дані: 
працюючі кредити корпоративного сектору в банках складають 
451 млрд. грн. із яких 41% є негативно класифікованими. Тобто, 
питома вага банківських корпоративних кредитів не перевищує 
рівень 11% ВВП, з яких 41% є негативно класифіковані. Не 
тільки високий рівень NPL, а мала питома вага кредитів у ВВП 
вказує на те, що в Україні реальні процеси фінансування 
відбуваються поза банківською системою. Так, корпорації, які 
ведуть активну зовнішньо економічну діяльність фондуються в 
інших юрисдикціях, а малий приватний бізнес – у тіньовому 
секторі. Держава робить зусилля пожвавлення кредитування 
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шляхом дотації на обслуговування процентів за кредитами по 
програмам «5-7-9», але це пожвавлення не є достатнім для 
суттєвої підтримки економіки (у 2020 р. ВВП країни скоротився 
на 4,0% і склав 4194,1 млрд грн [33]). 

Аналіз трендів на споживчому ринку та ринку обміну 
гривні на долар США в період з 01.01.2016 по 01.07.2021 
показує, що за цей період проти індексу споживчих цін 
національні гроші знецінилися на 64%, а проти обмінного курсу 
на 14%. Інфляція зростає квартал до кварталу, а обмінний курс 
– гнучкий внаслідок сприятливої світової кон’юнктури для
товарів українських виробників в цьому періоді.

Однак політика інфляційного таргетування не враховує 
циклічність економічних кризових явищ. Більше того, 
укріплення гривні у 2019 р. на 19% (спроба монетарної влади 
гальмувати інфляцію за рахунок здорожчання обмінного курсу 
національної валюти) призвела до гальмування економічного 
зростання, яке мало місце в тому періоді на фоні сприятливої 
кон’юнктури на світових товарних ринках. Динаміка тенденцій 
за останні п’ять років вказує на накопичення диспропорції між 
цінами на внутрішньому ринку різних товарних груп, тих, які 
залежать від імпорту і що виробляються на внутрішньому 
ринку. Накопичення такої диспропорції  призводить до так 
званої «доларової інфляції» в кінцевому варіанті призведе до 
валютної дестабілізації ринку у найближчому майбутньому 
(кореляційний аналіз зміни ціни національних грошей в 
часовому просторі 10 років проти індексу споживчих цін і 
проти обмінного курсу складає 96,3%).  

Тобто для відкритої малої сировинного економіки України 
регулювання грошового ринку як через політику інфляційного 
таргетування, так і «валютного якоря» є майже тотожними. 
Тому орієнтація НБУ на політику інфляційного таргетування 
потребує усвідомлення, що необхідні комплексні заходи, в тому 
числі і не монетарного характеру, які враховують процеси і на 
валютних  ринках  і  на  товарних ринках. Ці заходи потребують 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XІ mezinárodní kolektivní monografie 

51 

синхронізації фіскальної і монетарної політики. 
Висновки. Пандемічна криза 2020–2021 рр., яка була 

привнесена у світову економіку, суттєво відрізняється від 
попередніх криз. Країни гостро відчули наслідки глобалізації. З 
одного боку, світова економіка втратила ВВП в багатьох 
галузях, за різними оцінками до 30 трлн дол. США. З іншого 
боку, саме ця криза надала вибухового характеру розвитку 
медичних досліджень, цифрових технологій і зміни 
технологічних укладів. Нового забарвлення отримали питання 
національної безпеки, особливо, продовольчої і енергетичної.  

Є помилкове ототожнення цієї кризи із кризою 2008–2009 
рр. як за причинами, так і за наслідками. Шаблонний підхід 
подолання фінансової кризи через «геліокоптерне гасіння 
грошима», як це було у попередні періоди загострення, веде до 
накопичення «фінансових бульбашок» у провідних економіках, 
збільшення нерівності у розподілі доходів як серед різних 
верств розвинених країн, так і серед країн у світовій мапі 
розподілу багатства. Це є матеріальна основа майбутніх 
соціальних конфліктів як усередині країн, так і у міждержавних 
стосунках між країнами. Слід очікувати погіршення умов 
функціонування транснаціональних корпорацій на 
національних ринках, де уряди забажають отримати більші 
податкові надходження. Відповідно, слід очікувати подальшого 
розвитку розрахунків в технологіях блокчейн, які в сучасних 
умовах грають роль міжнародних «сміттєвих» активів, які 
дозволяють забезпечувати притік реальних фінансових 
ресурсів, обходячи обмеження податкових і монетарних 
регуляторів. 

У зв’язку з тим, що коронакриза тягне за собою не тільки 
скорочення попиту, але і в не меншій мірі зменшення 
пропозиції в країнах, де центральні банки проводять політику 
режиму інфляційного таргетування, втрати будуть більші за 
рахунок гальмування темпів економічного зростання. Країнам 
прийдеться вибирати між збільшенням цільових інфляційних 
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таргетів і адресною підтримкою життєзабезпечуючих галузей 
економіки. Це закладає «бомбу» уповільненої дії для 
банківського кредитування «зомбі» позичальників, локальні 
кризи яких можуть перерости в проблеми «зомбі» банків або 
невиправданих витрат бюджетів. 

В Україні потрібно відійти від політики інфляційного 
таргетування і впровадити також валютне регулювання, 
декларуючи «валютні стелі» обмінного курсу національної 
валюти у середньостроковому горизонті. Політика подвійного 
таргетування («гібрідного» таргетування) надасть суб’єктам 
ринку чіткі орієнтири для середньострокового фінансового 
планування. Є небезпека, що у разі погіршення економічної 
ситуації НБУ прийдеться застосовувати адміністративні заходи 
впливу. Але практика попередніх років показала, що після 
обвального падіння обмінного курсу національної валюти до 
таких заходів монетарна влада звертається із запізненням, тому 
що на початкових етапах кризи у центрального банку «зв’язані 
руки» для впровадження жорстких заходів адміністративного 
характеру, більше того послідовність їх запровадження повинна 
бути зрозуміла для учасників ринку.  
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ODDÍL 2. VEŘEJNÁ SPRÁVA, SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ 

SPRÁVA 

§2.1 ЕФЕКТИВНІСТЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

Вступ. Для оцінювання ефективності діяльності органів 
державного управління та місцевого самоврядування у 
вітчизняних законодавчих актах  сформульовано базові засади, 
принципи та   системи критеріїв. Накопичений  досвід з 
української практики та запозичені елементи зарубіжних систем 
виступають основою для удосконалення існуючих і 
впровадження нових, більш адекватних для українських реалій, 
систем показників встановлення ефективності функціонування 
тих чи тих органів державної влади. Їх використовують в різних 
відомствах державного управління,  регіональних органах 
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Разом з 
тим чисельні факти з практики державного і корпоративного 
управління вказують на існування низки проблемних аспектів, 
що вимагає розробки адаптивної для української держави 
концепції вимірювання ефективності функціонування 
державної служби.  

У теорії і на практиці дотримуються погляду, що 
обґрунтована концепція управління з чітким контуром завдань і 
визначеною системою обєктивних індикаторів (критеріїв 
ефективності) для всіх рівнів державного управління стає  
базовою   основою для вироблення заходів з удосконалення 
організаційної структури державного апарату. Аналіз 
тематичної літератури показує, що проблематика оцінювання 
ефективності національної системи державного управління є 
досить актуальною. До цих завдань відносять формулювання 
більш адекватних до реальних українських умов принципів та 
вироблення на їх основі системи критеріїв за якими можна 
отримати об’єктивну оцінку раціональної організації 
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державного управління та встановлення ступеня ефективності 
управлінських процесів. Вирішування цих завдань лежить в 
координатах українських реалій та європейських стандартів 
суспільних відносин, що передбачає дотримання 
загальновизнаних підходів до оцінювання ефективності  
діяльності органів державної служби.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що 
оцінювання та аналіз рівня ефективності діяльності органів 
державного управління, їх окремих структурних підрозділів чи 
посадових осіб  здійснюється з використанням різних  підходів 
і, відповідно, різного набору критеріїв та індикаторів. До певної 
міри це закономірно, оскільки реально існують різні погляди на 
результативність діяльності органів державного управління. 
Так, наприклад, з точки зору суспільства загалом чи окремої 
територіальної громади ключовими виступають ті чи ті реальні 
результати, які очікуються від діяльності органу державної 
влади. З погляду центральних органів виконавчої і законодавчої 
влади основним критерієм стає рівень виконання статутних і 
регламентованих обов’язків, визначених для конкретного 
інституційного утворення. Для  керівника органу державної 
служби визначальним завданням виступає забезпечення 
оперативних завдань, що поставлені перед цим органом . 

 Наведене показує складність процесів оцінювання та 
аналізування функціонування органів державного апарату і його 
працівників, оскільки вони водночас знаходяться в площині 
функціональності (забезпечення виконання завдань і функцій 
держави і витрат на утримання державного органу (інституції)) і 
«розмитих» суспільних поглядів на ефективність державного 
управління. На практиці реально існує проблематика  
розроблення обєктивних критеріїв для оцінки  функціонування 
органів державної влади (державної служби). Додаткові 
складнощі приносить невизначеність отриманих суспільно-
соціальних результатів, а також проблематика  раціональності 
бюджетування управлінських витрат. 
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 Опрацьовані тематичні джерела наукового характеру та 
аналітичні огляди з аналізу діяльності на практиці органів 
державного управління засвідчують, що чітких критеріїв 
оцінювання діяльності органу державного управління чи дій 
державних службовців поки що не розроблено. Тематичні 
джерела також доводять неможливість прямого запозичення 
зарубіжного досвіду, який добре себе проявив в інших країнах. 
У тематичних джерелах можна зустріти різні підходи науковців 
до побудови системи критеріїв оцінювання роботи державних 
служб й посадових осіб, проте  більшість з пропонованих 
сформульовані  на засадах стабільних умов, що ускладнює їхнє 
впровадження у сучасну практику. 

Виклад основного матеріалу. Державний апарат системно 
втілює у собі реалізацію у суспільному середовищі завдань і 
функцій держави, а тому ефективність управлінських дій, способів 
і методів їх реалізації назагал розглядають  через оцінку 
громадськістю цього виду діяльності. Окрему державну службу 
розглядають інтегрованим в систему суб’єктом державного 
управління. Раціональні для конкретної ситуації дії працівників 
державного управління, що відповідають запитам суспільного 
середовища та його  розвитку, стають основою системи факторів, 
які вказують на ефективність функціонування державного 
апарату. Широкий спектр видів діяльності органів державної 
влади також знаходить вираз в реалізації нормативно-правових 
засад забезпечення життєдіяльності суспільства, у здійсненні 
організаційно-розпорядчих, консультативно-дорадчих і нормо-
проектних повноважень. Наведене вказує на синтезований 
характер процесів оцінювання та аналізування ефективності у 
сфері функціонування державної служби. Тому 
використовувані для таких цілей методи оцінки спираються на  
систему критеріїв, які у загальновизнаному розумінні 
представляють певну кількісну або якісну ознаку [1]. 

У сферах економіки і управління системи 
критеріїв традиційно розглядають «мірилом», на основі якого 
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робляться висновки про  раціональність та ефективність  
управлінської системи. Виробленим економічною наукою 
системам  ефективності для їх практичного застосування 
надають певні уточнення (коригування), адаптуючи їх в такий 
спосіб до специфіки конкретного виду управлінської діяльності. 
Безперечно, що для кожної із систем управління добір критеріїв 
(індикаторів) повинен бути таким, щоб на їх основі можна 
об’єктивно встановити ефективність чи раціональність тієї чи 
іншої управлінської функції. Шляхом агрегування в 
інтегральний показник окремих (одиничних) критеріїв  з 
визначеними для кожного з них ваговими коефіцієнтами 
формується методика встановлення загальної оцінки 
ефективності управлінської системи. Особливість оцінювання 
ефективності управління в системі органів державної влади 
полягає в домінування критеріїв якісного характеру, що 
вирізняє як саму систему критеріїв, так і весь процес оцінки 
ефективності державного управління. Фактор багатогранного 
впливу державного апарату на суспільно-соціальне середовище, 
багатовекторність цілей та функцій державного управління 
викликає складність і для об’єктивної  оцінки раціональної 
структури сформованого апарату. 

Незважаючи на специфіку державного управління, аналіз та 
оцінка управлінської діяльності органів державної влади за 
багатьма компонентами здійснюється за аналогом відомих 
корпоративних управлінських концепцій, хоча результатом 
управлінської діяльності у цій сфері є управлінський вплив, а не 
фінансово-економічний результат. В узагальненій 
характеристиці управлінської та організаційної роботи змістом 
діяльності державного апарату виступає виконання 
працівниками своїх посадових обов’язків і забезпечення 
статусних характеристик державного службовця [1]. Тому 
задіяні для таких цілей критерії повинні втілювати у собі 
конкретні вимоги, які висуваються до статутної і посадової 
функції працівника, включаючи його особисті якості і 
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результати праці. З погляду на оцінку окремої інституційної  
служби в системі державного управління, то її результати 
повинні розкрити  вплив цього органу на стабільне 
функціонування всіх суспільно-соціальних сфер.  

Важливим структурним елементом загального державного 
управління виступає регіональний орган державної влади, який 
презентується певною системою департаментів чи окремих 
державних утворень. Ефективність діяльності будь-якого 
органу державного управління залежить від кваліфікаційного 
виконання обов’язків його службовців, які виконують 
управлінські функції. Такі посадові особи наділені державно-
владними повноваженнями, спеціальним правовим статусом, 
окреслюють офіційні атрибути посадовців. Ураховуючи високу 
значимість роботи конкретних виконавців, об’єктивна «оцінка» 
функцій працівника є базовим елементом для встановлення 
загального рівня «ефективності державної служби». В основу 
критеріїв оцінювання працівника  покладаються  вимоги, що 
висуваються до службовця по займаній ним  посаді, а  
конкретизацію особистих якостей державних службовців 
здійснюють переважно керівник та атестаційна комісія. Різна за 
цільовою спрямованістю система критеріїв обумовлює 
диференційований підхід до оцінки функціонування 
державного апарату та окремих працівників державного 
управління. Тому система принципів формується як з погляду 
суб’єкта оцінки, так і з погляду об’єкта оцінки. Це формує 
методику з урахуванням функціональної оцінки, тобто 
встановлення соціальних наслідків діяльності державного 
апарату та витратної складової. 

Функціональний вимір раціональної організації і 
ефективності функціонування державної служби в такому варіанті 
формує собою соціально-економічну категорію. Понятійний 
апарат цієї категорії розкриває взаємозв’язок між результатами 
управлінської діяльності та вираженими соціальними та 
суспільно-економічними ефектами та затратами. Функціональна 



                            MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                     Svazek XІ mezinárodní kolektivní monografie 

 

                                                                                                                                       
61 

оцінка за своєю суттю розкриває, характеризує та дає змогу 
оцінити роль державного апарату в суспільно-соціальному 
середовищі, зокрема у вирішенні проблем у процесах 
соціально-економічного розвитку та суспільної стабільності. 
Відповідно до узвичаєних на практиці підходів, оцінка 
функціонування та діяльності органу влади в основному 
акцентується на наслідках діяльності. Її проявом у державному 
секторі є спроможність працівників державного управління 
задовольняти інтереси широкого кола користувачів у 
державних послугах різного виду. Не менш важливою є й 
витратна складова оцінки, оскільки державний апарат 
утримується за кошти платників податків. Загальновідомо, що 
витрати (матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та 
інші) на функціонування апарату державного управління досить 
значні [2]. У сучасній українській практиці для аналізу 
діяльності органів державного управління великого значення 
набувають величина і структура витрат. Оцінювати 
ефективність будь-якого з органів державного управління 
шляхом виміру одних лише витрат спрощує метод, оскільки 
такі прості технічні процедури не враховують соціальної 
значущості та якості надання послуг структурами державного 
управління, їхнього впливу на перспективи розвитку соціально-
господарських систем. 

У сучасному глобалізованому світі до важливих 
складових державного управління входять регулятивні функції, 
які мають за мету створити умови для стабільної діяльності 
національних господарських структур. У процесах державного 
регулювання економіки ураховують всі глобалізаційні фактори, 
що впливають на збалансованість національного економічного 
середовища та його соціально-політичну стабільність. У цьому 
контексті відзначимо важливість організації і виконання 
державних і регіональних програм розвитку галузей для 
забезпечення умов стабільної  діяльності соціально-виробничих 
систем та залучення інвестицій. На рис. 1 наведено схематичне 
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Д
ія ринкових механізмів 

представлення факторів впливу на стабільність  соціально-
економічного середовища, які за певними критеріями 
(індикаторами) повинні бути включені в інтегральний показник 
ефективності державного управління.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Інформаційна основа для визначення ефективності 

регулювальних функцій в системі державного управління  
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Критерії в системі функціональної оцінки покликані 
віддзеркалювати рівень регулювання та раціональність 
управління суспільними процесами [3]. За умови добре 
вибудованої системи оцінних показників її можна 
застосовувати для аналізу функціонування як системи 
державного апарату загалом, так і його окремих служб. Такі 
критерії мають набувати універсального характеру, тобто бути 
прийнятними для будь-яких організаційно-правових рівнів 
державних органів. Тут важливо, як це акцентується в деяких 
аналітичних оглядах, щоб ці критерії були зрозумілими та 
сприйнятими широкими верствами населення. З точки зору 
оцінної методики важливо, щоб між критеріями оцінки 
функціонування різних органів була певна узгодженість, за 
якою оцінка на місцевому або локальному рівні сприяла б 
отриманню оцінки більш високого рівня. 

Основне призначення державного апарату полягає в 
забезпеченні високого рівня у таких суспільно-соціальних 
сферах як здоров’я, освіта, безпека та добробут населення. 
Вимір таких показників може здійснюватися за певний період 
діяльності органу або особи сфери державного управління чи 
регулювання [4]. Для оцінювання ефективності конкретного 
(регіонального чи галузевого) органу державної влади цей 
критерій повинен розкривати адекватність наданих послуг 
потребам населення (суспільства загалом). З використанням 
додаткових (допоміжних) індикаторів на його основі можна 
оцінити і ступінь використання наявних ресурсів (існуючого 
потенціалу) для зіставлення відношення результатів, фактично 
отриманих з наявних ресурсів [5 ]. 

У багатьох випадках в основу оцінювання діяльності 
органу (інституції) державного управління покладаються 
показники витрат і виділеного бюджетного фінансування. Проте 
на їх фактично оцінюють лише раціональність і в багатьох 
випадках не розглядають внутрішньої організації органу влади 
загалом чи його структурного підрозділу. За змістовим 
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характером такого типу критерії знаходяться під впливом двох 
груп чинників, одна з яких пов’язана з організацією 
управлінського процесу як такого [6]. До них переважно 
відносять обґрунтовану побудову штатного розпису, 
оптимальність технології управління чи витрати на регулювання 
процесів у суспільно-соціальному середовищі. В системах 
оцінки державного управління використовують критерії 
функціональної та витратної спрямованості, серед яких інколи 
виокремлюють такий критерій як «спеціальна соціальна 
ефективність» державної інституції. За визначенням така група 
критеріїв повинна характеризувати доцільну організацію та 
функціонування окремої підсистеми державного управління. До 
неї найчастіше відносять [5, с. 177]: 

- обґрунтованість організації і цілеспрямованість
функціонування певної структури в системі державного 
апарату; 

- адміністративно-управлінський стиль функціонування
конкретної підсистеми державного управління, зокрема форми і 
методи, які використовуються для подолання існуючих 
соціально-економічних проблем; 

- побудова структури підсистеми державного органу,
тобто його організаційна структура у вертикальному та 
горизонтальному розподілі. 

Вважається, що за наведеними критеріями з урахуванням 
витратних показників можна сформулювати достатньо 
об’єктивну узагальнюючу оцінну методику для встановлення 
рівня обґрунтованості внутрішньої організації та 
функціонування підсистеми державного апарату чи певного 
органу влади. Синтез розглянутих критеріїв дає повну оцінку 
функціонування управлінської системи органів державного 
влади (рис. 1.1). 
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Рис. 2. Складові оцінки ефективності організації та 

функціонування системи державного управління [1; 5] 
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службовця 

 
 

- Матеріальні витрати 
- Фінансові витрати 
- Кадри 
- Інформаційні 
витрати 

- Компетенція 
- Професіоналізм  
- Розподіл прав і 
повно-важень між 
структурни-ми 
підрозділами 
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обов’язковий елемент управлінського механізму, передбачає 
відповідний набір показників ефективності як для системи 
державної служби в цілому, так і її підсистем. Визначення 
системи даних, що розкривають стан ефективності державного 
управління доцільно формувати  на основі вказаних та 
додатково визначених показників. 

Для підвищення ефективності системи державної служби 
необхідне вирішення проблемних питань щодо формування 
адекватного системного механізму, орієнтирами і 
сфокусованістю якого є забезпечення розвитку відкритого 
громадянського суспільства, подолання кризових явищ. Для 
вирішування існуючих проблем багато вітчизняних учених та 
практиків пропонують більш науково-обґрунтовані та дієвіші 
практичні засади функціонування системного механізму для 
державної служби, де домінуючі складові відкритості, 
прозорості, професіоналізації розглядаються під кутом їх 
адаптації до вимог демократичного врядування. У деяких 
розробках акцент ставиться на тому, що існуючі теоретичні 
положення у сфері організації державної служби повинні бути 
екстрапольовані в напрямі подолання проблем ефективності 
через механізми організаційних перетворень. Саме на цій основі 
і слід розробляти систему адекватних і дієвих механізмів 
громадського контролю за функціонуванням органів влади.  
Добре продумана система методів і засобів у цьому механізмі 
дасть змогу вирішити існуючі проблеми через урегулювання 
правового статусу державної служби, розвиток її інституційної 
спроможності, створення ефективної системи управління. 
Визначені в той чи інший спосіб показники за цими критеріями 
повинні враховуватись у будь-якій системі оцінки державного 
управління. 

Інша група чинників, що впливають на ефективність 
державного управління, за своєю функціональною 
визначеністю інтегрує площину організації трудової діяльності 
безпосередньо самих державних службовців. Вона включає 
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забезпечення кадрами необхідної кваліфікації, створення 
необхідних соціальних, матеріальних, інформаційних, 
психологічних умов для продуктивної праці тощо. Очевидним є 
факт, що для оцінки кардинальних змін діяльності органу 
влади, а також задекларованих змін умов праці державних 
службовців розроблятимуться та вдосконалюватимуться норми 
та стандарти щодо надання послуг. До цієї групи факторів 
відносять нові вимоги до професійно-кваліфікаційні 
характеристики посад та посадові інструкції. Також 
досліджуватимуться норми часу державних службовців, які, як 
очікується, отримують вираз не тільки в часовому вимірі, а й у 
вартісному. З динамічних розвитком технологічних 
можливостей досліджуватимуться процедурні, процесуальні, 
технічні та інші аспекти прийняття рішень і контролю за їх 
виконанням. 

Наведене вказує на те, що окремі напрями оцінювання 
діяльності працівників державного управління будуть 
замінюватися систематичним контролем за ефективністю їх 
діяльності. Потрібно зазначити, що сьогодні наука соціологія 
має низку розробок (у вигляді усного опитування, тестування) 
оцінювання особистих якостей службовців (кмітливість, 
розумові здібності, ініціативність тощо), але в системі 
державної служби вони застосовуються вкрай рідко. 
Важливими, але водночас проблемними, складовими 
залишаються методи та оцінні підходи для можливостей 
раціонального збору показників про роботу службовців, які б 
давали змогу аналізувати такий масив інформації про рівень 
ефективної діяльності державного службовця. 

У світовій теорії і практиці добре розроблені різні 
концепції ефективного державного управління, проте їх 
запозичення для адаптації в українській практиці  є 
проблемним. Орган державного управління загалом  – це 
відкрита динамічна система, складовими якої виступають 
різнопланові державні органи та інститути з наданням їм 
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повноважень для виконання завдань та функцій держави. Проте 
процеси та процедури функціонування системи державної 
служби в різних країнах різняться. При дослідженні організації 
системи державної служби та оцінюванні механізмів її 
функціонування в аналітичних оглядах зосереджуються на 
таких магістральних напрямках і формуванні теоретичних 
основ для забезпечення ефективності державної служби; 
розроблення адекватного системній методології дослідницького 
апарату (формальна сфера); пропонування адекватних для 
сучасних умов ідей і методів для підвищення ефективності 
управлінської діяльності на різних рівнях і в сферах державного 
управління (прикладна сфера) [6]. Вкажемо на те, що на рівні 
управління окремою сферою національного господарства 
системна методологія вважається такою, що дає змогу 
підвищити ефективність у прогнозуванні та розвиткові певної 
соціально-економічної сфери, території, забезпечення галузевих 
і комплексних програм та формуванні для таких потреб 
відповідних організаційних структур.  

У працях дослідницького характеру акцентується на тому, 
що організаційна структура випливає із стратегічних цілей, 
«обслуговує» стратегію, а тому при обґрунтування структурної 
складової у системному механізмі державного управління вона 
повинна бути адекватною стратегією. Це стосується підсистем 
державної вертикалі управління (місцеві державні 
адміністрації). Набір сучасного інструментарію та відповідні до 
реальних умов положення методичного забезпечення є базовою 
основою складових механізму організаційних перетворень у 
системі державної служби (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Складові механізму організаційних перетворень 

 у системі державної служби 
Складові механізму в частині 

організаційних змін 

Змістове наповнення  складових 

механізму 

організаційно-структурні зміни 
системи державної служби 

сприяє удосконаленню організаційної 
структури системи державної служби 

технології прийняття та реалізації 
управлінських рішень: використання 
сучасних комунікаційних технологій 

сприяє розвитку використання 
технологій у процесах прийняття та 
реалізації рішень 

технології надання послуг: 
впровадження електронних засобів 
комунікації 

формує відбір та стандартизацію у 
сфері надання послуг, вносить зміни 
в управління якістю, доступність та 
своєчасністю виконання державних 
функцій 

розвиток персоналу: використання 
новітніх концепцій управління 
персоналом 

забезпечує добір, ротацію та фахову 
перепідготовку державних службовців 

фінансова підтримка організаційних 
змін: використання державних 
коштів та засобів громадського 
самоврядування 

стабілізує діяльність кредитно-
фінансового механізму за рахунок 
трансформацій та можливостей 
проведення  оцінки ризиків у 
взаємодії державної служби із 
суб’єктами зовнішнього середовища 

внутрішні та зовнішні контрольні 
комунікації 

дає змогу забезпечити прозорість та 
відкритість системи державної 
служби та  якісне використання нею 
інформаційних ресурсів 

інноваційна складова потенціалу в 
системі державного управління 

стимулює мотивацію до інновацій у 
системі державної служби, в тому 
числі і в процесах управління 
знаннями в системі державної 
служби 

Наведене показує, що впровадження організаційних змін у 
процеси адаптації до сучасних умов системи державної служби 
може відбуватися  на основі домінування різних складових. 
Акцентованим (домінуючим) може бути, наприклад, 
запровадження новітніх технологій щодо прийняття 
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управлінських рішень. Такі зміни може забезпечувати 
оптимізація регламентів державних адміністрацій в напрямі 
розроблення на суттєво новій основі планів роботи. У реальній 
практиці це стосується організаційної роботи з документами 
(вхідними і вихідними), а також організації заходів з  
підвищення кваліфікації державних службовців. Виходячи зі 
змін у сучасних комунікаціях важливим є проведення заходів із 
впровадження у державну службу системи управління якістю та 
знаннями тощо.  

Наведемо деякі аспекти міжнародних засад зі сфери 
оцінку ефективності управлінської діяльності в системі 
державної влади. У цій сфері  насамперед враховують  чинники, 
що можуть впливати на національну конкурентоспроможність,  
збільшення зайнятості, створення доданої вартості та 
заохочення конкуренції. Серед них називають: загальне 
державне управління (ефективність урядування); інструменти 
модернізації державного управління (наприклад, електронне 
урядування, стратегічне управління людськими ресурсами, 
використання інструментів, що ґрунтуються на досвіді); 
адміністративний тягар на бізнес (час та вартість 
започаткування бізнесу, час, необхідний на отримання ліцензій, 
податковий тягар), ефективність системи цивільного права, 
корупція (в т.ч. нерегулярні платежі та хабарі, розкрадання 
державних коштів). Особливо важливого значення надають 
показникам соціальної ефективності (СЕ) в системі 
управлінської діяльності (якісні): підвищення науково-
технічного рівня управління; рівень інтеграції процесів 
управління; підвищення кваліфікації державних службовців. 

У світовій теорії та практиці розроблено достатню 
кількість концептуально-методологічних засад і накопичений 
значний досвід в побудові методів оцінки ефективності роботи 
державного апарату. Враховуючи інтегрованість сучасних 
країн, в т.ч. й України в глобальний простір, виникає потреба 
впровадження в українську практику світових концепцій і 
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моделей організації державної служби та підходів до виміру її 
ефективності.   При цьому вкажемо, що існують міжвідомчі, 
галузеві та спеціальні методи оцінки ефективності діяльності 
індивідуальні в кожній країні. Проте, існують міжнародно 
визнані концепції, моделі та методи. Саме їх впроваджують у 
практику різні країни, чим і обгрунтовується наша пропозиція 
про запозичення зарубіжного досвіду.  

Значущий підхід оцінювання результативності та 
ефективності достатньо добре представлено в діяльності 
міжнародних організацій, зокрема, Світового банку, що реалізує 
довготерміновий дослідний проект «Світові показники 
державного управління» (the Worldwide Governance Indicators), 
що охоплює наступні індикатори: врахування думки населення і 
підзвітність державних органів, політична стабільність, 
ефективність урядування, верховенства закону  та контроль 
корупції. 

До міжнародних методів оцінки ефективності відносяться 
різні системи незбалансованих показників, які 
використовуються в рамках методу програмно-цільового 
управління, система оцінки збалансованих показників Balanced 
Scorecard (BSC), ключових показників ефективності Key 
Performance Indicators (KPI), модель оцінки менеджменту 
Common Assessment Framework (CAF), метод управління за 
цілями – MbO (Management by Objectives).   

У 2000 році Європейським інститутом адміністративного 
управління (European Institute of Public Administration – EIPA) 
було розроблено модель оцінки менеджменту в організаціях, що 
фінансуються з державного або муніципального бюджету – 
Common Assessment Framework (CAF). Модель CAF 
використовується в програмах реформування державного та 
муніципального управління 27 європейськими країнами, для 
порівняльного аналізу систем управління європейських держав, 
а також для виявлення і поширення передового досвіду. Ця 
модель дозволяє виконати оцінку якості управління в органах 
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влади шляхом самооцінки або за допомогою зовнішніх 
спостережень. Вона дозволяє побачити цілісну картину 
організації одночасно під різними кутами зору і забезпечує 
комплексний підхід до аналізу її діяльності. Модель CAF 
допомагає організаціям застосовувати для підвищення 
ефективності своєї діяльності методи менеджменту якості. Вона 
призначена для використання у всіх організаціях, що 
фінансуються з бюджетів різних рівнів: центрального, 
регіонального, місцевого. Для таких цілей використовують 
модель оцінки менеджменту в організаціях, що фінансуються з 
державного або муніципального бюджету – Загальна схема 
оцінки (Common Assessment Framework – CAF). 

MbO (Management by Objectives – управління за цілями) – 
це метод управлінської діяльності, що передбачає 
прогнозування можливих результатів діяльності та планування 
шляхів їх досягнення, це систематичний і організований підхід, 
що дозволяє менеджменту фокусуватися на досягненні цілей і 
домагатися найкращого результату за допомогою доступних 
ресурсів. Засновником управління за цілями є П. Друкер.  

Сучасним втіленням управління за цілями є широко 
розповсюджена система KPI (Key Performance Indicators). Вона 
включає в себе безліч управлінських концепцій, які з’явилися за 
останнє двадцятиріччя і доповнюють класичне управління 
MbO. Система KPI і мотивація персоналу стали нерозривними 
поняттями, тому за допомогою їх показників можна створити 
досконалу і ефективну систему мотивації і стимулювання 
співробітників (службовців). Залежно від стратегії компанії 
розрізняють різні KPI В основному їх застосовують для 
визначення ефективності роботи адміністративно-
управлінського персоналу. Саме така система в українській 
практиці апробована і працюватиме на достатньо позитивних 
засадах, оскільки такі системи оцінки мають багато спільних 
рис з системою управління результативністю (performance 
management) і, наприклад, застосовується урядом Канади, яка 
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займає одну з перших позицій у світі за ефективністю держслужби. 
Кожен державний службовець у Канаді щороку укладає зі своїм 
керівником "Угоду про продуктивність" (performance agreement), 
виконання якої оцінюється наприкінці року. Такий підхід сприяє 
побудові довіри всередині державної служби, дозволяє розкрити 
потенціал кожного працівника та забезпечує прозорість державної 
служби. 

Висновки. Реформування української системи державного 
управління спрямоване на підвищення ефективності управлінської 
діяльності, завдяки чому передбачається покращення соціально–
економічного стану в публічних організаціях та в країні в цілому. 
Підвищення ефективності управлінської діяльності  є головною 
умовою поліпшення роботи служб та інституцій в системі 
державного управління. Забезпечення високої ефективності 
управлінської діяльності  в державній сфері базується на 
об'єктивності та достовірності  оцінки різних аспектів роботи 
окремої державної служби. Обґрунтована оцінка вносить 
визначеність, виявляє реальні тенденції, дозволяє виявити, виміряти 
і оцінити головні чинники, що впливають на ефективність 
управлінської діяльності, а через нього – на результати діяльності 
структурного підрозділу чи в цілому на результати діяльності 
державної служби. Саме тому проблему оцінки ефективності 
управлінської діяльності в системі державної служби доцільно 
вважати такою, що потребує постійного вдосконалення. Особлива 
увага оцінно-аналітичних систем повинна бути спрямована на 
виявлення  істотних характеристик, характеру і ступеня впливу 
окремих складових ефективності державного управління.  
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ODDÍL 3. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU 

§3.1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Вступ. В сучасних нестабільних умовах успішність 
діяльності підприємств різних сфер господарювання та форм 
власності є проблематичним питанням. Політико-економічна 
криза, законодавчі бар’єри, недоліки податкової системи, 
наявність прогалин в системі управління різних ієрархічних 
рівнів, відсутність дієвих механізмів розвитку суб’єктів 
господарювання створюють умови для виникнення різних видів 
бізнес-ризиків, які деструктивно впливають на результативність 
та економічну безпеку підприємств.  

Відповідно, гостро постає проблема забезпечення 
достатнього рівня економічної безпеки, який сприятиме 
розвитку, підвищенню конкурентоспроможності, цінності та 
вартості підприємства.  

Проблемам оцінки стану, рівня економічної безпеки 
присвятили свої наукові праці вітчизняні вчені, а саме: 
Волощук Л.О., Гнилицька Л.В., Живко З.Б., Приходько В.П., 
Сосновська О.О., Філіппова С.В., Черкасова С.О. та ін. Також 
досліджувана проблематика була висвітлена в наукових 
доробках зарубіжних вчених, як: Арзуманов Р., Гильфанов М., 
Петерсен К., Полаєва Т., Рідлі Г., Яніогла Я. та ін. 

В наукових напрацюваннях вищезазначених вчених 
ґрунтовно висвітлено низку теоретично-методологічних питань 
щодо оцінки рівня економічної безпеки, проте в умовах 
сьогодення існує значна кількість чинників, які здійснюють 
деструктивний вплив як на діяльність підприємств, так і на 
рівень їх економічної безпеки, що, відповідно, актуалізує 
необхідність проведення подальшого наукового дослідження, 
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цільовий фокус якого буде спрямований на питаннях 
діагностики. 

Метою дослідження є обґрунтування методологічних 
засад діагностики економічної безпеки підприємства, 
узагальнення на цій основі основних підходів щодо оцінки 
стану та рівня економічної безпеки, діагностичних принципів, а 
також ідентифікація оціночних індикаторів в розрізі складових 
економічної безпеки суб’єкта господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Безпека є 
невід’ємною характеристикою функціонування економічної 
системи, яка забезпечує її життєздатність, стабільний розвиток і 
протистояння зовнішнім збуренням. Господарська діяльність на 
макро-, мезо- та мікрорівнях завжди підлягає впливу 
різноманітних ризиків і загроз, які певним чином позначаються 
на фінансово-економічних результатах [3, с. 198]. 

Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених 
дозволяє виокремити такі концепції управління економічною 
безпекою підприємства: багаторівнева, правова, виробничо-
структурна, ринкова, оптимального стану фінансових ресурсів, 
фінансового стану та ін. Зазначений перелік не є остаточним, 
оскільки наукова скарбниця постійно збагачується науковими 
здобутками, які обґрунтовано доводять актуальність та 
необхідність нових концепцій.  

Реалістична оцінка стану та рівня економічної безпеки 
підприємства є актуальним питанням як з методологічного 
аспекту, так і з практичного. На рисунку 1 узагальнено 
характеристику методологічних підходів до оцінки стану та 
рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання. 



                            MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                     Svazek XІ mezinárodní kolektivní monografie 

 

                                                                                                                                       
77 

 
Рис. 1. Характеристика методологічних підходів до оцінки 

стану та рівня економічної безпеки підприємства 
Джерело: узагальнено автором за матеріалами [2, с. 48; 7, c. 35; 8, с. 88, 91]. 

У  контексті   даного    наукового  дослідження    вагомості  
набуває ідентифікація особливостей інтерпретації основних 
 принципів економічної безпеки підприємства (рисунок 2). 

Характеристика методологічних підходів до оцінки стану та рівня 

економічної безпеки підприємства 

Підхід з позиції 
експертної системи 

Проведення досліджень у рамках експертної системи 
оцінки економічної безпеки підприємства проводиться в чотири 
етапи. Перший етап складається з аналізу мотивів економічної 
поведінки суб’єкта господарювання, процесів прийняття 
стратегічних та тактичних рішень, взаємоузгодження інтересів з 
іншими суб'єктами економічної діяльності. Другий етап 
пов'язаний з узагальненням досліджень комплексу ситуацій на 
основі експертних карт. Третій етап класифікує дослідження 
ситуації по заданим критеріям. Четвертий етап полягає в 
побудові логіко-структурних моделей. 

Індикаторний підхід Оцінка рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання 
проводиться за допомогою відповідних оціночних індикаторів. 

Ресурсно-
функціональний 

підхід 

Відповідно до даного підходу найефективніше 
використання корпоративних ресурсів досягається шляхом 
упередження внутрішніх та зовнішніх загроз негативного 
впливу на економічну безпеку підприємства в розрізі її 

Економіко-
математичний підхід 

Рiвень економічної безпеки пiдприємства може бути 
поданий у виглядi функції багатьох змiнних. 

Прибутково-
iнвестиційний пiдхід 

Комплексна оцінка стану економічної безпеки базується на 
паралельному узагальненні критеріїв безпеки з системою 
показників фінансової стійкості, беззбитковості та ліквідності. 

Конкурентний 
підхід 

При оцінці рівня економічної безпеки акцентується увага 
виключно на досягненні конкурентних переваг підприємства в 
умовах динамічного економічного середовища. Економічна 
безпека залежить від конкурентного середовища в якому 
функціонує підприємство, від досягнутого рівня 
конкурентоспроможності його продукції. 

Гармонізаційний 
підхід 

Оцінка економічної безпеки підприємства базується на 
врахуванні міри гармонізації в часі та просторі економічних 
інтересів підприємства з інтересами зовнішніх стейкхолдерів. 

Ситуаційний підхід Ситуаційний підхід дозволяє адаптувати традиційну систему 
управління підприємством до нового стану шляхом впровадження 
ситуаційного управління в якості управлінського інструменту. 
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Принцип безперервності - для ефективного захисту діяльності підприємства в умовах 
підвищеного ризику та конкуренції необхідне безперервне функціонування та виконання всіх завдань 
системою економічної безпеки. 
 

Принцип законності - діяльність підприємства повинна плануватись відповідно до вимог чинного 
законодавства.

 
Принцип економічної доцільності - витрати на проведення заходів безпеки не повинні бути 

більшими за доходи підприємства.

 

Особливості інтерпретації основних принципів економічної 

безпеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Принцип диференціювання - вибір заходів щодо протидії реалізації загрози в залежності від її  
характеру та ступеня складності наслідків. 

Принци п координації – для  виконання  поставлених  завдань  необхідне  постійне узгодження 
напряків діяльності різних підрозділів служби безпеки, інших структурних підрозділів підприємства, а 
також зовнішніх суб’єктів, які здійснюють вплив на рівень економічної безпеки 

Принцип  контролю - діяльність співробітників служби економічної безпеки повинна перебувати 
під постійнимконтролем керівництва підприємства 

 Принцип  своєчасності - система   забезпечення    економічної    безпеки    повинна    оперативно 
реагувати на небезпеки, загрози та ризики. 

Рис. 2. Особливості інтерпретації основних принципів економічної безпеки підприємства 
               Джерело: узагальнено автором за матеріалами [5, с. 27; 2, с. 42; 9, с. 13 – 14; 10, с. 80]. 

         Принцип комплексності - поєднання превентивних та реактивних заходів (превентивні – заходи попереджувального 
характеру, які зменшують ймовірність виникнення чи реалізації загроз для економічної безпеки підприємства; реактивні 
– заходи, які реалізовують у випадку реального виникнення загроз або з метою мінімізації їх негативного впливу).

      Принцип спеціалізації і професіоналізму - спеціалісти підрозділу безпеки повинні мати високий професійний рівень та 
спеціальну підготовку в різних сферах забезпечення безпеки.

     Принцип активності - система забезпечення безпеки підприємства має завжди перебувати у активному режимі та 
спрямовувати свої зусилля на протидію загрозам, ризикам зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.

        Принцип прав і свобод громадян - ніякі мотиви доцільності не можуть виправдати випадків порушення або обмеження 
прав і свобод персоналу підприємства, викликати негативну реакцію працівників, оскільки дані факти можуть знизити 
рівень економічної безпеки суб’єкта господарювання. 
       Принцип  централізованого  керівництва  -  зосередження  пріоритетних  функцій  контролю  за  економічною   безпекою 
підприємства безпосередньо у керівника (власника), який ініціює управлінський персонал постійно імплементувати, ухвалювати 
відповідні заходи, спрямовані на покращення рівня економічної безпеки.

         Принцип комплексного застосування ресурсів та коштів - здійснення діяльності, спрямованої на протидію загрозам 
і ризикам, на основі розроблених підприємством оперативних планів із залученням всіх наявних ресурсів.

          Принцип координації та взаємодії з керівництвом - здійснення роботи по забезпеченню необхідного рівня економічної безпеки 
підприємства на основі тісної взаємодії й координації штатного підрозділу безпеки з іншими структурними підрозділами підприємства.

        Принцип удосконалення - удосконалення заходів і засобів захисту з використанням інноваційних технічних засобів та 
з урахуванням впливу діджиталізації. 

      Принцип стабільного зростання вартості підприємства - створення системи управління економічною безпекою підприємства 
за критеріями прибутковості від результатів господарської діяльності та динамічного зростання вартості суб’єкта господарювання. 

      Принцип прогресивності й максимального ефекту - під час обґрунтування ефективності відповідного заходу з 
управління  економічною безпекою підприємства перевагу слід віддавати  тому, який дозволяє отримати максимально 
позитивний ефект.
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Формування ефективних методологічних засад 
діагностики економічної безпеки підприємства потребує також 
дослідження пріоритетних діагностичних принципів. 

Принцип цілеспрямованості – діагностичний процес 
повинен базуватися на застосуванні сукупності методів та 
методик дослідження, які дозволяють, в результаті 
використання відповідних груп оціночних індикаторів в розрізі 
складових економічної безпеки, своєчасно здійснити 
моніторинг діяльності підприємства, ідентифікувати ризики 
зовнішнього та внутрішнього середовища, що здійснюють 
деструктивний вплив, окреслити контури стратегічних 
управлінських ініціатив для досягнення цілей функціонування 
бізнес-суб’єкта.  

Принцип об’єктивності – для об’єктивної оцінки 
діагностичний процес повинен базуватися на системі 
фінансових і нефінансових індикаторів в розрізі відповідних 
складових економічної безпеки, основні з яких будуть 
аналітичними показниками інтегрального індексу оцінки, а 
конфігурацію інформаційно-аналітичного забезпечення повинні 
формувати релевантні дані. 

Принцип логічності – діагностика економічної безпеки 
повинна проводитися в логічній послідовності, що забезпечує 
єдність етапів (визначення мети та завдань діагностики; 
виокремлення складових економічної безпеки підприємства в 
межах яких буде здійснюватися діагностика; визначення та 
оцінка якості, достовірності інформаційно-аналітичного 
забезпечення діагностичного процесу; виокремлення та 
розрахунок індикаторів діагностики економічної безпеки; 
порівняння розрахункових значень оціночних індикаторів з 
нормативними (пороговими) значеннями; розрахунок вагових 
коефіцієнтів та інтегральних індексів діагностики економічної 
безпеки; оцінка рівня економічної безпеки та моделювання 
стратегічних заходів забезпечення її оптимального рівня), які 
дозволяють здійснити реалістичну оцінку, ідентифікувати 
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проблеми, обґрунтувати рекомендації та визначити напрями 
управлінських дій, спрямованих на досягнення поставлених 
цілей. 

Принцип повноти – конфігурація інформаційно-
аналітичного забезпечення діагностичного процесу повинна 
бути оптимальною, що дозволить провести комплексне 
оцінювання фінансових, нефінансових, операційних показників. 

Принцип достовірності інформаційної бази – 
інформаційну платформу діагностичного процесу повинні 
створювати нормативно-правові документи, зовнішня та 
внутрішня інформація стосовно підприємства. Крім того, 
домінуючою компонентою інформаційного забезпечення мають 
бути дані бухгалтерського обліку, показники фінансової 
звітності, які формують релевантні інформаційні потоки 
економічного спрямування, підпорядковані вимогам 
управлінського процесу. 

Принцип обмеженості індикативної бази – діагностика 
економічної безпеки повинна базуватися на застосуванні 
системи вимірів з чіткою ідентифікацією фінансових та 
нефінансових індикаторів, для яких характерною є обмеженість, 
максимальна достовірність, об’єктивність, співмірність у часі. 

Принцип обґрунтованості критеріальної бази – 
розрахункові значення оціночних індикаторів, які 
використовуються в процесі діагностики, повинні бути 
порівняні з нормативними значеннями, що, своєю чергою, 
дозволить здійснити достовірну оцінку рівня економічної 
безпеки, своєчасно ідентифікувати деструктивні фактори. 

Принцип завершеності – результатом діагностичного 
процесу повинна бути реалістична оцінка економічної безпеки 
та окреслення контурів стратегічних сценаріїв розвитку 
підприємства з урахуванням мінливості та турбулентності 
бізнес-середовища. 

Принцип      обмеженості       відкритості        результатів – 
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інформація, отримана за результатами  проведення діагностики,  
має бути обмеженою для широкого кола користувачів, але 
презентована особам, яких наділено найвищими 
повноваженнями або іншим зацікавленим категоріям 
внутрішніх стейкхолдерів. 

Принцип дієвості – результати діагностики повинні 
сприяти підвищенню результативності стратегічних 
управлінських ініціатив, а також забезпечити розробку та 
імплементацію організаційних засад управління економічною 
безпекою підприємства. 

Принцип інтегрування – в процесі діагностики повинні 
бути чітко обґрунтовані критерії використання формалізованого 
відбору синтезуючих фінансових та нефінансових показників в 
розрізі складових економічної безпеки. 

Принцип пізнавальності – за результатами діагностики 
необхідно здійснити реалістичну оцінку рівня економічної 
безпеки підприємства, визначити деструктивні чинники 
зовнішнього, внутрішнього середовища, які допоможуть 
ідентифікувати амбівалентні рішення та окреслити стратегічні 
управлінські дії. 

Принцип економічної доцільності – сутність даного 
принципу полягає у забезпеченні отримання максимально 
позитивного ефекту відносно витрат, які виникли в результаті 
проведення діагностики. 

Отже, врахування принципів економічної безпеки 
підприємства та принципів проведення діагностики створить 
фундаментальне підґрунтя для поглиблення методологічних 
засад, які, своєю чергою, дозволять підвищити якість і 
результативність діагностичного процесу. 

Методологічне забезпечення діагностики економічної 
безпеки повинно ґрунтуватися на загальнонаукових, 
емпіричних та розрахунково-аналітичних методах. Варто 
зазначити, що в умовах економічної невизначеності, 
турбулентності зовнішнього та внутрішнього середовища 
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підприємства, поряд з класичними методами дослідження 
актуальності набуває питання використання методів, які 
базуватимуться на застосуванні інформаційних систем. 
Наприклад, використання адаптивних економіко-математичних 
методів дозволить проводити оцінку синтезуючих економічних 
та неекономічних індикаторів шляхом багаторазового 
експоненційного згладжування, що, своєю чергою, забезпечить 
ідентифікацію латентних ризиків, показників стимуляторів і 
дестимуляторів та дозволить аргументувати реальний рівень 
економічної безпеки, а також змоделювати об’єктивний 
сценарій розвитку, який базуватиметься на врахуванні стану 
економічної безпеки. 

Діагностичний процес рівня економічної безпеки повинен 
передбачати розрахунок та оцінку відповідних оціночних 
індикаторів в розрізі складових економічної безпеки (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Перелік оціночних індикаторів рівня економічної безпеки 

Складові 
економічної 

безпеки 
Перелік оціночних індикаторів 

1 2 
фінансова 

складова 

економічної 

безпеки

показники фінансової стійкості, ліквідності, 
платоспроможності, рентабельності, ділової активності; 
коефіцієнт захисту власного капіталу підприємства; 
коефіцієнт захисту зареєстрованого капіталу підприємства; 
частка іноземного капіталу у зареєстрованому капіталі 
підприємства; розмір чистих активів підприємства та ін. 

виробнича 

складова 

економічної 

безпеки

розмір валової продукції; розмір товарної продукції; ступінь 
зносу основних засобів підприємства; рентабельність 
власного капіталу, вкладеного в основні засоби; коефіцієнт 
придатності основних засобів; коефіцієнт вибуття основних 
засобів; коефіцієнт приросту основних засобів; урожайність 
сільськогосподарських культур; трудомісткість виробництва; 
ступінь механізації праці;  
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Продовження таблиці 1 
коефіцієнт використання виробничих потужностей, інші 
показники ефективності використання ресурсно-виробничого 
потенціалу підприємства та ін. 

інтелектуаль
но-кадрова 
складова 

економічної 
безпеки

темпи зростання кадрового потенціалу підприємства; 
чисельність працівників з вищою освітою; відношення 
середньомісячної заробітної плати працівників до прожиткового 
мінімуму на одну працездатну особу; рівень заборгованості по 
заробітній платі працівникам; співвідношення заробітної плати 
працівників підприємства відповідної галузі та заробітної плати 
працівників підприємств інших галузей економічної діяльності; 
плинність кадрів працівників та ін. 

інноваційна 
складова 

економічної 
безпеки

відношення вартості нововведених основних засобів до обсягу 
капітальних інвестицій; частка довгострокових фінансових 
інвестицій в активах; розмір витрат на наукові розробки та 
науково-технічні роботи (в тому числі за рахунок державного 
бюджету); кількість видів створеної інноваційної продукції; 
загальна кількість прав інтелектуальної власності; сума доходів, 
отриманих від продажу прав інтелектуальної власності та ін. 

правова 
складова 

економічної 
безпеки 

коефіцієнт платіжної дисципліни; коефіцієнт якості 
юридичних послуг; коефіцієнт юридичного менеджменту; 
вчасна та повна забезпеченість підприємства необхідними 
для його ефективної роботи дозволами, ліцензіями, 
сертифікатами, патентами, свідоцтвами; рівень достатності 
правової захищеності підприємства в його внутрішній 
діловій документації, що регламентує відносини з 
персоналом, трудовим колективом та ін. 

екологічна 
складова 

економічної 
безпеки 

показники, що характеризують капітальні інвестиції, 
спрямовані на охорону навколишнього природного 
середовища; показники, що характеризують рівень 
антропогенного навантаження; показники, що 
характеризують рівень розораності земель; показники, що 
характеризують рівень органічного виробництва та ін. 

інформаційна 
складова 

економічної 
безпеки 

коефіцієнт повноти інформації; коефіцієнт точності інформації; 
коефіцієнт суперечливості інформації; коефіцієнт інформаційної 
озброєності; коефіцієнт захищеності інформації; коефіцієнт 
фінансування інформаційної безпеки; коефіцієнт фінансування 
інформаційних служб підприємства; коефіцієнт фінансування 
програмної захищеності інформації; коефіцієнт обізнаності 
працівників підприємства з політикою інформаційної безпеки; 
коефіцієнт власного програмного забезпечення; коефіцієнт 
власних технічних засобів, ступінь інформаційного ризику та ін. 

Джерело: узагальнено автором з використанням  матеріалів [1; 4]. 
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Представлений перелік оціночних індикаторів не є 
кінцевим, відповідно, кожний суб’єкт господарювання може 
розширювати кількість показників, але важливо, щоб були 
дотримані наступні вимоги: 

1) інформаційна повнота – кількість показників не
повинна бути обмеженою, а повно характеризувати рівень 
кожної складової економічної безпеки досліджуваного 
підприємства та окреслювати перспективу його розвитку; 

2) комплексність – фінансові та нефінансові
індикатори повинні забезпечити комплексну діагностику рівня 
економічної діагностики;  

3) співмірність у часі та просторі – фінансові
індикатори повинні оцінюватися в часовій динаміці [6]; 

4) розрахункові значення фінансових індикаторів в
розрізі складових економічної безпеки повинні бути обов’язково 
оцінені з урахуванням відповідних нормативів та порогових 
значень, а значення нефінансових показників - з аналогічними 
показниками інших підприємств відповідної галузі; 

5) індикатори, які використовуються для 
поглибленої діагностики повинні забезпечити можливість 
використання адаптивних, рейтингових та інших методів 
дослідження, проведення економетричного моделювання, 
інтегральної оцінки та ін.; 

6) можливість проведення експоненційного 
згладжування при використанні адаптивних методів економіко-
математичного моделювання;  

7) у випадку застосування економетричних моделей
в процесі діагностики економічної безпеки зв'язок між 
результативними показниками, чинниками повинен бути вищим 
від міжфакторного зв’язку, а також потрібно врахувати 
можливість наявності мультиколінеарності між факторами, що, 
своєю чергою, може порушити логіку в інтервальних оцінках, 
точність в оцінюванні та прогнозуванні в цілому; 
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8) при оцінці відповідних показників економічної
безпеки мають бути враховані основоположні та посилювальні 
критерії якісної характеристики визначення корисності та 
релевантності інформації бухгалтерського обліку; 

9) показники, які використовуються в процесі
діагностики рівня економічної безпеки в розрізі її складових 
компонентів, повинні забезпечити можливість проведення 
інтегральної оцінки; 

10) при проведенні рейтингової оцінки в процесі
діагностики рівня економічної безпеки одночасно необхідно 
врахувати обов’язковість дотримання наступних вимог: система 
оціночних показників, яка буде використана, повинна 
забезпечити можливість їх порівняння з аналогічними 
показниками інших підприємств відповідної галузі, а також 
показники повинні мати однакову спрямованість. 

Висновки. Виклики зовнішнього середовища суттєво 
трансформують стратегію розвитку підприємства. 
Комплексного вирішення потребують питання, які пов’язані зі 
зміною філософії бізнесу, оскільки формат та процес організації 
діяльності підприємств суттєво змінюється, що впливає на рівень 
економічної безпеки. У даному контексті важливого значення 
набуває процес оперативного прийняття та впровадження 
ефективних, дієвих управлінських рішень, формування яких 
повинно базуватися на релевантній інформації. В зв’язку з цим, 
актуальності набуває питання проведення діагностики, 
результати якої створять підґрунтя для ідентифікації проблем, які 
здійснюють негативний вплив на рівень економічної безпеки в 
розрізі її складових компонент. 
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§3.2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ:

ПРАКТИЧНИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

Вступ. Бюджетні установи фінансуються за рахунок 
коштів державного та міського бюджетів, які надають їм 
безповоротні фінансові ресурси для того, щоб вони 
задовольняли соціально-культурні та інші потреби суспільства, 
а не для отримання прибутку. Ефективне існування економіки 
будь-якої країни неможливе без раціонального використання 
державних коштів, особливо в умовах їх гострої нестачі. Тому 
все більшої актуальності набувають питання вивчення аналізу 
як складової контролю за діяльністю бюджетних установ. 

Актуальність теми дослідження підтверджується 
прийняттям 1 січня 2017 року Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі, які 
суттєво змінюють зміст та склад фінансової звітності суб’єктів 
державного сектору та процеси модернізації облікової системи. 

Аналіз є основною функцією управління, він займає 
важливе місце разом із функцією планування, організації 
діяльності, обліком та контролем. Перехід до ринкової 
економіки призвів до реформування бухгалтерського обліку в 
Україні із його поділом на фінансовий та управлінський. Не так 
давно введено новий план рахунків та формується звітність 
відповідно до вимог Національних та Міжнародних стандартів. 
Це призвело до того, що на сьогодні не існує чіткої методики 
здійснення аналізу діяльності бюджетної установи, а тому 
керівники кожної установи здійснюють аналіз діяльності на 
свій розсуд, відповідно до запитів зацікавлених сторін. У 
результатах аналізу, зокрема звітуючись перед громадськістю, 
використовуються спрощені методи аналізу діяльності 
бюджетної установи для того, щоб показати рівень засвоєння 
фінансових ресурсів громади та їх ефективність використання. 
Якщо ж говорити про професійний підхід до здійснення 
аналізу, який дає можливість знайти резерви та визначити 
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напрями удосконалення діяльності бюджетної організації за 
всіма напрямами її діяльності, то тут в основному 
використовуються стандартна методологія здійснення аналізу 
господарської діяльності у комерційних організаціях, яка є 
адаптованою до специфіки формування фінансів бюджетних 
установ. Однак на сьогодні єдиної концепції аналізу діяльності 
бюджетних установ не розроблено, а це формує можливість 
забезпечити виконання основної мети даного дослідження. 

Мета дослідження полягає у розробленні концепції 
аналізу діяльності бюджетних установ, яка буде універсальною 
для організацій, що виконують соціально-важливі функції для 
громад та населення. 

Новизна даного дослідження полягає у розробленні та 
пропозиції концепції аналізу діяльності бюджетних установ, що 
включає визначення передумов проведення аналізу, теоретико-
методологічне забезпечення та підходи до проведення аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Реформування економіки 
України зумовило формування потреби у раціональному 
використанні бюджетних коштів, що спрямовуються на 
утримання бюджетних установ. Особливої актуальності набуває 
здійснення комплексного аналізу діяльності бюджетних 
установ, який надає повну інформацію про реальний стан 
організацій та дозволяє виявити невикористані її резерви для 
подальшого розвитку, забезпечуючи більш ефективне цільове 
використання виділених державою коштів. Завдяки глибокому 
вивченню та узагальненню результатів діяльності бюджетної 
установи можна отримати інформацію, що буде корисною під 
час прийняття обґрунтованих та своєчасних управлінських 
рішень. 

На сьогоднішній день існує чимало різних підходів 
проведення аналізу діяльності бюджетних установ, однак 
загальної методики визначення показників для організацій 
різних видів діяльності не розроблено [1]. Можна спостерігати 
різні форми подачі звітів про здійснення діяльності різних 
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установ. При цьому навіть в межах однієї галузі, для прикладу 
освітньої, навчальні заклади також звітують про діяльність по-
різному, використовуючи розроблені власні методики або 
користуючись стандартними методичними рекомендаціями. 
Однак незважаючи на різні підходи до подачі та презентації 
результатів аналізування, суть аналізу, його мета та завдання 
залишаються для всіх бюджетних установ незмінними. 

Суть аналізу діяльності бюджетних установ для більшості 
бюджетних організацій полягає у контролі за дотриманням 
бюджетного законодавства та виконанням норм облікової 
політики, за використанням коштів громади та виконанням 
соціально-важливих завдань, які ставляться перед бюджетною 
установою. Аналіз діяльності бюджетних установ – це системне 
комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення впливу 
факторів на результати діяльності бюджетних організацій 
шляхом оброблення певних джерел інформації. 

Основними складовими аналізу діяльності є 
управлінський та фінансовий аналіз. При цьому управлінський 
аналіз включає дослідження трудових ресурсів та безпосередніх 
виробничо-господарських процесів. Фінансовий аналіз включає 
аналіз використання коштів громади. 

Дуже важливо в процесі аналізу діяльності бюджетних 
установ визначити вплив різних чинників на результати 
діяльності, в результаті чого виявляються недоліки, помилки 
або знаходяться невикористані можливості чи перспективи 
розвитку. За допомогою аналізу керівники чи відповідальні 
особи бюджетних установ отримують розуміння та осмислення 
обліково-статистичної інформації, що дозволяє прийняти їм 
обґрунтовані управлінські рішення [2, c.334]. 

Ухвалення планів для організації також представляє 
собою прийняття рішень, яке забезпечує розвиток організації в 
майбутньому періоді. При цьому враховуються результати 
виконання попередніх планів та вивчаються тенденції розвитку 
організації із врахуванням додаткових резервів [3, c. 86]. 
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Говорячи про планування діяльності бюджетних установ, 
керівництву організації необхідно приймати до уваги наступні 
особливості її діяльності: 

 Циклічність господарської діяльності. 
Функціонування організації та її ділова активність носить 
циклічний характер, тому аналіз рекомендується здійснювати 
на всіх етапах економічного (господарського) циклу; 

 Вплив чинників. На здійснення господарських 
процесів впливає багато чинників суб’єктивного та 
об’єктивного характеру. У процесі аналізу господарської 
діяльності необхідно всіх їх досконало вивчати; 

 Використання кількісних та якісних показників. Для 
відображення всієї картини стану підприємства важливі 
кількісні та якісні характеристики його ділової активності; 

 Охоплення всіх сфер діяльності бюджетної установи. 
Аналізу бюджетної установи підлягає не тільки економічна чи 
виробнича сфера, але і юридична, екологічна та       
соціальна [4, c. 592]. 

При здійсненні економічних та соціальних досліджень, у 
тому числі при аналізі діяльності, організації потрібно 
враховувати: встановлені цілі та завдання аналізу, об’єкта або 
об’єктів аналізу; систему показників, за допомогою яких буде 
досліджуватися кожний елемент аналізу; послідовність та 
періодичність здійснення аналізу. 

Об’єктом аналізу діяльності бюджетної установи є 
соціально-економічні результати господарської діяльності за 
формуванням та використанням матеріальних, трудових та 
фінансових ресурсів та досягненням соціально-важливих цілей. 

Предметом аналізу діяльності бюджетних установ є 
причинно-наслідкові зв’язки соціально-економічних явищ та 
процесів які відбуваються у виробничій та господарській сфері 
функціонування організації [5, c. 555]. 

У процесі аналізу діяльності бюджетних установ 
використовуються формалізовані та неформалізовані методи 
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аналізу. Неформалізовані методи аналізу полягають в 
описуванні тенденцій основних показників на логічному рівні, а 
не із застосуванням жорстких аналітичних взаємозв’язків та 
залежностей. Зокрема, враховуючи те, що основними 
замовниками аналізу діяльності бюджетних установ є керівники 
бюджетних установ, які звітують про виконання планів або за 
результатами своєї діяльності перед територіальною громадою, 
такі звіти можуть складатися у довільній формі, при цьому без 
використання фінансових показників, але із використанням 
показників, які будуть доступними для розуміння населенню 
без фінансової освіти. До таких показників відноситься: обсяг 
закупівель, обсяг фінансування, обсяг додаткових надходжень, 
успішність діяльності, якісні показники послуг тощо.  

Що стосується формалізованих методів аналізу, то це 
використання фінансових, економічних та статистичних 
показників, відносних величин та індикаторів, що визначаються 
на базі фінансової та управлінської звітності і подаються у 
вигляді порівняльних таблиць. 

Для здійснення аналізу діяльності бюджетних установ 
використовуються наступні методи: 

 горизонтальний аналіз, який полягає у порівнянні 
кожної позиції звітності з попереднім аналізованим періодом. 
Даний аналіз є основою організації контролю та моніторингу 
поточної діяльності бюджетної установи, він дозволяє 
визначити тенденції зміни показника у часі; 

 вертикальний або структурний аналіз полягає у 
визначенні структури показників з оцінювання впливу різних 
факторів на кінцевий результат. За результатами даного аналізу 
визначаються найвагоміші складові балансу бюджетної 
установи, а найбільш вагове значення дозволяє зрозуміти 
значимість складових доходів та витрат кошторису; 

 трендовий аналіз полягає у порівнянні кожної 
позиції звітності із рядом попередніх показників та визначення 
тренду, тобто тенденції зміни у певному періоді. За 
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результатами трендового аналізу є можливість формувати 
планові показники, які в умовах відносно стабільного 
зовнішнього середовища можна прогнозувати з високим рівнем 
достовірності; 

 порівняльний аналіз полягає у розрахунку зведених 
показників звітності з окремими показниками організації або 
філії, а також здійснення міжгосподарського аналізу в межах 
галузі. При порівнянні показників бюджетної організації з 
середньогалузевими можна виявити резерви подальшого 
підвищення ефективності діяльності бюджетних установах; 

 факторний аналіз полягає у визначенні впливу 
окремих факторів або причин на результативний показник з 
використанням детермінованих або стохастичних прийомів 
дослідження; 

 маржинальний метод полягає у оцінюванні та 
обґрунтуванні управлінських рішень на основі причинно-
наслідкового зв’язку показників обсягів надання послуг, їх 
собівартості та поділу витрат на постійні та змінні; 

 аналіз відносних показників або R-аналіз полягає у 
розрахунку відношень між окремими позиціями звіту, що 
дозволяє визначити взаємозв’язки між майном та фінансовими 
результатами, певними видами майна та джерелами їх 
формування, доходами та витратами. 

Аналіз діяльності бюджетних установ охоплює процеси 
формування забезпечення та руху майнових, трудових та 
фінансових ресурсів організації, контроль за його 
використанням. Можна синтезувати об’єкт аналізу діяльності 
бюджетних установ за складовими (рис. 1). 
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Рис.1. Складові об’єкту аналізу діяльності бюджетних 

установ 
Примітка: узагальнено автором на основі [1-5] 

Узагальнюючи теоретичні аспекти аналізу діяльності 
бюджетних установ, можна скласти концепцію аналізу, що 
подається на рис. 2. Дана концепція складається із трьох 
складових: передумов аналізу бюджетних установ, теоретико-
методичного забезпечення здійснення аналізу та безпосередньої 
процедури аналізу діяльності. 
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          Рис.2. Концепція аналізу діяльності бюджетних установ
           Примітка: розробка автора 
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Головний концепт: розроблення універсальної методики аналізування діяльності бюджетних установ 

Особливості діяльності бюджетних установ: 
1) циклічність господарської діяльності;
2) вплив різних чинників;
3) використання кількісних та якісних показників;
4) охоплення всіх сфер діяльності бюджетної установи.

 
 
 

 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА АНАЛІЗУ 

Об’єкт: соціально-економічні результати господарської діяльності за 
формуванням та використанням матеріальних, трудових та 
фінансових ресурсів та досягненням соціально-важливих цілей 

Мета: виявлення 
резервів поліпшення 
кадрової, виробничої та 
фінансової діяльності 
установи  

Предмет: причинно-наслідкові зв’язки соціально-економічних явищ 
та процесів які відбуваються у виробничій та господарській сфері 
функціонування організації 

 
 

 
 
 

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ 

Ефективність 
використання 

трудових ресурсів 

Ефективність 
використання 

майна 

Ефективність 
використання 

фінансових ресурсів 

Ефективність 
використання 

фінансових ресурсів 
 

Горизонтальний 

Вертикальний 
 

Трендовий 

Порівняльний 
 

Факторний Маржинальний 

R-аналіз

СКЛАДОВІ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 

 

 

Майнові 

ресурси 

Фінансові 

ресурси 

 Соціально- 
  важливі 
  показники 

Управлінські 
рішення 

Трудові 

ресурси 

 

 

 

 

ЗАСОБИ АНАЛІЗУ 

 

 
 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Нормативно-правові акти 

Звітність 
Автоматизація 
обліково-аналітичних  
процесів

Формування звітів за 
розробленою 
методикою 

Облікова документація 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XІ mezinárodní kolektivní monografie 

95 

Розглянемо більш детально складові аналізу діяльності 
бюджетної установи. 

Основним джерелом отримання фінансової інформації є 
нормативно-правові документи, облікова інформація 
тазвітність. Використання обліку та звітності дозволяє 
обґрунтувати висновки щодо використання ресурсів, оскільки 
аналіз господарських процесів є контролюючою функцією 
бухгалтерського обліку. Порядок використання облікової 
інформації відображено на рис.3. 

Нормативно-правова база  
регулювання обліку доходів та витрат 

бюджетних установ



НП(с)БОДС 124 “Доходи”: наказ МФУ від 24.12.2010 №1629 
НП(с)БОДС 135 “Витрати”: наказ МФУ від 18.05.2012 №568 

План рахунків бухгалтерського обліку 
в державному секторі, затверджений наказом МФУ від 

31.12.2013 р. № 1203 
Порядок застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 

в державному секторі, затверджений наказом МФУ від 
29.12.2015 № 1219 



Порядок організації обліку 
у державному секторі
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Меморіальні 
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Фінансова 

звітність 

Рис.3. Інформаційна база проведення аналізу 
фінансових ресурсів бюджетних установ 

Примітка: розробка автора 
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З метою розроблення не тільки методичних, однак і 
прикладних основ проведення аналізу, запропонований концепт 
буде досліджуватися на прикладі діяльності закладів середньої 
освіти, що публікують статистичну звітність у відкритих 
джерелах. Загальноосвітня школа є бюджетною установою, 
оскільки повністю утримується за рахунок коштів місцевого 
бюджету. Постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228 
затверджено Порядок складання, розгляду, затвердження та 
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ. 

Аналіз трудових ресурсів. Аналіз діяльності бюджетних 
установ доцільно починати із аналізу трудових ресурсів як 
основного ресурсу, що забезпечує функціонування бюджетної 
організації. 

Аналіз забезпечення трудових ресурсів бюджетної 
установи доцільно проводити з використанням наступних видів 
аналізу: 

 структурно-динамічний, що передбачає 
використання методів горизонтального та вертикального 
аналізу; 

 параметричний, що передбачає розрахунок 
коефіцієнтів та інших вартісних кількісних та якісних 
показників; 

 факторний аналіз з використанням прийому 
елімінування; 

 евристичний метод, що передбачає опитування, 
анкетування персоналу організації з метою виявлення проблем 
діяльності бюджетної установи та пошуку напрямів її 
вирішення. 

Зважаючи на специфіку діяльності бюджетних установ, 
зокрема на те, що вони створюють нематеріальні блага та 
послуги, доцільно проводити аналіз та оцінювання роботи як 
усіх працівників установи загалом, так і за окремими її групами. 
При здійсненні групування слід виділяти: 
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 основних працівників, що безпосередньо займаються 
наданням послуги (створенням благ); 

 обслуговуючий персонал, що займаються 
створенням додаткових послуг, без яких діяльність не 
обходиться; 

 допоміжний персонал, що займається 
обслуговуючою діяльністю; 

 адміністрація бюджетної установи. 
У межах виділених груп, залежно від виду діяльності 

бюджетної установи, доцільно відокремлювати підгрупи та 
проводити аналіз в їх межах. 

Нормативне регулювання трудового забезпечення. 
Забезпеченість установи трудовими ресурсами визначається 
шляхом порівняння фактичного заповнення штатних посад із 
нормативними. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 
бюджетних установ» штатний розпис затверджуються в 
порядку визначеному відповідним Міністерством чи іншими 
центральними органами виконавчої влади. Формування 
штатного розпису в кожній установі здійснюється відповідно до 
галузевих нормативів, які встановлюються відповідними 
міністерствами. Зокрема в середніх загальноосвітніх школах 
формування штату здійснюється на основі наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних 
нормативів закладів загальної середньої освіти», а  у закладах 
професійно-технічної освіти «Про затвердження Типових 
штатних нормативів професійно-технічних навчальних 
закладів». 

Визначення трудового потенціалу. На наступному етапі 
визначається трудовий потенціал або запас праці. Це кількість 
та якість праці, на яку може розраховувати бюджетна 
організація. Даний потенціал вимірюється максимальним 
фондом робочого часу наявних трудових ресурсів за 
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оптимальної інтенсивності та продуктивності праці. Трудовий 
потенціал слід досліджувати як в загальному по бюджетній 
установі, так і в розрізі відділень, професій чи категорій. 

Забезпечення підприємства трудовими ресурсами 
визначається шляхом порівняння фактичної наявності 
працівників із плановою потребою. Можливо також порівняння 
фактичної наявності працівників із потребою відповідно до 
обсягів надання послуг (у випадку закладів шкільної освіти та 
медичних закладів). 

Окрім кількісних параметрів трудових ресурсів, 
аналізується і їх якісний склад. Він характеризується статево-
віковою структурою працівників, їх рівнем освіти, кваліфікації 
та майстерністю. Допоміжним показником може вважатися 
стаж роботи за спеціальністю. 

На величину трудового потенціалу та якісний склад 
трудових ресурсів впливає рух трудових ресурсів. Це 
співвідношення прийому нового персоналу до звільнених 
працівників. При цьому аналізуються наступні показники: 

Коефіцієнт прийняття = кількість нанятого персоналу / 
середньоспискова чисельність персоналу

Коефіцієнт плинності кадрів = кількість звільненого

персоналу / середньоспискова чисельність персоналу 
Протилежним до коефіцієнта плинності кадрів є 

коефіцієнт постійності персоналу: 
Коефіцієнт постійності трудових ресурсів = чисельність

працівників, що пропрацювали цілий рік / середньоспискова

чисельність працівників

Коефіцієнт надходження, плинності та постійності 
персоналу аналізується в динаміці в цілому по організації та за 
окремими її підрозділами. Проведений аналіз результатів 
діяльності дає змогу не тільки оцінити забезпеченість 
організації трудовими ресурсами, але знайти можливості більш 
раціонального їх використання, встановивши резерви покриття 
дефіциту трудових ресурсів у напружені періоди та раціональне  
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їх використання у випадку надлишків трудових ресурсів. 
Рівень використання трудових ресурсів оцінюється 

низкою показників, що характеризують інтенсивність праці та 
ефективність використання фонду робочого часу. 

Інтенсивність праці відображаються за допомогою 
показників середньої кількості днів, які відпрацьовані одним 
працівником за звітний період; середньої кількості людино-
годин або середньої кількість проведених уроків чи лекцій. 

Зазначені вище показники є кількісними, однак їх доповнює і 
відносний показник – коефіцієнт використання робочого часу, який 
залежить від чисельності працівників та кількості відпрацьованих 
днів одним працівником за певний період. 

Коефіцієнт використання фонду робочого часу або коефіцієнт 
трудової участі обчислюється співвідношенням фактично 
відпрацьованих всіма працівниками людино-годин до календарного 
фонду, який передбачається Міністерством, що регулює діяльність 
бюджетних установ. Зазначений коефіцієнт розраховується в 
цілому по організації, а також за її окремими підрозділами. 

Показник втрат робочого часу залежить від кількості 
прогулів, масових невиходів на роботу, невиходів з дозволу 
адміністрації, невиходів, пов’язаних з карантинними чи іншими 
громадськими подіями. Також на даний показник впливає 
відхилення днів фактичної відпустки від запланованого показника. 

Період досліджень. Трудову участь працівників 
аналізують не тільки протягом року чи кварталу, але і за 
місяцями. При цьому розраховується коефіцієнт сезонних 
коливань затрат праці, що є особливо важливо для медичних 
закладів. Показник визначається як відношення середнього 
абсолютного відхилення витрат праці по місяцях до 
середньомісячних затрат праці в календарному році. 

Паралельно кількісному передбачається проведення якісного 
аналізу забезпечення установи трудовими ресурсами складу. 
Якісний склад стосується основних працівників, які безпосередньо 
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задіяні у наданні послуг чи створені суспільного продукту. 
Основними якісними показниками використання трудових 

ресурсів вважаються: а) питома вага працівників із вищою 
освітою; б) питома вага працівників із науковим ступенем, 
окремо кандидатів і докторів наук; в) питома вага працівників, 
що проходили навчання, стажування, перекваліфікацію у 
вітчизняних та зарубіжних установах; г) структура працівників 
за категоріями, званнями та рангами; д) структура працівників 
за стажем роботи в установі або галузі; е) вікова структура 
працівників. 

Аналіз трудових ресурсів бюджетної установи є 
інформативним для оцінювання умов праці. До узагальнюючих 
показників умов праці відноситься: а) забезпеченість 
працівників сучасними технічними засобами, комп’ютерною 
технікою, планшетами, медичними інструментами тощо; б) 
кількість засобів у розрахунку на одного працівника незалежно 
від виду бюджетної установи; в) проведення навчання та 
тренінгів працівників, що визначається кількістю заходів на рік. 

Завершальним етапом оцінювання трудових ресурсів є 
аналіз фонду оплати праці, який сприяє оперативному 
контролю над створенням якісного продукту в межах 
бюджетної установи. Даний аналіз здійснюється в декілька 
етапів: визначається розмір та середня заробітна плата окремих 
категорій та професії; визначається відхилення у численності 
працівників та середній заробітній платі; визначається 
ефективність застосування системи преміювання; 
досліджуються темпи зростання заробітної плати та її 
співвідношення до продуктивності праці персоналу бюджетних 
установ; виявляються та формуються резерви підвищення 
ефективності використання фонду оплати праці. 

Слід зазначити, що фонд оплати праці бюджетної 
установи складається з основної, додаткової заробітної плати та 
компенсаційних витрат. Основною заробітною платою є 
винагорода за виконану роботу, що встановлюється відповідно 
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до норм заробітної плати. Вона встановлюється у вигляді 
тарифних ставок і посадових окладів для державних службовців 
та бюджетних організацій. Додаткова заробітна плата включає 
матеріальну винагороду, передбачену за працю, що 
здійснюється понаднормово або в особливих умовах. 

Основними джерелами інформації є статистична звітність 
із праці: (форма №1-ПВ «Звіт із праці» до форми №3-ПВ «Звіт 
про використання робочого часу»), обліково-статистична 
інформація відділу кадрів. 

Розглянемо методику проведення аналізу діяльності 
бюджетних установ на прикладі СЗШ №93 м. Львова. Почнемо із 
динаміки показників використання трудових ресурсів (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Аналіз динаміки показників використання трудових 

ресурсів за 2017-2019 рр. СЗШ №93 (м. Львів) 

Показники 

За рік 
Абсолютне 
відхилення 

(+,-) 

Темп 
приросту, % 

2017 2018 2019 
2019 
від 

2018 

2019 
від 

2017 

за 
2018

-
2019 

за 
2017

-
2019 

Кількість вчителів школи, 
осіб 101 102 103 1 2 1,0 2,0 
Кількість допоміжного 
персоналу, осіб 16 16 16 0 0 0,0 0,0 
Загальна кількість 
працівників школи, осіб 117 118 119 1 2 0,8 1,7 
Кількість прийнятого 
персоналу, осіб 2 2 3 1 1 50,0 50,0 
Кількість звільненого 
персоналу, осіб 1 1 2 1 1 100,0 100,0 
Кількість працівників, що 
працювали цілий рік, осіб 116 117 117 0 1 0,0 0,9 
Середня кількість 
проведених годин один 
вчителем, год 

524 526 530 4 6 0,8 1,1 

Примітка: побудовано на основі інформації, поданої у [6] 
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За даними аналізу можна дійти висновку про те, що 
організація збільшила чисельність персоналу за останній 
досліджуваний рік на 1 особу. Разом з тим, зросла і 
продуктивність праці кожного працівника за останній рік на 4 
години. 

Проведемо аналіз динаміки показників трудового 
потенціалу об’єкта дослідження у таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Аналіз динаміки показників трудового потенціалу за 

2017-2019 рр. СЗШ №93 (м. Львів) 

Показники 
За рік, грн. Абсолютне 

відхилення (+,-) 

2017 2018 2019 2019 від 
2018 

2019 від 
2017 

Коефіцієнт 
прийняття, відн.од. 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 

Коефіцієнт плинності 
кадрів, відн.од. 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 

Коефіцієнт 
постійності трудових 
ресурсів, відн.од. 

0,99 0,99 0,98 -0,01 -0,01

Примітка: побудовано на основі інформації, поданої у [6] 

Коефіцієнт прийняття персоналу становить у 2019 році 
0,03. Показник має позитивну тенденцію протягом останнього 
року. Однак плинність кадрів установи також не є значною, на 
рівні 1%, що є хорошим показником для закладу освіти. В 
цілому можна говорити про те, що трудовий ресурс бюджетної 
установи є постійним, однак відбулось незначне погіршення 
показника за 2019 рік на 0,01. 

Проведемо якісне оцінювання роботи вчителів закладу 
освіти (табл. 3). 
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Таблиця 3. 

Аналіз структури виробничого персоналу (вчителів) за 

категоріями за 2017-2019 рр. СЗШ №93 (м. Львів) 

Показник Кількість, 
осіб 

Питома 
вага, % 

Вища категорія 65 63,1 
І категорія 15 14,6 
ІІ категорія 14 13,6 
спеціаліст 9 8,7 
Всього 103 100,0 

Примітка: побудовано на основі інформації, поданої у [6] 

За даними аналізу видно, що заклад освіти надає якісні 
освітні послуги, оскільки понад 77% вчителів мають вищу та 
першу категорію, що свідчить про високий рівень професійної 
підготовки. Проведемо також дослідження за званнями 
персоналу, що приймає участь у освітньому процесі (табл. 4). 

Таблиця 4. 

Аналіз структури виробничого персоналу (вчителів) за 

званнями за 2017-2019 рр. СЗШ №93 (м. Львів) 

Показник 
Кількість, 

осіб 
Питома 
вага, % 

учитель-методист 12 11,7 
старший учитель 30 29,1 
відмінник освіти 3 2,9 
Всього 103 100,0 

Примітка: побудовано на основі інформації, поданої у [6] 

За даними дослідження видно, що 11,7% персоналу є 
учителями-методистами, 29,1% – старшими учителями, а 2,9% – 
відмінники освіти. За даними показниками навчальний заклад 
має потенціал щодо розвитку. 

Проаналізуємо умови праці персоналу, що безпосередньо 
приймає участь у освітньому процесі у таблиці 5. 
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Таблиця 5. 

Аналіз умов праці виробничого персоналу (вчителів) за 

2017-2019 рр. СЗШ №93 (м. Львів) 

Показники 

За рік, грн. Абсолютне 
відхилення (+,-) 

2017 2018 2019 
2019 
від 

2018 

2019 від 
2017 

Кількість автоматизованих 
робочих місць, 
організованих для 
вчителів, од. 

67,0 68,0 72,0 4,00 5,00 

Вартість основних засобів, 
тис. грн. 16768,6 17197,7 17295,0 97,31 526,42 

Проведення навчання та 
тренінгів працівників на 
рік, од. 

25,0 32,0 34,0 2,00 9,00 

Забезпеченість 
автоматизованими 
робочими місцями, 
од./особа 

0,7 0,7 0,7 0,03 0,04 

Забезпеченість основними 
засобами, тис. грн./особа 166,0 168,6 167,9 -0,69 1,89 

Кількість проведених 
навчань на одного 
вчителя, од./особа 

0,2 0,3 0,3 0,02 0,08 

Примітка: побудовано на основі інформації, поданої у [6] 

За даними аналізу видно, що установа відчуває нестачу 
комп’ютерного забезпечення для організації навчання, зокрема 
72% були забезпечені комп’ютерами, які дозволяють проводити 
дистанційне навчання, що особливо важливо для надання 
освітніх послуг в період карантину. 

Заключним етапом аналізу трудових ресурсів є аналіз 
рівня оплати праці (табл. 6). 
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Таблиця 6. 

Аналіз фонду оплати праці персоналу (вчителів) за 2017-

2019 рр. СЗШ №93 (м. Львів) 

Показники 
За рік, грн. Абсолютне 

відхилення (+,-) 

2017 2018 2019 2019 від 
2018 

2019 від 
2017 

Фонд оплати праці 9613600 14095380 16128000 2032620,00 6514400,00 
Середньомісячна 
заробітна плата 
персоналу 

6847,3 9954,4 11294,1 1339,75 4446,82 

Середньомісячна 
заробітна плата 
вчителів, грн. 

7532,0 10949,8 12423,5 1473,73 4891,51 

Продуктивність 
праці, людино-
годин 

524 526 530 4,00 6,00 

Темп приросту 
середньомісячної 
заробітної плати 
вчителів, % 

х 45,377 13,459 -31,92 х 

Темп приросту 
продуктивності 
праці, % 

х 0,382 0,760 0,38 х 

Примітка: побудовано на основі інформації, поданої у [6] 

Відповідно до досліджень можна дійти висновку про те, 
що протягом останнього року відбулось збільшення заробітної 
плати вчителів на 13,4%. В 2018 році зростання заробітної 
плати склало 45,3%. Темп приросту заробітної плати не 
відповідає темпу приросту продуктивності праці, однак 
відображає справедливе оцінювання праці працівників освіти, 
яке протягом попередніх років було недооціненим. 

Аналіз майнових ресурсів. Майно бюджетної установи 
відноситься до муніципальної власності і закріплюється за ним 
на праві оперативного управління відповідно до нормативних 
актів територіального округу. Земельна ділянка, яка 
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використовується бюджетною установою, використовується на 
правах поставлених завдань перед бюджетною організацією і 
також належить територіальному округу. 

Основними джерелами формування майнових ресурсів є: 
кошти, що виділяються із міського бюджету на виконання 
завдання організації; інші джерела, які не протирічать діючому 
законодавству України [7, c. 5]. 

У бюджетних установах майнові ресурси можуть 
формуватися в залежності від виду діяльності організації. До 
складу майнових ресурсів державної установи відносяться 
основні засоби та матеріали для здійснення навчальних та 
наукових цілей, продукти харчування, медикаменти 
канцелярське обладнання, будівельні матеріали для здійснення 
поточного ремонту, паливо-мастильні матеріали тощо. 

Для проведення аналізу майнових ресурсів бюджетної 
установи необхідно здійснити класифікацію матеріальних 
ресурсів за участю у функціонуванні установи та наданні 
основних або допоміжних послуг. 

Основними майновими ресурсами вважаються 
використовувані у процесі надання послуг (створення 
суспільного продукту) ресурси, що використовуються 
основними працівниками бюджетної установи та споживачами 
її продукції або соціальної послуги. Дані ресурси 
характеризуються довгостроковим періодом використання – від 
одного року і багаторазово використовуються у процесі 
здійснення діяльності. Оборотними майновими ресурсами 
вважаються ресурси, що використовуються працівниками 
бюджетної установи та споживачами її послуг систематично з 
метою забезпечення поточної діяльності установи. Такі ресурси 
характеризуються короткостроковим періодом і 
систематичністю використання – до одного року. В балансі 
бюджетних установ такі ресурси включені до нефінансових. 

Аналіз використання майнових ресурсів починається із їх 
інвентаризації та аналізу управління ними. 
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Бюджетну установу очолює директор, який здійснює 
діяльність в рамках власних компетенцій і керується трудовим 
договором, який підписується із установою. Саме тому з метою 
ефективності використання майнових ресурсів необхідно 
дослідити виконання обов’язків з управління даними 
ресурсами. 

Для досягнення поставлених цілей бюджетної установи, 
директор відповідає за здійснення наступних видів діяльності: 
1) утримує приміщення будівлі та споруди, які знаходяться в
оперативному управлінні бюджетної установи, а також
підтримує їх комунікаційні системи в технологічно-справному
стані; 2) здійснює організацію ремонтних робіт у приміщеннях,
будівлях та спорудах, які знаходяться в оперативному
використанні бюджетної установи; 3) забезпечує санітарне
прибирання будівель та споруд, які належать бюджетній
установі; 4) забезпечує санітарно-пожежну безпеку і виконання
технічно-гігієнічних нормативів, а також дотримання
епідеміологічного режиму у приміщеннях бюджетної установи;
4) забезпечує охорону приміщень та майна, що знаходиться на
балансі бюджетних установ; 5) здійснює закупівлю необхідного
обладнання та інвентаря, меблів та інших господарсько-
канцелярських товарів; 6) забезпечує транспортне
обслуговування діяльності бюджетної установи; 7) забезпечує
здійснення поточного, капітального та технічного
обслуговування транспортних засобів, що знаходяться на
балансі бюджетної установи; 8) формує діловодство за
стандартами, що передбачаються для відповідного типу
бюджетної установи, яке надає інформаційне забезпечення для
здійснення управлінських та контролюючих заходів [8, c. 153].

Для досягнення поставлених цілей бюджетна організація 
виконує наступні функції: 1) підписує договори по технічному 
обслуговуванню, капітальному ремонті та використанні 
транспортних засобів, а також по використанні матеріальних 
ресурсів з метою забезпечення виробничо-господарського 
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процесу; 2) організовує документообіг, розпоряджається 
грошовими коштами, які направляються на забезпечення 
виробничо-господарської діяльності бюджетної організації; 
3) оформляє документи, необхідні для забезпечення
неперервного виробничого процесу.

Усі ці документи, що відповідають за формування, обіг та 
розподіл матеріальних ресурсів є основою для проведення їх 
ідентифікації у межах бюджетної установи та здійснення 
аналізу щодо ефективності використання коштів на придбання 
майна. 

Аналіз майнових ресурсів бюджетної установи 
складається з наступних етапів: перегляд балансу за 
формальними ознаками; виявлення найбільш вразливих статей 
в звітності і їх оцінка в динаміці; ознайомлення з ключовими 
індикаторами; читання пояснювальної записки (аналітичних 
розділів звіту); загальна оцінка майнового стану і використання 
активів за даними балансу; формулювання висновків за 
результатами аналізу. 

Метою аналізу майнового стану бюджетної установи є 
більш детальна характеристика майнового і фінансового 
потенціалу організації, результатів її діяльності за минулий 
період, а також виявлення потенційних можливостей його 
розвитку. 

В результаті оцінки використання майна за допомогою 
поглибленого аналізу виявляються можливості підвищення 
ефективності функціонування об’єкта за допомогою 
раціоналізації фінансової політики. 

Програма поглибленого аналізу складається з наступних 
етапів: попередній огляд економічного і фінансового становища 
організації; оцінка майнового, фінансового стану підприємства, 
його ліквідності та фінансової стійкості; оцінка окремих статей 
бухгалтерської звітності; оцінка основної діяльності 
підприємства. 

З метою забезпечення доступності активів для працівників 
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бюджетних організацій доцільно використовувати наступні 
методи оцінки ефективності управління активами. Алгоритм 
розрахунку умовно розділений на два блоки: а) аналіз 
нефінансових активів; б) аналіз фінансових активів [9]. 

Методика аналізу нефінансових активів включає наступні 
етапи: аналіз динаміки нефінансових активів; аналіз структури 
нефінансових активів; аналіз обмежень (обтяжень) права, тобто 
ступеня свободи у використанні нефінансових активів 
(передача в оренду, заставу, консервація, інші); аналіз 
ефективності використання нефінансових активів; оцінка 
ступеня участі нефінансових активів у господарській 
діяльності; виявлення активів, використання яких здійснюється 
на невигідних умовах; оцінка ринкової вартості нефінансових 
активів і можливості їх реалізації на ринкових умовах; аналіз 
оборотності запасів [10]. 

Методика аналізу фінансових активів включає наступні 
етапи: аналіз динаміки фінансових активів; аналіз структури 
фінансових активів; класифікація фінансових активів за 
періодом їх використання. 

Для проведення аналізу діяльності бюджетних установ, 
що займаються виробничою діяльністю, може 
використовуватися загальноприйнята система показників [11]. 
Деякі коефіцієнти дають змогу отримати інформацію про те, чи 
ефективно бюджетна установа поєднує різні активи та пасиви 
та як дане поєднання впливає на отримання доходу та 
фінансового результату. Незважаючи на значну кількість 
фінансових коефіцієнтів та індикаторів для бюджетної 
установи, їх можна розділити на наступні групи: показники 
майнового стану; показники ділової активності; показники 
фінансової стійкості; показники ліквідності та 
платоспроможності. 

Говорячи про бюджетні установи, що створюють 
соціально-важливі послуги, зокрема заклади освіти та медичні 
установи, то для них найбільш важливими є показники 
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майнового стану, оскільки через неприбутковість та відсутність 
власних коштів засновників організацій, визначення показників 
ділової активності, фінансової стійкості, ліквідності та 
платоспроможності є недоцільним. 

Для проведення коефіцієнтного аналізу майнових ресурсів 
у бюджетних установах доцільно здійснювати обчислення 
наступних показників. 

Коефіцієнт оновлення = вартість введених основних

засобів / вартість основних засобів на кінець звітного періоду

Коефіцієнт вибуття = вартість виведених основних

засобів / вартість основних засобів на початок звітного

періоду

Коефіцієнт зносу = знос основних засобів / вартість

основних засобів на кінець року

Коефіцієнт придатності = недоамортизована частина

основних засобів / вартість основних засобів на кінець року. 
Фондоозброєність = вартість основного капіталу на

одного працівника (споживача продукції) 

Що стосується оборотного капіталу (зокрема запасів), то 
тут також можна використовувати декілька узагальнюючих 
коефіцієнтів для визначення ефективності їх використання. 

Оборотність запасів = Собівартість виготовлення

продукції / Середній залишок запасів

Період оборотності запасів = 360 / оборотність запасів 
Коефіцієнтний аналіз використання фінансових активів за 

традиційними показниками у бюджетних організаціях 
проводити недоцільно, оскільки він буде малоінформативним 
через особливості формування майна бюджетної установи. 

Проведемо аналіз та оцінювання майнового стану СЗШ 
№93 для відображення прикладних засад розробленої 
методології (табл. 7). 
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Таблиця 7. 

Горизонтальний аналіз балансу СЗШ №93 (м. Львів)  

за 2017-2019 рр. 

Показники 

На кінець року, грн. Абсолютне 
відхилення (+,-) 

Темп приросту, 
% 

2017 2018 2019 2019 від 
2018 

2019 від 
2017 

за 
2018-
2019 

за 
2017-
2019 

Нефінансові 

активи 
х х х х х х х 

Основні засоби 16768573 17197683 17294998 97315 526425 0,6 3,1 
первісна вартість 21453601 22254798 22853413 598615 1399812 2,7 6,5 
знос 4685028 5057115 5558415 501300 873387 9,9 18,6 
Нематеріальні 
активи 781 0 0 0 -781 х -100,0 

первісна вартість 6939 6939 6939 0 0 0,0 0,0 
накопичена 
амортизація 6158 6939 6939 0 781 0,0 12,7 

запаси 55125 77474 108977 31503 5
3852 40,7 97,7 

Усього за розділом 1 16824479 17275157 17403975 128818 579496 0,7 3,4 

Фінансові активи х х х х х х х 

Поточна дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками з 
соціального 
страхування 

0 0 10177 10177 10177 х х 

Грошові кошти у 
національній валюті 
у казначействі 

195472 316545 123479 -193066 -71993 -61,0 -36,8 

Інші фінансові 
активи 24 0 0 0 -24 х -100,0 

Усього за розділом ІІ 195496 316545 133656 -182889 -61840 -57,8 -31,6 

Баланс 17019975 17591702 17627631 35929 607656 0,2 3,6 

Власний капітал та 

фінансовий 

результат 

х х х х х х х 

Внесений капітал 16769355 22261737 22860352 598615 6090997 2,7 36,3 
Фінансовий 
результат 250620 -4670035 -5242898 9912933 4992278 -212,3 1992,

0 
Усього за розділом 1 17019975 17591702 17617454 25752 597479 0,1 3,5 

Зобов’язання х х х х х х х 

платежі до бюджету 0 0 1985 1985 1985 х х 
розрахунки з оплати 
праці 0 0 8192 8192 8192 х х 

Усього за розділом ІІ 0 0 10177 10177 10177 х х 

Баланс 17019975 17591702 17627631 35929 607656 0,2 3,6 

Примітка: побудовано на основі інформації, поданої у [6] 
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За даними дослідження можна дійти висновку про те, що 
за останній досліджуваний рік активи установи зросли на 0,2% 
або на 35 929 грн, що безумовно є позитивним фактором, 
оскільки свідчить про зростання рівня матеріальної оснащеності 
установи. При цьому більшою мірою зростання активів 
відбулося за рахунок збільшення вартості нефінансових активів 
- рівня запасів установи, що передбачаються для організації
харчування та забезпечення поточних потреб. Загальна сума
нефінансових активів впродовж останнього року дослідження
зросла на 128 тис. грн або на 0,7%, а у порівнянні із 2017 роком
показник зріс на 579 тис. грн або на 3,4%, що безумовно є
хорошим показником для бюджетної організації. Фінансові
активи організації мають спадаючу тенденцію, зокрема
спостерігається зменшення залишку грошових коштів на
казначейському рахунку на кінець звітного періоду установи.
Однак для бюджетної організації даний показник не є
інформативним, оскільки фінансування відбувається відповідно
до потреб бюджетної установи, а тому питання ліквідності та
платоспроможності (наприклад за розрахунками із персоналом)
не виникає, оскільки заборгованість погашається в межах
кількох тижнів після звітного періоду.

З метою визначення структури майна організації 
проведемо вертикальний аналіз. Почнемо із аналізу структури 
нефінансових активів (табл. 8). 
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Таблиця 8. 

Структура нефінансових активів СЗШ №93 (м. Львів) 

за 2017-2019 рр. 

Показники На кінець року, грн. Структура, % 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Нефінансові 

активи 
х х х х х х 

Основні засоби 16768573 17197683 17294998 99,67 99,55 99,37 

первісна вартість 21453601 22254798 22853413 127,51 128,83 131,3
1 

знос 4685028 5057115 5558415 27,85 29,27 31,94 
Нематеріальні 
активи 781 0 0 0,00 0,00 0,00 

первісна вартість 6939 6939 6939 0,04 0,04 0,04 
накопичена 
амортизація 6158 6939 6939 0,04 0,04 0,04 

запаси 55125 77474 108977 0,33 0,45 0,63 
Усього за 

розділом 1 
16824479 17275157 17403975 100,00 100,00 100,00 

Примітка: побудовано на основі інформації, поданої у [6] 

За даними таблиці 8 можна дійти висновку, що основні 
засоби складають основну частку нефінансових активів. При 
цьому слід зазначити, що бюджетна установа має на балансі і 
нематеріальні активи, до складу яких включено програмне 
забезпечення, що використовується в межах установи. Однак 
дане програмне забезпечення повністю є амортизованим, а тому 
протягом 2018-2019 рр. його залишкова вартість складає 0 грн. 
Запаси організації складають менше 1%, при цьому питома вага 
запасів у загальній сумі нефінансових активів зростає щороку. 
Це з однієї сторони свідчить про покращення рівня 
забезпечення запасами, однак з іншої сторони може стати і 
передумовою формування значних втрат через псування чи 
ненормоване використання запасів, саме тому ця економічна 
категорія потребує більш детального вивчення. 

Що стосується структури фінансових активів, то протягом 
2017-2018 рр. вони формуються за рахунок грошових коштів, 
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що знаходяться у казначействі, однак в 2019 році було 
сформовано дебіторську заборгованість за розрахунками з 
соціального страхування на суму 10,1 тис. грн, що склало 7,61% 
фінансових активів (табл. 9). При цьому ця ж сума врахована як 
зобов’язання за розрахунками за соціальним страхуванням, в 
тому ж періоді, а тому наявність дебіторської заборгованості 
пояснюється обліковими процесами з формування залишків на 
рахунках на дату складання балансу. 

Таблиця 9. 

Структура фінансових активів СЗШ №93 (м. Львів) 

за 2017-2019 рр. 

Показники На кінець року, грн. Структура, % 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Фінансові активи х х х x x x 

Поточна дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками з соціального 
страхування 

0 0 10177 0,00 0,00 7,61 

Грошові кошти у 
національній валюті у 
казначействі 

195472 316545 123479 99,99 100,00 92,39 

Інші фінансові активи 24 0 0 0,01 0,00 0,00 
Усього за розділом ІІ 195496 316545 133656 100,00 100,00 100,00 

Примітка: побудовано на основі інформації, поданої у [6] 

Аналізуючи джерела формування майна, можна 
зазначити, що вони повною мірою формуються за рахунок 
власних коштів, незважаючи на суму заборгованості за 
соціальним страхуванням, яка може не досліджуватися через її 
обліковий аспект появи у балансі організації. Необхідно 
зазначити, що бюджетна організація є збитковою. На кінець 
2019 року фінансовий результат складає -5,2 млн грн. і має 
тенденцію до зростання. 

Проведемо коефіцієнтний аналіз майнового стану (табл. 10). 
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Таблиця 10. 

Коефіцієнтний аналіз ефективності використання майнових 

ресурсів СЗШ №93 (м. Львів) за 2017-2019 рр. 

Показники 

На кінець року, грн. 

Абсолютне 

відхилення 

 (+,-) 

2017 2018 2019 
2019 від 

2018 

2019 від 

2017 

Вартість введених 
основних засобів, грн. 565225 801197 598615 -202582,0 33390,0 

Вартість основних 
засобів на кінець 
звітного періоду, грн. 

21453601 22254798 22853413 598615,0 1399812,0 

Вартість виведених 
основних засобів, грн. 26522 372087 501300 129213,0 474778,0 

Вартість основних 
засобів на початок 
звітного періоду, грн. 

20452221 21453601 22254798 801197,0 1802577,0 

Недоамортизована 
частина основних 
засобів, грн. 

16768573 17197683 17294998 97315,0 526425,0 

Собівартість 
виготовлення 
продукції, грн. 

998400 1045570 1571200 525630,0 572800,0 

Середній залишок 
запасів, грн. 56855 66299,5 93225,5 26926,0 36370,5 

Коефіцієнт оновлення, 
відн.од. 0,03 0,04 0,03 -0,01 0,00 
Коефіцієнт вибуття, 
відн.од. 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02 
Коефіцієнт 
придатності, відн.од. 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 

Оборотність запасів, 
відн.од. 17,6 15,8 16,9 1,1 -0,7

Період обороту 
запасів, днів 20,5 22,8 21,4 -1,5 0,9 

Примітка: побудовано на основі інформації, поданої у [6] 
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За результатами аналізу у таблиці 10 можна дійти 
висновку, що нефінансові ресурси, зокрема основні засоби 
регулярно оновлюються. Показник оновлення хоча є 
незначним, однак є нормальним для бюджетної установи. 
Майно організації є в придатному стані, про що свідчить 
високий показник придатності, що знаходиться впродовж 
періоду дослідження на рівні 0,8. Що стосується запасів, то тут 
необхідно зазначити, що, незважаючи на їх тенденцію щодо 
збільшення залишків на складах, вони використовуються з 
кожним роком все більш ефективно, оскільки період 
оборотності запасів скоротився за останній рік на 1,5 днів. 

Отже, управління майном бюджетної установи – один з 
найбільш значущих функціональних напрямків системи 
управління бюджетною організацією. Однак оцінювання 
майнового стану потрібно проводити у поєднанні із 
оцінюванням надходжень та використанням фінансових 
ресурсів. 

Аналіз надходжень та використання фінансових ресурсів. 
Аналіз надходжень та використання фінансових ресурсів 
бюджетних установ дає змогу виявити відхилення кошторисних 
показників, визначити причини даних відхилень та об’єктивно 
оцінити фактичні результати діяльності установи. Основна мета 
даного аналізу полягає у виявленні нераціонального 
використання коштів та визначенні напрямів підвищення 
ефективності їх використання [12]. Варто зазначити, що єдиної 
універсальної методики оцінювання діяльності бюджетних 
установ не передбачено [13]. Це пов’язано більшою мірою із 
незначною кількістю зацікавлених сторін, які прагнули би 
ефективно розпоряджатися бюджетними ресурсами. 

Слід зазначити, що при формуванні системи показників 
потрібно враховувати особливості діяльності бюджетної 
організації. Особлива увага звертається  на  використання  двох  
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фондів: загального та спеціального. 
Значення аналізу надходження та використання коштів за 

загальним та спеціальними фондами визначається тим, що з 
його допомогою управлінці бюджетних організацій мають 
змогу здійснювати контроль за ефективністю використання 
ресурсів, а також знайти резерви зі зміцнення матеріально-
технічної бази установи за рахунок основних та додаткових 
фінансових ресурсів. 

Основними завданнями аналізу є: оцінювання виконання 
призначень, що передбачаються кошторисом; оцінювання 
виконання плану за кошторисними показниками; розрахунок 
впливу факторів на відхилення ключових показників; 
розроблення заходів щодо усунення виявлених у результаті 
аналізу недоліків та заходів щодо пошуку джерел утворення та 
ефективного використання коштів загального та спеціального 
фондів; контроль правильності формування доходної та 
витратної частини кошторису, своєчасності та повноти сплати 
податків до бюджету (якщо такі передбачаються). 

Аналіз виконання кошторису за спеціальним фондом 
починається з аналізу джерел його формування. 
Встановлюється склад коштів та досліджується виконання 
плану за обсягами надходжень грошових коштів впродовж року 
в цілому і за кожним окремим джерелом поступлень. Аналіз 
формування матеріальних активів з використанням 
спеціального фонду має особливості, що обумовлені 
характером даних коштів, використанням виробничих 
показників для визначення розміру надходжень. При цьому слід 
враховувати, що доходна частина кошторису та звіту містять 
зведені дані про надходження та джерела коштів. 

Основними джерелами надходжень за спеціальними 
фондами у навчальних закладах є послуги, що надаються 
бюджетними установами відповідно до функціональних 
повноважень, тому що саме вони мають найбільшу питому вагу 
у структурі надходжень. 
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Оцінювання динаміки, структури надходження коштів до 
бюджетної установи передбачає комплексне використання 
відносних величин (рис. 4). 

Рис.4. Складові проведення аналізу діяльності бюджетної 

установи 
Примітка: розробка автора 

Доходи бюджетних установ є самостійними об’єктами 
аналізу фінансово-господарської діяльності. Фінансування та 
поточне утримання закладів бюджетних установ здійснюється 
за рахунок коштів бюджету та інших джерел [14]. Доходи 
спеціального фонду бюджетних установах складаються із 
власних надходжень установи та доходів, які отримані іншими 
способами. Власні надходження бюджетних коштів від надання 
послуг, виконання робіт або реалізації продукції, інших видів 
діяльності у тому числі отримання грантів та благодійних 
внесків. 

Наступним етапом аналізу діяльності бюджетних установ 
є аналіз фактичних видатків. Бюджетні установи у своїй 
діяльності споживають різноманітні елементи процесів надання 
послуг [15]. Видатки таких організацій формуються за рахунок 
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асигнувань з держбюджету. Вони узагальнені у двох основних 
статтях поточні видатки та капітальні видатки. Кошторис 
видатків регулює розміщення власних засобів і ефективність їх 
використання за видами ресурсів і цілями витрачання. 

Видатки бюджетних організацій відрізняються за 
економічним змістом від витрат комерційних підприємств. Це 
державні платежі, які не підлягають поверненню і платежі, які 
не створюють і не компенсують фінансові вимоги. Видатки 
бюджетних установ є одним із найважливіших показників 
фінансово-господарської діяльності. В основу їх планування 
покладено бюджетну класифікацію видатків, яка істотно 
впливає на організацію економічного аналізу державної 
установи.  

На заключному етапі аналізу проводиться аналіз динаміки 
фінансового результату бюджетної організації та визначається її 
фінансовий стан. При цьому фінансовий стан бюджетної 
організації є поняттям комплексним, він є результатом 
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 
бюджетної організації і визначається сукупністю виробничо-
господарських чинників, що характеризуються системою 
показників, відображаючи обсяг надходжень, наявність 
розміщення та використання фінансових ресурсів спеціального 
і загального фонду [15]. 

Основне завдання аналізу фінансового стану бюджетної 
установи полягає у дослідженні фінансової стабільності 
організації, а також проведенні об’єктивного оцінювання 
динаміки фінансового результату в розрізі кількох періодів. 

Джерелом інформації для проведення аналізу слугує «Звіт 
про фінансові результати» (Форма № 2-дс), у якому 
відображаються визначені доходи і витрати установи та 
визначається фінансовий результат бюджетної установи за 
звітний період. Основними документами, що визначають 
правила формування в бухгалтерському обліку інформації̈ про 
доходи і витрати, є НП(С)БОДС 124 [16] та НП(С)БОДС 135 [17]. 
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Аналіз соціально-важливих показників. Розглянемо 
порядок проведення аналізу за соціально-важливими 
показниками діяльності бюджетних установ. В залежності від 
виду діяльності виділяють різні види показників. Зокрема для 
медичних закладів такими показниками є кількість пацієнтів та 
наданих їм послуг. Якщо говорити про заклади освіти, то в 
даному випадку основними соціально-важливими показниками 
є кількість наданих освітніх послуг.  

1. Порядок здійснення освітнього процесу. Звіт за
соціально важливими показниками освітньої організації 
починається із дослідження порядку здійснення освітнього 
процесу. Зокрема зазначається, що навчальний заклад працює за 
планом, який складається у відповідності до типових 
навчальних планів, які затверджуються наказом Міністерства 
освіти України. Дуже важливо зазначити складові формування 
планів, які визначають можливість реалізації індивідуального 
підходу до навчання учнів, можливість навчання відповідно до 
різних профілів, можливість проведення факультативних курсів 
на різні теми, підвищення якості знань з різних предметів. 

2. Виконання програми. На наступному етапі визначається
порядок здійснення контролю за виконанням програм 
відповідно до календарно-тематичного плануванням, 
оцінюється якість викладання предметів. На цьому етапі 
визначається якість освіти здобувачів освіти за допомогою 
показника рівня професійної майстерності педагогічного 
колективу, який визначає, наскільки ефективно викладачі 
проводять уроки та як впроваджують інноваційні технології для 
підвищення результативності освітнього процесу. Даний 
показник можна отримати, виходячи із аналізу якості кадрового 
потенціалу. 

3. Навчальні досягнення. Школа повинна постійно
здійснювати контроль за навчальними досягненнями здобувачів 
освіти через проведення моніторингових досліджень за 
показниками якості навчальних досягнень учнів, вивчення 
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навчальних досягнень кожного класу окремо і в порівнянні з 
іншими класами, якість навчання в умовах поширення 
COVID-19. Також збирається інформація про учнів, які мають 
рівень досягнень з кількох предметів нижчий основного свого 
рівня. При цьому визначається, наскільки учень може навчатися 
на високому достатньому рівні та вивчаються причини таких 
результатів. За результатами проведення такої роботи рівень 
навчальних досягнень у наступних періодах підвищується. 

За підсумками проведеної роботи приймаються 
управлінські рішення щодо виконання поставлених цілей, до 
яких відноситься: створення належних умов для продуктивної 
співпраці учасників освітнього процесу; пошуки нових форм та 
методів проведення уроків, проведення індивідуальних робіт із 
учнями, організація занять, предметних гуртків, факультативів, 
спецкурсів відповідно до запитів учнів; налагодження спільної 
роботи закладу освіти з батьками.  

Дуже важливо довести до громадськості результати 
надання освітніх послуг, зокрема відобразити успіхи учнів, які 
отримали найвищі бали або оцінені на олімпіадах, що 
проводяться на місцевому, обласному та державному рівні. За 
результатами досліджень також доцільно скласти таблицю 
рівня навчальних досягнень здобувачів освіти впродовж року, в 
якій зазначається класифікація учнів всіх класів за рівнем їх 
оцінок. Низьким рівнем вважаються оцінки 1-2-3, середній 
рівень 4-5-6, достатній рівень 7-8-9, і високий рівень 10-11-12. 
За результатами такої таблиці формується показник успішності 
за навчальним закладом. Визначається середній бал навчальних 
досягнень учнів і його динаміка у порівнянні із попереднім 
навчальним роком. Даний показник доцільно досліджувати у 
порівнянні з іншими навчальними закладами. Також доцільно 
скласти таблицю успішності учнів за паралельними класами, 
який дозволяє визначити наскільки певний клас є сильнішим за 
інших, які є причини отримання такого результату. 
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4. Пошук причин неуспішності. Однією із найголовніших
причин невисокого рівня знань здобувача освіти є невміння 
школяра самостійно навчатися, нерозвиненість навичок 
навчальної праці, недостатня вимогливість до себе. Недостатня 
система індивідуально-диференційованої роботи вчителів-
предметників із учнями також призводить до погіршення рівня 
навчання. В ході виявлених проблем є можливість покращити 
даний рівень. У результаті впровадження коректувальних 
освітніх заходів в наступних періодах проводиться робота з 
забезпечення кожному учневі достатнього рівня доступу до 
якісної освіти, здійснення постійного моніторингу за 
показниками школи та педагогічних працівників, зміцнення 
навчально-методичної бази школи, забезпечення комплексного 
підходу до вирішення завдань, посилення контролю за якісним 
викладання предметів, ефективним використанням сучасних 
інформаційних технологій для забезпечення диференційованого 
підходу та підвищення пізнавального інтересу учнів до 
вивчення предметів. 

Особливої уваги заслуговує робота з обдарованими 
дітьми, яка визначаються за допомогою олімпіад та різних 
конкурсів, що проходять під час освітнього процесу. Доцільно у 
звіті подавати таблицю із динамікою участі учнів у різних 
конкурсах у порівнянні із попереднім роком. 

Також доцільно проводити аналіз методичної роботи 
колективу, зокрема визначається вкладення кожного із 
викладачів у науково-методичні заходи різних рівнів, 
досліджуються опублікування викладачами методичних уроків, 
статей та іншої методологічної та навчальної інформації у 
збірниках праць, професійних виданнях, підручників тощо. 

5. Використання різних засобів аналізу діяльності школи.
Процеси автоматизації бухгалтерського обліку дають змогу 
забезпечити підвищення ефективності процедур 
бухгалтерського обліку та аналізу діяльності бюджетної 
організації. 
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Основними перевагами використання сучасних 
інформаційних технологій для автоматизації обліково-
аналітичних процедур у бюджетних установах є можливість 
оброблення великої кількості однакової інформації, можливість 
здійснення вибірки необхідної інформації, достовірне здійснення 
математичних розрахунків без помилок, оперативне отримання 
даних за вимогою для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень, можливість багаторазового відтворення дій. 

На сьогодні існує чимало систем автоматизації для 
організації обліково-аналітичних процесів у бюджетних 
установах. Найбільш поширеною серед них є ISpro. Це 
українська розробка, яка не поступається ефективністю 
іноземним програмам, однак водночас має цінову перевагу 
перед аналогічними системами та адаптована до нормативних 
вимог та особливостей діяльності бюджетних установ в Україні. 
Напрацювання розробників дозволили продукту стати лідером 
серед автоматизації обліково-аналітичних процесів у бюджетних 
організаціях. За допомогою даної системи є можливість вести 
бухгалтерський та податковий облік, вести облік договорів, руху 
грошових коштів, формувати документовані відносини з 
постачальниками, вести управління персоналом, документообіг, 
облік транспорту, управління комунальними послугами, 
використання основних засобів тощо. 

В комплексі проводиться облік грошових коштів 
установи, створюються банківські та платіжні документи 
відповідно до постанов Національного банку України, ведеться 
касова книга для бюджетних організацій, проводиться облік 
обороту грошових коштів загального та спеціального фонду із 
використанням передачі та отримання даних з систем 
казначейства та клієнт-банків будь-якого типу. Комплекс 
дозволяє планувати кошторис бюджетної установи та 
оперативно розробляти план використання організації. 

Таким чином, для проведення аналізу діяльності бюджетної 
установи слід використовувати наступний алгоритм (рис. 5). 
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Рис. 5. Алгоритм аналізу діяльності бюджетної установи 
Примітка: розробка автора 

На першому етапі вибирається об’єкт дослідження, 
ставляться основні задачі аналізу державної установи, 
обираються методи здійснення даного аналізу та презентації 
його результатів зацікавленим особам. На другому етапі 
здійснюється відбір основних показників роботи бюджетної 
організації, які дозволять отримати актуальну та необхідну 
інформацію для прийняття управлінських рішень або 
презентації результатів роботи перед громадою. На третьому 
етапі здійснюється збір інформації, проводиться її оцінювання 
та відбираються дані аналізу. Зокрема проводиться оцінювання 
даних фінансової звітності, результати порівнюються із 
плановими показниками, вивчається нормативна інформація та 
порівнюється із результатами діяльності, отриманими за 
звітний період. На четвертому етапі здійснюється безпосередній 
аналіз діяльності бюджетних установ за алгоритмом, що 
розроблений в установі. На п’ятому етапі за результатами 
аналізу виявляються вузькі місця, проблеми, які дозволяють 
виявити резерви підвищення ефективності роботи бюджетної 
організації. На шостому етапі визначається найбільш 
перспективні види діяльності бюджетної установи на основі 
отриманих результатів. На сьомому етапі розробляються 

Пошук заходів що підвищують ефективність роботи бюджетної установи

Визначення перспектив розвитку

Виявлення проблемних місць

Безпосередній аналіз діяльності

Збір інформації

Вибір основних показників для оцінювання діяльності бюджетної установи

Вибір об'єкту дослідження, постановка оснвоних завдань
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заходи, які сприяють підвищенню ефективності роботи 
бюджетної установи. 

Висновки. Отже, за результатами дослідження складено 
концепцію аналізу бюджетної установи, яка складається із 
трьох складових: передумови аналізу бюджетних установ, 
теоретико-методологічні основи аналізу та складових аналізу 
діяльності бюджетної установи. Основними складовими аналізу 
бюджетної установи є аналіз трудових, майнових, фінансових 
ресурсів та соціально важливих показників. Основними 
джерелами інформації є нормативно-правові акти, які 
регулюють питання обліково-аналітичних процесів у 
бюджетних установах, облікова документація,  внутрішня 
звітність, яка використовується для прийняття управлінських 
рішень, а також статистична звітність. Для здійснення аналізу 
використовуються загальноприйняті підходи до проведення 
аналізу діяльності бюджетних установ до яких відноситься: 
горизонтальний, вертикальний, трендовий, порівняльний, 
факторний, маржинальний і R-аналіз. Дані методи аналізу 
використовуються до усіх складових аналізу. У дослідженні 
запропоноване використання основних показників ефективності 
використання трудових ресурсів, майнових ресурсів, 
фінансових ресурсів та соціально-важливих показників. Дані 
показники можна обчислювати за результатами здійснення 
господарської діяльності на основі обліково-статистичної 
інформації та звітності, яка ведеться в установі. 
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§3.3 КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ

ПРИНЦИП ТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Вступ. Криза, викликана пандемією COVID-19, створила 
нагальну потребу в переосмисленні підходів до управління 
персоналом і напрямів трансформації організаційної культури 
на засадах клієнтоорієнтованості. 

Отже, сучасні умови здійснення підприємницької 
діяльності вимагають пошуку принципово нових управлінських 
підходів для досягнення збалансованого сталого розвитку. 
Одним з таких підходів є клієнтоорієнтований підхід, під яким 
розуміється інструмент партнерської взаємодії підприємства і 
клієнта щодо задоволення його потреб, спрямований на 
підвищення конкурентних переваг підприємства у 
довгостроковому періоді, за допомогою продукту який 
відповідає очікуванням клієнта та відповідних ключових 
компетенцій працівників [1, с. 120]. 

Однак, згідно з результатами опитування, проведеного 
Агентством електронного консалтингу Econsultancy, однією з 
проблем, з якою компанії стикаються при побудові 
клієнтоорієнтованого підходу, 31% респондентів назвали 
відсутність загальноприйнятого визначення клієнтоорієнтованості.  

Аналіз європейських компаній, які вважаються 
клієнтоорієнтованими, показав, що 37% вважають, що вони 
випереджають конкурентів. 57% респондентів впевнені у 
фінансовому майбутньому компанії, а 61% зазначають, що їхня 
компанія успішна і розвивається. 

У ході опитування керівників відділів продажів, HR-
директорів, власників компаній і менеджерів з продажу, 
проведеного фахівцями Executive і Microsoft, встановлено, що 
6% не вважають клієнтоорієнтованість важливим елементом 
стратегії більшості компанії, а 73% респондентів з ними не 
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згодні. Решта учасників (21%) визнали, що в їхніх компаніях 
ведеться активна робота з впровадження філософії 
клієнтоорієнтованості.  

За оцінками експертів Forrester Research, 91% компаній 
заявляють, що вони є клієнтоорієнтованими, і лише 10% 
клієнтів погоджуються з цим твердженням. 

Як показало власне обстеження українських підприємств 
різних сфер економічної діяльності [2-10], ефективному 
розвитку організаційної культури підприємств перешкоджає 
ряд бар'єрів, серед яких нерозуміння співробітників компанії, 
що таке клієнтоорієнтований підхід до формування 
організаційної культури (12,5% респондентів) і відсутність 
загальноприйнятого визначення клієнтоорієнтованості (10,7 %). 

З огляду на це, мета даного дослідження полягає в 
обгрунтуванні авторського підходу до визначення змісту 
терміна «клієнтоорієнтованість». 

Виклад основного матеріалу. Теоретичні розробки щодо 
клієнтоорієнтованості почали з’являтися із середини 1950-х 
років і значно активізувалися до початку 1980-х років. Пізніше, 
після 1990-х років, стали з'являтися зарубіжні публікації, 
присвячені взаємовідносинам із споживачами та іншими 
учасниками процесу купівлі-продажу («Relationship 
Marketing»). Особливого розвитку клієнтоорієнтованість набула 
в рамках маркетингової концепції «маркетинг взаємовідносин». 
Цей термін у 1983 р. ввів у науковий обіг Л. Беррі (L. Berry), 
розуміючи його як залучення клієнтів, підтримання та 
зміцнення взаємовідносин із ними [11]. 

У 1993 р. Д. Пепперс і М. Роджерс (D. Peppers and 
M. Rogers) запропонували схему управління взаємовідносинами
з клієнтами [12]. З цього часу клієнтоорієнтований підхід
відомий як абревіатура CRM (Customer Relationship
Management).

У бізнес-практиці стратегію клієнтоорієнтованості 
впроваджують багато іноземних компаній (особливо у США), у 
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яких є посада директора з клієнтингу (Walmart, Chevron, Apple 
та ін.). 

Незважаючи на теоретичну та практичну значимість, 
загальноприйнятого наукового визначення 
клієнтоорієнтованості немає. Учені та практики розуміють цю 
категорії по-різному та зводять її, як правило, або до високого 
рівня менеджменту, або до особливої якості обслуговування, 
інновацій і сервісу для клієнтів. Так, у звіті 
«Клієнтоцентричність: метрики, практики, факти», який 
підготовлено в Центрі стратегічних досліджень Enter, 
клієнтоорієнтованість розглядається виключно як сервіс для 
клієнтів. 

Аналіз спеціальної літератури свідчить, що науковці 
ототожнюють клієнтоорієнтованість із різними термінами (рис. 1). 

Рис. 1. Понятійно-категоріальний апарат визначення 

клієнтоорієнтованості 
Джерело: побудовано авторами.
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термін «клієнтоорієнтованість» як найбільш популярний у 
літературі (табл.). 

Таблиця 
Теоретичні підходи до визначення клієнтоорієнтованості, 

які запропоновано різними науковими школами 

Трактування Представники 
наукової школи 

1 2 

науковий підхід, що визначає сучасну концепцію управління 
підприємством, основу якого становлять знання про клієнтів та їхні 
потреби, що дозволяє формувати позитивний клієнтський досвід, 
споживчу лояльність, утримувати постійних і залучати нових клієнтів 
за рахунок пропозицій, які об'єктивно враховують інтереси всіх сторін  

А. Соколов  
К. Рубан 

цілеспрямовані та системні дії компанії, мета яких ‒ перевершити 
очікування своїх клієнтів  А. Зінкевич 

вибудовування всіх процесів компанії навколо потреб клієнтів  І. Аренков 
Ю. Крилова 
М. Ценжарик 

важливий чинник конкурентоспроможності компаній у цифровій 
економіці та реалізація не тільки у стратегії, але і в поточній взаємодії 
з клієнтами, що має багатоканальний характер  
набір інструментів якісного обслуговування клієнтів  М. Єфремова 

О. Чкалова філософія бізнесу, що пронизує всі бізнес-процеси організації та 
спрямована на задоволення потреб клієнтів  
допомога клієнтам у здійсненні таких покупок, які задовольнятимуть 
їхні потреби 

R. Saxe
B. Weitz

орієнтація сервісного персоналу на клієнта, що забезпечується 
технічними та соціальними навичками, мотивацією, повноваженнями 
щодо прийняття рішень  

T. Hennig-Thurau

інструмент управління взаємовідносинами з клієнтами, який 
спрямовано на одержання стійкого прибутку в довгостроковому 
періоді та базується на трьох критеріях: ключова компетенція, цільові 
клієнти і рівність позицій  

Б. Рижковський 

підхід до продажів і відносин із покупцями, при якому співробітники 
компанії фокусуються на допомозі клієнтам, щоб задовольнити їхні 
довгострокові потреби та бажання  

V. Cross

взаємозв'язок з орієнтацією на сервіс  H. Gebauer
C. Kowalkovski

якість менеджменту, що проявляється в різних аспектах  F. Webster
збір ринкової інформації про поточні та майбутні потреби клієнтів, 
поширення цих знань по всіх департаментах, а також реагування на 
них у масштабах усієї організації  

A. Kohli
B. Jaworski

задоволення потреб цільових покупців, повне розуміння ланцюга 
створення цінності та його розвитку в майбутньому, потреб не тільки 
власних клієнтів, але і всіх учасників каналу збуту  

J. Narver
S. Slater
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Продовження табл. 
1 2 

планування виробництва продуктів і послуг, заснованих на потребах 
клієнтів, а не на організаційних потребах. Орієнтація на клієнта 
фокусується на його очікуваннях, прагненні задовольнити його, 
зберігаючи при цьому високі стандарти якості  

J. Henderson

фокусування виключно на клієнтах  A. Heiens 
набір переконань, що ставить інтереси клієнта на перше місце. 
Клієнтоорієнтований бізнес створює цінність клієнтів шляхом 
визначення їхніх бажань і потреб  

I. Alarm 
Ch.Perry 

зусилля компанії щодо вивчення потреб клієнтів, створення цінностей для 
них і розвитку навичок передбачати проблеми збутової діяльності  Ж.-Ж. Ламбен 

стратегія, яка допомагає компанії чітко вибудувати лінійку товарів 
або послуг, які вона пропонує, та співвідносити їх із бажаннями й 
потребами найцінніших споживачів  

P. Fader

одна з базових організаційних цінностей, яка означає відповідність 
організації потребам, тенденціям ринку, а також привабливість її 
продуктів для клієнтів  

А. Пригожин 

турбота про інтереси клієнтів для задоволення попиту, його 
збільшення і поглиблення, створення конкурентних переваг для 
пріоритетних груп клієнтів  

А. Реп’єв 

принцип орієнтації на клієнта, який передбачає, що споживач є 
головним у компанії  

С. Якупаєва 
Ю. Коршунікова 

стратегія максимізації прибутковості компанії за рахунок створення 
умов, за яких клієнт бажає укласти контракт  К. Харський 

концепція управління бізнесом, що передбачає орієнтацію діяльності 
компанії на найбільш повну взаємодію з цільовими клієнтами для 
досягнення її цілей  

А. Ветітнєв 
Є. Кветенадзе 

створення й отримання позитивних емоцій, зацікавленості в існуючих 
клієнтів, що приводить до повторних покупок і залучення нових 
клієнтів за рахунок рекомендацій існуючих  

І. Павленко 

здатність організації отримувати додатковий прибуток за 
рахунок глибокого розуміння й ефективного задоволення потреб клієнтів  

І. Продан 
Ю. Різник 

сучасна філософія управління підприємством, яка формується 
глибоким розумінням і пошуком механізмів ефективного 
задоволення потреб клієнтів, базисом якої є знання про запити 
клієнтів та їхні потреби, бажання  

Д. Захарченко концепція управління підприємством, зорієнтована на виявлення та 
задоволення наявних і майбутніх потреб, підвищення якості 
взаємовідносин із клієнтами, адаптацію комунікаційних ланцюгів і 
внутрішніх бізнес-комбінацій залежно від споживчих запитів, а також 
на генерування стратегічних конкурентних переваг і підвищення 
прибутковості підприємства  
інструмент маркетингу, який підвищує лояльність клієнтів по 
відношенню до підприємства  П. Петриченко засіб, який дозволяє використовувати додаткові ресурси підприємства 
для поліпшення своїх конкурентних позицій  
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Закінчення табл. 
1 2 

ключова компетенція компанії, яка виражається у прагненні 
до встановлення та розвитку партнерських відносин із 
клієнтами, а також із будь-якими контрагентами як у бізнес-
екосистемі, так і всередині організації, базується на розумінні 
й задоволенні їхніх як активних, так і латентних потреб і 
максимізації прибутку на цій основі  

Н. Рябоконь 

цілеспрямована маркетингова діяльність, до якої включено 
всі підрозділи компанії, орієнтована на створення 
ефективного механізму управління виробничим потенціалом 
з урахуванням запитів клієнтів і перетворення їх на головну 
цінність підприємства  

С. Ковальчук 

 спеціальна активність, яка забезпечує вивчення, аналіз та 
задоволення потреб клієнтів і сприяє підвищенню 
прибутковості та конкурентоспроможності компанії

Я. Гончаренко

Джерело: складено авторами. 

На основі систематизації досліджень щодо 
клієнтоорієнтованості М. Єфремова та О. Чкалова [13] виокремили 
два основних підходи до визначення цього поняття, виходячи з 
логіки його процесної побудови. Прихильники першого підходу (Б. 
Рижківська, Р. Сакс (R. Saxe), Б. Вейц (B. Weitz), Т. Генніг-Турау 
(T. Hennig-Thurau), В. Кросс (V. Cross), Х. Гебауер (H. Gebauer), С. 
Ковальковські (C. Kowalkovski)) трактують клієнтоорієнтованість 
як особливий інструмент вибудовування бізнес-процесів із 
клієнтами, приділяючи особливу увагу роботі персоналу та якості 
обслуговування. На думку цих дослідників, від роботи персоналу 
головним чином залежать задоволеність клієнтів й ефективність 
діяльності організації.  

М. Єфремова та О. Чкалова погоджуються з думкою вчених 
про те, що професійні компетенції персоналу (знання, навички, 
вміння, мотивації, цінності, настанови, особистісні якості, 
поведінка), що характеризують якість робочої сили, є базовим 
компонентом клієнтоорієнтованості. Також вони вважають 
правильним визначення клієнтоорієнтованості як концепції бізнесу, 
для розробки якої важливим є підпорядкування всіх бізнес-процесів 
єдиній меті – задоволеності клієнтів.  

Разом із тим формування клієнтоорієнтованості, з їхньої 
точки зору, не обмежується тільки професійними компетенціями 
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персоналу. Представники другого підходу (Ф. Вебстер (F. Webster), 
А. Колі (A. Kohli), Б. Яворські (B. Jaworski)) переконані, що 
клієнтоорієнтованість – це філософія бізнесу, яка пронизує всі 
бізнес-процеси організації, метою яких є той кінцевий результат, 
який бажає одержати сам клієнт. 

У роботі [14] науковці пропонують три підходи до 
визначення клієнтоорієнтованості: як стратегії або способу ведення 
бізнесу; вміння, інструменту або характеристики бізнесу; 
клієнтського досвіду або оцінки клієнта. 

Результати узагальнення різних наукових підходів до 
визначення клієнтоорієнтованості відображено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Систематизація наукових підходів до трактування 
терміна «клієнтоорієнтованість» 

Джерело: запропоновано авторами. 
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Концепція управління підприємством Процес (певна послідовність  
дій і заходів) 

Стратегічний напрям діяльності 
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Як правило, учені дану категорію розуміють як:  
стратегічний підхід до розвитку організації;  
концепцію бізнесу, що включає комплекс заходів, 

спрямованих на задоволення і формування потреб клієнтів; 
бізнес-перспективу, яка робить покупця основним 

центром усіх операцій компанії;  
концепцію, яка проголошує першочерговість принципів 

задоволення потреб клієнтів;  
підхід до управління або модель, яка поміщує клієнта в 

центр бізнес-процесів і методів роботи компанії;  
зміну парадигми управління підприємством у напрямі 

управління взаємовідносинами та емоціями, сталого розвитку;  
всебічну стратегію і процес із залучення, утримання 

обраних клієнтів і партнерства з ними з метою створення 
найвищої цінності для компанії та клієнта;  

інструмент, який дозволяє підприємству отримувати 
лояльних клієнтів і спрямований на стабільний дохід;  

інструмент партнерської взаємодії підприємства та клієнта 
щодо задоволення його потреб;  

пріоритет маркетингової стратегії підприємства, яка 
дозволяє досягти лояльності клієнтів шляхом формування 
унікальних взаємовідносин із ними; показник маркетингу 
взаємовідносин з усіма стейкхолдерами;  

здатність організації отримувати додатковий прибуток за 
рахунок глибокого розуміння й ефективного задоволення 
потреб клієнтів;  

комплекс організаційних, управлінських, фінансових і 
кадрових рішень, основним напрямом яких є вивчення запитів і 
бажань потенційного клієнта; здатність задовольнити 
максимальний обсяг потреб клієнта;  

перехід від фокусування зусиль підприємства на 
конкурентній боротьбі до впровадження унікальних продуктів 
для задоволення потреб клієнтів; ініціацію позитивних емоцій і 
захоплення у клієнтів;  
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роботу з клієнтом на основі обміну цінностями;  
вміння виявляти потреби клієнта;  
здатність компанії створювати додатковий потік клієнтів і 

додатковий прибуток; 
створення позитивного клієнтського досвіду;  
оцінку клієнтів видимої частини діяльності компанії;  
процес, спрямований на збільшення життєвого циклу 

взаємодії компанії з клієнтом; 
базовий набір характеристик, які формують корпоративну 

культуру підприємства. 
Концептуальні підходи різних наукових шкіл до 

формулювання терміна «клієнтоорієнтованість» можна умовно 
систематизувати за такими класифікаційними групами [15]: 

складова організаційної культури (ключова компетенція 
підприємства; здатність компанії; вміння; частина 
організаційної культури; набір переконань); 

стратегія чи парадигма (сучасна філософія управління 
підприємством; стратегія або парадигма ведення бізнесу; 
парадигма управління; концепція управління підприємством; 
характеристика бізнесу; стратегічний напрям діяльності 
підприємства);  

інструмент (набір інструментів якісного обслуговування; 
інструмент управління взаємовідносинами з клієнтами;);  

маркетингова концепція (пріоритет маркетингової 
стратегії підприємства; концепція маркетингу взаємовідносин; 
маркетингова діяльність);  

підхід до управління взаємовідносинами з клієнтами 
(оцінка лояльності клієнта; клієнтський досвід; ступінь 
відповідності організації очікуванням споживачів; результат 
зусиль). 

Висновки. Встановлено, що не існує єдиної наукової 
точки зору щодо поняття клієнтоорієнтованості. Одні вчені 
розглядають цю економічну категорію як стратегію ведення 
бізнесу; інші – маркетингову діяльність; треті – інструмент 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XІ mezinárodní kolektivní monografie 

137 

(засіб). Деякі дослідники доводять, що це результат зусиль, 
характеристика, клієнтський досвід, частина організаційної 
культури.  

На основі методів угруповань і класифікацій умовно 
систематизовано підходи до трактування клієнтоорієнтованості, 
які запропоновано різними науковими школами.  

У результаті узагальнення теоретичних положень щодо 
даної проблематики запропоновано авторський підхід до 
визначення суті й змісту поняття «клієнтоорієнтованість», під 
яким розглядається ключовий принцип трансформації 
організаційної культури підприємства. 
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§3.4 МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕТКОРУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Вступ. Трансформація глобальної економіки, динамічні 
зміни в умовах господарювання, соціальні катаклізми, 
економічні та технологічні перетворення спонукають 
організації до розробки та впровадження активних політик і 
рішень, адаптуючись до нових викликів. Ключовим фактором 
успіху стає креативний підхід до управління, стимулювання 
працівників, які вміють ставити нові завдання та творче їх 
вирішувати. У таких умовах активізувати економічну 
діяльність, протидіяти глобальним викликам, підвищити 
конкурентоспроможність та створити умови довгострокового 
розвитку дозволить впровадженню інноваційних, 
нестандартних підходів до управління енергетичним сектором. 

Виклад основного матеріалу У загальноприйнятому у 
науці тлумачення розвитку, що відбувається у складних 
соціально-економічних системах, відображає сукупність 
постійно виникаючих у часі і просторі якісно нових змін. 

Розвиток означає незворотну, спрямовану, закономірну 
зміну матеріальних та нематеріальних об’єктів. При цьому 
тільки одночасна наявність цих властивостей відокремлює 
процес розвитку від інших змін. Відсутність закономірностей є 
характерною ознакою для процесів катастрофічного типу; 
спрямованість впливає на накопичення і тому процес не втрачає 
єдину, характерну для розвитку внутрішню взаємозалежність; 
процес функціонування характеризує оборотність змін 
(циклічне відтворення постійних функцій) [1, 2]. У результаті 
розвитку виникає новий якісний стан системи, що змінює її 
склад або структуру. 

З позицій економічної теорії, розвиток – це сукупність 
елементів (прогресивних та регресивних), процесів в економіці 
(керованих та некерованих), результатом яких є якісні, 
закономірні, незворотні зміни, що відбуваються у соціально-
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економічних системах. Тобто розвиток – акцентованість на 
наданні процесу якісно нових особливостей, потенціалу, 
перехідності до більш складних цілей за рахунок зміни 
організаційно-економічного механізму. Розвиток як економічна 
категорія має свої характерні ознаки, понятійний апарат та 
наукові школи. Сучасною базою економічного розвитку є теорія 
самоорганізації І. Пригожина (1984) та теорія сенергетики        
Г. Хакена (1977). 

Традиційно виокремлення видів розвитку соціально-
економічної системи відбувається за такими класифікаційними 
ознаками, як основа змін, елементи змін, узгодженість 
елементів змін, динаміка руху, спрямованість, адаптивність 
змін умовам, залежність змін. Але умови турбулентного 
середовища, у яких здійснюють свою діяльність організації, 
мають ознаку невизначеність змін. 

Невизначеність як явище, створює реальну множинну 
варіантів та наслідків подій, що вимагає або повної відмови від 
орієнтації на фіксовану модель функціонування соціально-
економічної системи, або впровадження заходів, що зможуть 
підготувати систему до кількох варіантів розвитку. Тобто, 
розвиток в цих умовах характеризується наступними ознаками: 
стрибкоподібність, нерівномірність, невизначеність. 

Зазначимо, що не кожні зміни, що відбуваються у 
результаті вдосконалення можна розглядати як розвиток. 
Науковці [3, 4] відзначають, що слід відрізняти розвиток 
соціально-економічної системи від її удосконалення. 
Удосконалення системи зумовлює поліпшення деяких 
характеристик. Розвиток, що розгортається у часі як процес 
переходу від одного стану в інший, припускає наявність якісних 
перетворень. Отже, якщо вдосконалення системи властиве 
порівняння з найкращим з певних критеріїв, то розвиток 
системи це порівняння її поточного стану з попереднім. Тобто 
вдосконалення та розвиток це явища різної природи, більш 
фундаментальним і визначальним є розвиток. 
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В умовах невизначеності відбувається моделювання 
економічних явищ, процесів, структур, яке претендує на 
інструментарій розкриття і обґрунтування закономірностей 
розвитку, тенденцій, впливів, залежності між показниками і 
параметрами та дозволяє розробити проактивну модель 
розвитку організації в довгостроковій перспективі. 

Як відмічається у [5] модель – «відображає певні істотні 
риси, ідеї або дії об’єкта дослідження». Різновиди моделювання 
невичерпані, але найбільш поширені в управлінні та економіці – 
це моделювання аналітичне, теоретичне, статистичне, 
інформаційне, економіко-математичне, картографічне, 
структурне, логістичне, рейтингове або комбіноване. За 
формою моделювання порівнюються результати економічної 
діяльності з витратами, визначається сила впливу факторів, 
встановлюються оптимальні пропорції та здійснюються 
прогнози. 

Свою специфіку має рейтингове моделювання. Рейтингові 
оцінки організацій, насправді мають обмеження використання, 
оскільки «місце серед інших» не вказує шлях розвитку, і навіть 
організацій, що формують «першу трійку» не є еталоном для 
наслідування. Проблема скоріш у тому, щоб не доганяти 
«перших», а впроваджувати власну модель стійкого 
довгострокового розвитку. Для цього має бути задіяні 
нестандартні рішення щодо використання своїх ресурсів та 
можливостей, впровадження інноваційних підходів до 
механізмів регулювання розвитку, а не тільки прагнення до 
технічних інновацій. 

Разом з тим рейтинг потенціалів не слід недооцінювати в 
стратегіях розвитку, оскільки потенціал є базовою соціально-
економічною характеристикою, від якої необхідно 
прогнозувати і розробляти перспективи з урахуванням 
можливостей використання резервів, оцінки ефективності змін 
(плюси та мінуси, вигоди та ризики). 
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Швидко зростаючий потік інформації і постійні 
кон’юнктурні коливання в рамках традиційного підходу до 
управління не дозволяють організаціям сформувати 
довгострокову, ефективну модель розвитку. Моделювання 
повинно розглядатись як розумовий процес інтеграції і 
систематизації усіх етапів щодо обрання оптимальної моделі 
розвитку [6]. 

Робота з моделювання є розумовою діяльністю, 
осмислення сутності проблеми в повному її аспекті з 
урахуванням розвитку по спіралі «вплив – знання – реакція – 
корекція – результат» та креативним відношенням до 
вирішення проблеми. Таке моделювання має цінність «само по 
собі», а також є «будівельним матеріалом» для модифікації та 
розвитку систем і технологій управління організацією. Слід 
відзначити, що нестандартні шляхи до розвитку формуються в 
організації по мірі її функціонування у ринковому середовищі. 
Тобто напрямки розвитку формуються знизу вгору. Доказом 
тому є річні звіти організацій за декілька років, де можна 
бачити, що вище керівництво теж може помилятися. Ці звіти 
демонструють, що у більшості випадків увагу фокусують на 
зміщенні пріоритетів – зростання і розвитку на підставі 
інвестицій та управління вартістю [7, 8]. Оцінка річних звітів 
організацій за останні п’ять років також вказує на зниження 
темпів залучення інвестицій у сучасні технології, що цілком 
відбувається на умовах розвитку. Орієнтир в основному на 
зростання та управління вартістю, а це короткострокові 
перспективи. Враховуючи, що розвиток має довгостроковий 
характер, тема річних звітів не повинна змінюватися щорічно. 
Щорічна зміна пріоритетів – свідоцтво того, що формування 
розвитку відбувається з верху вниз, що не завжди виправдано. 

З визначенням сутнісних характеристик економічного 
розвитку організацій постають питання уточнення процесу 
регулювання розвитком та створення креативного напрямку 
формування      організаційно-економічного       механізму     для 
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забезпечення розвитку (рисунок 1). 
Запропонована модель регулювання розвитку 

енергетичного сектору організації має такі особливості: 
1. Стратегічний розвиток має реперні точки:
- визначення потенціалу організації;
- розвиток бізнесу (бізнес модель);
кардинальне покращення інфраструктури у всіх її

різновидах (маркетингова, інвестиційна, логістична). 

Рис. 1. Структурна модель регулювання розвитку

енергетичного сектору. 

2. До центру уваги управління розвитком
поставлено створення відповідного організаційно-економічного 
механізму (ОЕМ) та впровадження нових організаційних форм 
зв’язку науки з виробництвом та управління попитом на 
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енергію, що стимулює впровадження інновацій [9, 10]. Рівень 
енергетичної ефективності країни є одним з найменших в світі, 
що визначається в суттєвих потребах в енергетичних ресурсах, 
які задовольняються за рахунок власного виробництва та 
імпорту [11]. Одним з ефективних механізмів зменшення 
енергетичної залежності від кон’юнктурних коливань є 
формування організаційно-економічного механізму 
маркетингової діяльності. Розвиток цифрових технологій, 
технологічних платформ спонукають організації відходити від 
традиційної маркетингової моделі: «ціна – продукт – 
просування – покупець» до механізму, який враховує такі 
параметри: спільне створення унікальної торгівельної 
пропозиції, якість, залучення покупців (користувачів) до 
процесу виробництва продукту (послуг, рішень). Ціноутворення 
та просування торгівельної пропозиції в цих умовах набуває 
динамічний характер та суттєво відрізняється від стандартного 
підходу до ціноутворення, де основні параметри: витрати, 
прибутковість, кон’юнктурні коливання. Процес взаємодії з 
суспільством і покупцями забезпечується впровадженням 
технологій цифрового маркетингу (SEO-стратегії, CMM-
технології, е-маркетинг та ін.), які впливають на формування 
бізнес-моделі розвитку енергетичного сектору, модернізації 
попиту, підвищення конкурентоспроможності, створення 
довгострокового партнерства с покупцями. 

3. Пріоритет віддається такому інструментарію:
реформи, підтримка точок розвитку та драйверів зростання, 
використання проектних, стратегічних підходів, моделей та 
методів управління бізнес-процесами. 

4. Здійснюється орієнтація на два специфічних
джерела – інвестиції з опорою на власні ресурси та активація 
економічної діяльності з залученням стейкхолдерів (покупців, 
користувачів, акціонерів, постачальників та ін.). 

5. Вирішальне значення в реалізації стратегії
розвитку надається: 
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- комплексному організаційно-економічному 
забезпеченні; 

- конкурентній політиці;
- залученню інвестицій;
- моніторингу, своєчасній коректировці процесу

розвитку і стимулюванню маркетингових заходів. 
Визначення стратегії більшість науковців подають як 

вектор, напрям, те, що переносить організацію з одного стану 
речей в інший, відмінний від нього. Проте та стратегія, яка є 
задуманою, відрізняється від реалізованої стратегії, і причиною 
цього є стратегічні зміни. Цю закономірність описує Г. 
Мінцберг [12]. Він зазначив, що усі підходи до формування 
стратегії відрізняються як визначенням поняття “стратегія”, так 
і підходом до її формування, а саме стратегія як: елемент 
процесу; план, програма дій; позиція; прийом боротьби; 
перспектива; принцип поведінки; трансформація. 

Оскільки середовище, у якому знаходиться організація 
стає невизначеним у прийнятті ефективних рішень, потрібно 
оцінювати та аналізувати великий інформаційний потік, який 
перетворюється у керівництво до дії [13, 14]. Відмітимо 
різницю між стратегічним рішенням (відноситься до 
відповідності організації її середовищу) та стратегією (правила 
прийняття рішень в умовах невизначеності). Всі рішення 
впливають на відносини з середовищем, ні одне рішення не 
приймається з повною освіченістю, що і передбачає модель 
стратегічної поведінки. Ця модель дозволяє уникати кризи 
шляхом збереження сильної позиції, для чого потрібно 
здійснювати моніторинг економічного середовища та 
використання ресурсів з максимальною ефективністю. 

Отже, можна узагальнити визначення стратегії: це 
цілеспрямовані дії організації для досягнення стратегічних 
орієнтирів (бачення, місії і цілей) з урахуванням моніторингу, 
аналізу зовнішнього і внутрішнього середовищ в умовах 
невизначеності   та   розробка  і  реалізація  коригувальних   дій,  
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спричинених змінами. 
Стратегія розвитку організацій включає в себе оцінку 

стану зовнішнього середовища і внутрішніх ресурсів та 
можливість врахування непередбачених обставин [15, 16]. 
Основними причинами цих обставин, на які мають звертати 
увагу під час формування і реалізації стратегій, є зміна 
соціально-економічних і політичних умов, насиченість ринку, 
поява нових конкурентів, законодавчі обмеження і стимули, 
зміна постачальників сировини і матеріалів, реорганізація тощо. 

Суттєвим зауваженням в управлінні розвитком визначено 
інформаційно-аналітичне забезпечення, розкриття зв’язків 
бізнесу та громадськості, соціальної відповідальності бізнесу у 
таких формах як державно-приватне партнерство, громадські 
слухання, експертні оцінки і ін. 

Розроблена структурна модель регулювання розвитку 
енергетичного сектору представляє собою фундамент у 
розробці цінностей та орієнтирів і визначає процес управління 
розвитком у сенсі уявлення напрямку руху та кінцевої мети. 

Відзначимо, що ознаки уповільнення темпів економічного 
зростання спостерігались на протязі 2019 - 2021 рр. (темп 
зростання світової економіки – 2,4%). На цю ситуацію вплинуло 
спад торгівельної і інвестиційної активності. Починаючи з 
2022-2023 рр., по прогнозам МФВ, щодо розвитку світового 
ВВП та впродовж 2-3 років очікується темп зростання світової 
економіки до 3 %, зниження індексу промислової активності до 
35 (при нормі 50 і вище), негативні відсоткові ставки, 
неефективні монетарні та фіскальні політики і інструментарії, 
зростання торгівельних бар’єрів та впровадження 
протекціоністських  політик держав. Проблема підсилюється і 
тим, що у 2016 р. тільки 6% економік країн «Великої 
двадцятки» були під впливом популістів, зараз ця цифра 
наближується до 50% [17]. 

В сучасних економічних умовах важливою проблемою є 
формування ефективної економічної політики, що відповідає 
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вимогам інтенсивного інноваційного розвитку. Цей процес 
пов’язано з використанням різних інтегрованих форм взаємодії 
і встановлення партнерства. Тому з метою активізації 
інноваційного розвитку пропонуються різні інституційні форми 
об’єднання організацій (наприклад, кластерні структури, 
технополіси, технопарки і ін.) з метою отримання економічних, 
виробничих, комунікаційних, інфраструктурних, соціальних 
переваг для учасників об’єднання. Цей підхід є дієвим 
інструментом, який забезпечує концентрацію ресурсів та 
прискорений інноваційний розвиток на підставі формування 
оптимальної та ефективної взаємодії бізнесу, влади, науки та 
суспільства. 

Висновки. Запропонований підхід щодо механізмів 
управління розвитком енергетичного сектору в умовах 
невизначеності відбуває логіку зв’язку структурних елементів з 
технологією управління розвитком.  

В умовах безперервних змін, жорсткої конкуренції, 
класичні теорії управління в значній мірі вичерпали свій 
потенціал. Для адаптації до сучасних умов організаціям 
необхідно знаходити нові резерви підвищення ефективності. 
Найпотужніший резерв розвитку організації – інтелектуальні та 
творчі здібності працівників. Тому впровадження креативного 
підходу у процес управління енергетичним сектором в умовах 
невизначеності дозволяє сформувати стратегічні орієнтири та 
напрямки економічної політики і впровадити інструментарій 
прискореного інноваційного розвитку, що забезпечить стійкі 
конкурентні переваги у довгій перспективі. 
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ODDÍL 4. MEZINÁRODNÍ EKONOMIE 

§4.1 WAYS OF REALIZATION INTEGRATION UKRAINE'S

TRANSPORT SYSTEM TO THE EU 

Introduction. Sustainable development management system 
has a great theoretical and practical importance, since the effective 
use of the potential of both an individual country and its regions to 
ensure sustainable development is possible only on the basis of 
conscious, purposeful, scientifically based actions to transform 
regional systems, and primarily transport.  

That is why it is important to analyze the theoretical aspects of 
regional sustainable development in the EU and Ukraine, which will 
create a methodological basis for further development of practical 
mechanisms to ensure balanced regional development. In order to 
scientifically substantiate and implement really effective and reliable 
steps to implement the integration processes of the transport system 
with the EU, Ukraine should identify the problems that have arisen 
on the path to integration and find out what causes them.

Presenting main material. The content of strategies to 
ensure, strengthen and maintain the economic stability of the 
transport sector and their tactical content should be consistent with 
the overall strategy of the national economy and the infrastructural 
capacity of the country for which such an assessment is conducted. 
To ensure the economic growth of the regions, it is necessary to 
invest in the development of transport infrastructure.

Therefore, the stability of the transport sector and the quality 
of infrastructure, in turn, significantly accelerate the flow of goods, 
passengers and labor, contribute to the growth of production and 
trade, integration processes, eliminate geographical disparities, 
develop competition and optimize structural relationships of 
different industries [1].  
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It should also be noted that ensuring sustainable development 
is not only a legal issue, which is to develop a regulatory framework; 
not only the technical problem of finding technical capabilities for 
optimal use of available resources; but also a scientific problem that 
requires the development of theoretical and methodological 
framework and concepts. 

For example, the classification of the problems of effective 
development of the country's transport complex should reflect the 
problems of research aimed at forming a mechanism for optimizing 
the parameters and results of development, first of all, infrastructure. 

 At the same time, it is necessary to create a mechanism and 
tools for restoring the country's transport potential in the system of 
external and internal restrictions. 

In turn, it is important to maintain a balance between state 
interests and the interests of business units, to determine the rational 
legal limits for state intervention in economic processes.  

In other words, to solve the problem of state and economic 
cooperation, an approach should be created that would allow the 
state to combine administrative methods of economic management 
and purely market methods of management (financial levers of the 
state over the economy, the state budget, credit and financial, tax, 
customs policy, state orders and national loans, direct financial 
support for business entities, export and import policies, etc [2].  

Efficient and uninterrupted operation of transport systems is 
achieved in many ways thanks to the availability of appropriate 
infrastructure to ensure maintenance and repair of rolling stock at 
the optimal time. 

As of today, Ukraine's efforts have not brought the desired 
results in the integration process. The main unresolved issues, 
according to the authors, are presented in Fig. 1. 
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Fig.1. The main unresolved issues regarding the integration of 

Ukraine's transport system into the EU 

Another problem can be highlighted in that the liberalization 
of trade between Ukraine and the European Union is taking place at 
not the best times for the EU itself. 

Rather slow exit from the crisis of a number of EU countries 
pushes them to continue the policy of the budget economy, which, in 
turn, reduces the demand for all goods, including Ukrainian. 

t is important that the system of transportation of goods and 
passengers, which operates as a whole, can be both individual 
(within the transport connection) and mass (transport processes in all 

The main unresolved issues of the integration of the 

transport system of Ukraine into the EU 

Low level of investment in the country due to the unstable 
economic situation 

Low level of development of scientific and technological 
progress, and, consequently, the development, implementation and 
use of new technologies 

Poorly developed level of infrastructure of the transport system 
of Ukraine 

Low level of competitiveness of domestic producers of goods 
and services 

Instability of the solvency of the domestic market of goods and 
services 

Unpreparedness of Ukrainian legislation to EU standards [3] 
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transport links). 
The exceptional importance of the transport and 

communication system in ensuring the domestic socio-economic 
system and ensuring an independent and safe level of development 
can be fully stated. It is the transport system that functions to 
overcome temporal and spatial barriers..  

Dynamic development has become the main characteristic of 
the air transportation market of Ukraine in the last years of the pre-
crisis period (until 2020), despite certain problems related to the 
economic situation in the country [4].  

As a result of the analytical analysis of approaches to the study 
of the external environment of Ukrainian airlines in unstable market 
economic conditions, the specifics of the application of strategic 
analysis in aviation enterprises are scientifically substantiated and 
theoretical principles and practical recommendations for using 
strategic analysis as a tool for developing and implementing airline 
development strategy [5, 6]. 

We fully support the idea [7, 8 ] that in the direction of 
integration of air transport the results should be the merger of 
airlines with structures whose activities are directly or indirectly 
aimed at ensuring the process of aviation commercial operations.  

Integration will provide a positive solution to the issues of 
marketing and competition, cheaper air transportation and 
improvement of tariff policy, problems of efficient supply, issues of 
ensuring the receipt of financial resources on favorable terms. 

A realistic prospect can be considered when the transport and 
communication system of Ukraine, taking into account the main 
functional capabilities of the system, will ensure the achievement of 
synergy of resources and act as a transfer factor for achieving an 
independent and safe level of development without significant state 
investments, but only thanks to the available transport capacity, 
thanks to the control mechanisms of the strategic structural 
restructuring. 

To  form  an  optimal  strategy  for  the   development   of    the 
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 transport system of our country and the processes of its integration 
into the EU system, it is important to take into account a large set of 
factors and determine what will be better, more efficient and more 
important to develop at the moment. It is necessary to develop 
existing transport corridors linking Ukraine and the European Union 
or create new ones that will be more profitable in the long term, or 
perhaps a combination of both options. 

The peculiarity of the economic and political situation of the 
country plays a role in the development of EU consciousness, the 
need for stability of the country and changing the ability to 
demonstrate whether it is difficult [9].  

This factors are extremely important both for business and 
management, as well as for the transport system. 

The European Integration of Ukraine is a complex, flexible, 
step-by-step process in other spheres - political, economic, social, 
cultural. 

The European Union cooperates in the framework of such 
projects of common interest in the integration of transport networks. 
The priority areas here are the following: 

• strengthening the combination of transport infrastructure at 
border crossings of EU member states for faster and seamless 
interaction; 

• development of transport infrastructure to strengthen the 
chains of the transport system network; 

• introduction of intelligent traffic control systems in 
transport. 

In the fig. 2 presents ways to effectively implement the state 
transport policy of Ukraine on the way to the EU. 
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Fig. 2. Ways of effective implementation of the state transport 

policy of Ukraine on the way to the EU 

Thus, the main directions of development of Ukraine's 
transport system and its integration into the EU system by 2030 are 
the following: 

• Ensuring the quality of transport services.
• Sustainable funding.
• Improving security.
• High mobility
• Effective public administration of the transport sector [4].

Transport security is an important element of Ukraine's 
national security. The state and problems of its development at the 

Ways of effective implementation state transport policy of 

Ukraine on the way to the EU 

Research of competitive transport strategies of EU member states and 
borrowing of best practices. 

Harmonization of Ukraine's transport strategy with world transport 
strategies, including the European Transport Strategy until 2050. 

Introduction of a hierarchically structured system of normative 
documents (long-term, medium-term and short-term) to ensure the 
strategic development of the transport system of Ukraine 

Protection of strategy implementation (at the legislative level) from 
the political situation in the country. 

Introduction of a single governing body that will ensure the effective 
implementation of Ukraine's state transport policy on the way to the EU. 

Ensuring a system of monitoring and independent evaluation of the 
activities of such a governing body. 
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present stage are becoming a serious obstacle to the realization of 
national interests and ensuring the economic security of the state as a 
whole and in its individual elements. 

Conclusions. As a result of comprehensive consideration of 
the peculiarities  of  Ukraine's  transport system to the EU system, 
as one of the most developed in the world, conclusions were made 
on the need to improve the strategic and regulatory framework 
that determines the basic conditions for transport, substantiated 
priority areas of Ukraine's transport system effective 
implementation of Ukraine's state transport policy on the way to 
the EU. 
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ODDÍL 5. VĚDA O PRÁVU 

§5.1 GENESIS OF CRIMINAL AND LEGAL 

COUNTERFEITING OF VIOLATION OF CIVIL EQUALITY IN 

UKRAINE 

Introduction. Criminal offenses committed on the grounds of 
prejudice or hatred against a particular social community have 
serious consequences for both members of such communities and 
the community as a whole, and can escalate into socio-political 
conflicts. According to the Office of the Prosecutor General, in 
2020, 178 criminal offenses committed on the grounds of racial, 
national or religious intolerance were registered, and currently there 
are 20 such facts. At the same time, 6 indictments in this category of 
cases were sent to court in 2020, in the current 2.   

In Ukraine, as in the rest of the world, the OSCE Office for 
Democratic Institutions and Human Rights observes an extremely 
high level of (only one in five cases) latency of hate crimes [1, р.5]. 
Effective counteraction to the violation of equality of citizens, in 
particular, the correct legal qualification of such actions, as well as 
prompt prosecution of the perpetrators will strengthen the sense of 
legal protection of social groups by law enforcement agencies and 
ensure socio-political stability in the country. 

Presenting main material. The first milestone in the history 
of the development of the criminal legislation of Ukraine to ensure 
the protection of equality of citizens was the establishment of 
responsibility for the violation of interethnic peace and harmony. 
This act was criminalized in the second half of the XIX century, 
when part of the Ukrainian population lived in the territory that was 
then under the rule of the Austro-Hungarian Empire. Thus, Article 
19 of the Constitution of the Austro-Hungarian Empire, adopted in 
1867, stated that all peoples belonging to different races have equal 
rights: each race has the inalienable right to maintain and cultivate 
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its nationality and language [2, р.377]. 
The legal guarantee of the equal position of the citizens of the 

Austro-Hungarian Empire was the enshrinement in § 172 of Chapter 
VI "Incitement against the constitution, laws, government agencies 
or bodies of these institutions" of the Austro-Hungarian Criminal 
Code on crimes and misdemeanors of 1879 responsibility for 
encroaching on international peace and agreement in the Austro-
Hungarian Empire. The object of this crime was public relations, 
which ensured the protection of law and order, interclass, 
interethnic, interreligious peace and harmony; the subject were 
printed works or images of relevant content. The objective side of 
the crime was characterized by such alternative actions as 
proclamation (reading), distribution, display (demonstration), as well 
as the manner of commission - in public (in public). The obligatory 
features of the subjective side were direct intent, as well as the 
purpose - to provoke disobedience to the law or legally issued 
government rules, decrees and orders; incitement of one class of 
population, nationality or religious association to mutual enmity. 
The subject of this crime was an individual [2, р.415].  

The some territory of modern Ukraine at that time was part of 
the Russian Empire, whose legislator only a quarter of a century 
later managed to establish a criminal law that provided for liability 
for violation of interstate, interracial, interethnic, interreligious 
peace and harmony in Article 125 of Chapter 5 "On Troubles" 
"Criminal Articles » [3, p.591]. Another provision of this Code 
(Article 129) provided for liability for «uttering or reading, publicly, 
a speech or composition, or for the distribution or public display of a 
composition or image that incites enmity between certain sections or 
classes of the population, between estates, or between employers and 
workers…» [3, p.592-593]. The object of this act was social 
relations, which provided protection between class and inter-state 
peace and harmony. The objective side of the crime was 
characterized by action, and the subjective side - by direct intent and 
the  special  purpose  of  inciting  hostility.  The subject of this crime  
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was an individual. 
The next stage in the development of criminal law for 

violating interethnic peace and harmony took place during the 
creation of the Ukrainian independent state (1917–1921). Thus, the 
government of the UPR - the Directory adopted the Law "On 
criminal liability for insult to national honor and dignity" of January 
24, 1919, which provided for punishment for such socially 
dangerous acts: insult by word, letter or deed of a citizen of the UPR 
to insult his national honor or dignity; public or public contempt for 
words or actions of a state or public institution, any nationality or 
individual in order to offend the national honor or dignity of any 
nationality of the UPR; the same actions, but caused by the 
distribution or public display of printed works, drawings or images; 
deliberate placement on paper submitted to a state or public 
institution or their governmental persons, expressions that are 
offensive to the national honor and dignity of any nationality of the 
UPR [4, p.59].  

Beginning in 1918, the eastern Ukrainian lands came under the 
rule of Bolshevik Russia, which initiated the formation of the URSR 
on these lands. The Government of the URSR by the Decree of the 
CPC of the URSR "On the Punishment of Agitation aimed at inciting 
national hatred" of February 13, 1919 for the first time in the URSR 
established criminal liability for inciting national hatred [5].  

In 1922 the Criminal Code of the URSR was adopted, where 
in Art. Chapter 83 "State Crimes" of the section "Crimes against the 
order of government", in pursuance of the provisions of the above 
Decree, was criminally liable for agitation and propaganda that 
incited national hatred or hatred, or which called for the commission 
of the aforementioned (in this Code) crimes, as well as the 
production and distribution of literature for the same purpose. The 
object of this crime was public relations, which ensured the 
protection of law and order and international peace and harmony, 
and the subject - the relevant literature. The objective side of the 
crime was characterized by alternative actions, which were 
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expressed in agitation or propaganda or production and distribution. 
From a subjective point of view, this crime presupposed direct intent 
as well as purpose. The subject of this crime was an individual. 

Adopted in 1927, the new Criminal Code of the URSR had a 
similar criminal law, but on February 25, 1927, the CEC of the 
URSR approved the Regulations on State Crimes, which provided 
for criminal liability for propaganda and agitation, calling for 
undermining or weakening the Soviet authorities or to the commission of 
certain counter-revolutionary crimes, as well as the distribution or 
production or storage of literature of the same content. Such qualifying 
features as committing it during mass riots or with the use of religious or 
national prejudices of the masses, or in a state of war, or in areas under 
martial law were also established [2, p.268].  

In the postwar years, the USSR Law "On Criminal Liability 
for State Crimes" of December 25, 1958, which established criminal 
liability for propaganda or agitation to incite racial or national hatred 
or hatred, as well as direct or indirect restriction of rights or 
establishing direct or indirect preferences for citizens depending on 
their racial or ethnic affiliation. It is in this form that this norm was 
included in Part II "Other crimes against the state" chapter "Crimes 
against the state", adopted in 1960, the new Criminal Code of the 
URSR, and Article 66, which contained this rule, was called 
Violation of national and racial equality " [6, p. 66].  

Significant difficulties that arose during the application of the 
article, which provided for liability for violation of national and 
racial equality of citizens, led to the adoption of the decision of the 
Plenum of the Supreme Court of the USSR of December 23, 1988 
"On consideration by courts of acts related to crimes in the 
conditions of natural or other social disaster ", which defined 
propaganda and agitation in order to incite national hatred and 
hatred, as the spread of malicious rumors and fabrications that 
undermine trust and respect for another nationality, as well as cause 
feelings of hostility to it [7, p.13].  
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The next changes in the law on criminal liability for violation 
of equality of citizens took place only during the so-called 
"perestroika". The new version of this article established liability for 
intentional acts aimed at inciting national, racial or religious hatred 
and hatred, humiliating national honor and dignity, or insulting the 
feelings of citizens in connection with their religious beliefs, as well 
as direct or indirect restriction of the rights or establishment of direct 
or indirect preferences of citizens depending on their racial, national 
affiliation or attitude to religion (Part 1 of Article 66 of the Criminal 
Code of the Ukrainian RSR). Part 2 of this article read as follows: 
“The same acts related to violence, deception or threats, as well as 
committed by an official. Part 3 of this article stated that “actions 
provided for in parts 1 or 2 of this article which were committed by 
a group of persons or caused the death of people, or other grave 
consequences.  

The Law of the USSR "On Strengthening Responsibility for 
Encroaching on the National Equality of Citizens and Violent 
Violation of the Unity of the Territory of the USSR", adopted on 
April 2, 1990, was largely declarative in nature. This law recognized 
as illegal and prohibited any activity of any association of citizens, 
including political parties, public organizations and mass 
movements, which was aimed at inciting national or racial hatred, 
hatred and contempt of other nations or the use of violence. on 
national, racial or religious grounds [8, p. 25–26]. Citizens' actions 
to establish such associations, as well as their active participation in 
their activities, were punishable by a fine or administrative arrest, 
unless criminal liability was provided for such actions. The same 
law provided for the addition of Art. 34 Principles of Criminal 
Legislation of the USSR and the Union Republics a new 
circumstance that aggravated the punishment - the commission of a 
crime based on national or racial hatred, or contempt. 

An important point in strengthening the criminal law 
protection of interracial, interethnic, interreligious peace and 
harmony was the adoption by the legislator of a new version of Art. 
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62 of the Criminal Code of Ukraine of 1960, which was previously 
called "Anti-Soviet agitation and propaganda". Thus, in accordance 
with the Law of Ukraine "On Strengthening Criminal Liability for 
Certain Crimes against the State" of December 24, 1993, a new 
version of Art. 62 of the Criminal Code of Ukraine of 1960, which 
became known as "encroachment on the territorial integrity of 
Ukraine", where the qualifier provided for intentional acts to change 
the boundaries of the territory or state border of Ukraine in violation 
of the Constitution of Ukraine, as well as public appeals or 
dissemination calls for such actions if they are combined with 
incitement to national or religious hatred [9, p. 3]. 

The new Criminal Code of Ukraine of 2001 soon came into 
force, which is still valid today with changes and additions. 
Therefore, in Art. 161 of this Code established liability for violation 
of equality of citizens depending on their race, nationality or attitude 
to religion. Note that this rule, compared with Art. 66 of the 
Criminal Code of Ukraine of 1960, had minor editorial changes (in 
particular, the legislator introduced an expanded list of social 
characteristics of the victim, which corresponds to the provisions of 
international legal acts). 

Regular changes and additions to the current Criminal Code of 
Ukraine were introduced by the Law of Ukraine №1707-VI of 
November 5, 2009, according to which the title of Art. 161 of the 
Criminal Code of Ukraine was worded as follows: "Violation of 
equality of citizens depending on their race, nationality or religious 
beliefs", as well as increased the size of sanctions and excluded such 
a particularly qualifying feature as "death". In addition, in paragraph 
14 of Part 2 of Art. 115, in part 2 of Art. 121, part 2 of Art. 122, part 
2 of Art. 126, part 2 of Art. 127 and Part 2 of Art. 129 of the 
Criminal Code of Ukraine enshrines such a qualifying feature as the 
commission of the above crimes on the grounds of racial, national or 
religious intolerance.  

Subsequently, the title of Article 161 of the Criminal Code of 
Ukraine was worded as follows: "Violation of equality of citizens 
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depending on their race, nationality, religion, disability and other 
grounds", and the first paragraph of the first after the word "sex" The 
last legislative changes took place in 2019, which provided for a 
more severe type of punishment for a particularly qualified 
composition in the form of imprisonment for up to three years. 

It should be noted that in order to reform the legislation of 
Ukraine, including criminal law, the Decree of the President of 
Ukraine № 584/2019 of August 7, 2019 established the Commission 
on Legal Reform, part of which is the Working Group on Criminal 
Law Development. In the draft Criminal Code prepared by this 
group, criminal liability in the field of equality of citizens is 
enshrined in Article 4.12.4. "Discrimination" of Section 4.12. 
"Crimes and misdemeanors against equality and other political rights 
of citizens" Book four "Crimes and misdemeanors against man and 
citizen". The disposition of this norm determines that a person, 
directly or indirectly on the grounds of race, color, political, 
religious or other beliefs, sex, disability or health status, ethnic or 
social origin, property status, place of residence, language or other 
characteristics : a) restricted the equal right to access to public 
service or service in local self-government bodies, b) violated the 
equality of rights of women and men, c) restricted other 
constitutional rights of a person or a citizen; d) established direct or 
indirect privileges for a person - commits a crime of the 3rd degree 
[10, p.80-81]. 

It should be positively assessed by the authors of the project 
from the violation of equality of citizens (discrimination) to a 
separate criminal offense, which provides for responsibility for 
inciting hatred and hatred. In particular, criminal liability for such an 
act is provided for in Article 4.12.3. "Incitement to hatred or hatred" 
of the same section, where a person who: a) incited or promoted 
national, racial or religious enmity or hatred or enmity or hatred on 
the grounds of regional affiliation, b) degraded national honor or 
dignity; c) insulted the feelings of citizens in connection with their 
religious beliefs - commits a crime of the 3rd degree. 
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However, the authors of the project leave in the meaning of the 
norm the term "ignition", which is used in this case in a figurative 
sense, which clearly creates difficulties in qualifying such an act. In 
addition, in our opinion, given the substantiated results of our own 
dissertation research, it is erroneous to place this part of the offense 
in the above section, and not in section 7.1. "Crimes against state 
security" Book seven "Crimes and misdemeanors against the state." 

Conclusions. Summing up, we note that the issue of criminal 
law protection of equality of citizens in the history of national 
criminal law has been addressed quite inconsistently. Thus, the 
analysis of historical experience shows that the most optimal 
mechanism for protecting the equality of citizens was introduced in 
the Criminal Code of the USSR in 1960, and the Criminal Code of 
Ukraine in 2001 became a kind of successor, which was expressed in 
the inclusion of Art. 161 of the expanded list of signs of the victim of 
this criminal offense. Currently, the constructive elements of the 
criminal law of Ukraine, which provides criminal protection of public 
relations in the field of equality of citizens and security of interethnic, 
interracial and interreligious relations, have some shortcomings that 
necessitate the improvement of existing criminal law. 
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§5.2 ДИФЕРЕНЦІЙНА ФУНКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО

СУБ'ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Вступ. Чисельні дослідження поняття «функція права» на 
сьогодні, приводять до висновку про те, що під функцією права 
необхідно розуміти основні напрямки правового впливу на 
суспільні відносини і соціальне призначення права, яке полягає 
у регулюванні суспільних відносин, у організації керування 
суспільством. Функції виражають найбільш істотні, головні 
риси права, характеризують право у дії, є вираженням його 
динамічної природи. Отже, функції права – це основні 
напрямки правового впливу, які виражають роль права у 
впорядкуванні суспільних відносин [1, с. 44]. 

Таким чином, можна стверджувати, що зазначене  поняття 
функції права може бути придатним для з’ясування змісту 
функцій окремих правових категорій, зокрема, складу 
кримінального правопорушення.  

Вчення про склад кримінального правопорушення має 
давню історію і є найбільш розробленим у доктрині 
кримінального права. Роль і значення категорії складу 
кримінального правопорушення для законодавчої діяльності, 
для здійснення правосуддя з кримінальних справ важко 
переоцінити. Ця категорія володіє виключно великим 
різноманітним функціональним потенціалом. Можна 
стверджувати, що склад кримінального правопорушення – 
багатофункціональний. 

Цікаві погляди на функції складу кримінального 
правопорушення висловлював  В. М. Кудрявцев. Він виділяв 
такі функції складу кримінального правопорушення, як : 
інформаційну, юридичної основи кваліфікації злочинів, 
розмежувальну. Досліджуючи склад кримінального 
правопорушення, В.М. Кудрявцев стверджував, що склад 
злочину є інформаційною моделлю злочину. На його думку, в 
практичній діяльності юриста інформаційна модель відіграє 
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подвійну роль. По-перше, вона дає юристу уявлення про вимоги 
закону. По-друге, ця модель дає інформацію про властивості 
конкретного вчиненого діяння, яке повинні виявитися у процесі 
розслідування справи (предмет доказування). Правове значення 
складу кримінального правопорушення полягає в тому, що 
склад є юридичною підставою притягнення особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, до кримінальної 
відповідальності. Якщо кожна ознака конкретного складу 
кримінального правопорушення входить до загальної ознаки 
складу кримінального правопорушення, відповідає їй як 
одиничний предмет відноситься до визначеного класу 
предметів, ми говоримо, що в діях цієї особи є склад 
кримінального правопорушення. При  розходженні хоча б 
однієї ознаки підстава для настання кримінальної 
відповідальності відсутня. Склад кримінального 
правопорушення варто вважати необхідною і єдиною підставою 
кримінальної відповідальності, а тому і юридичною основою 
кваліфікації кримінальних правопорушень  . Щодо 
розмежувальної функції В. М. Кудрявцев вказував на її важливе 
практичне значення, адже вона дозволяє диференціювати 
відповідальність залежно від ступеня суспільної небезпечності 
різноманітних кримінальних правопорушень, вибираючи ті 
правові наслідки, які законодавець вважає найбільш 
ефективними для боротьби с даним видом кримінальних 
правопорушень. У складі кримінального правопорушення не 
має таких ознак, які б не грали розмежувальної ролі. Кожний з 
них чи відділяє даний вид злочину від інших видів чи 
відмежовує кримінальне правопорушення від інших видів 
правопорушень чи суспільно небезпечних дій [2, с. 60–61]. 

М. І. Бажанов у цілому поділяв погляди В. М. Кудрявцева, 
Г. Т. Ткешеліадзе на функції складу кримінального 
правопорушення [3]. Втім, розробляючи цю проблему, він 
дійшов до висновку, що коло функцій складу кримінального 
правопорушення може бути істотно розширене. Вчений вважав, 
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що до останніх слід віднести фундаментальну, гарантійну, 
розмежувальну, процесуальну, інтегративну, кваліфікаційну, 
дестриктивну, рестриктивну, аксіологічну, догматичну, 
праксіологічну функції тощо. 

В цілому можна підтримати підхід до визначення функцій 
складу кримінального правопорушення, який запропонував     
М. І. Бажанов, але вважаємо, що така їх деталізація навряд чи 
доцільна. Адже по суті аксіологічна і догматична функції – це є 
дві сторони пізнання, отже їх цілком можливо об’єднати і 
охопити гносеологічною функцією. Як відомо, гносеологія – це 
розділ у філософії, в якому вивчаються проблеми природи і 
можливості пізнання, відношення знання до реальності, 
досліджуються загальні передумови пізнання, виявляються 
умови його достовірності і істинності. Головним питанням є 
питання істини. Розглядає пізнання з точки зору відносин 
суб’єкта пізнання (дослідження) до об’єкта пізнання 
(дослідженого об’єкта) чи в категорії суб’єкт – об’єкт. 

Вважаємо також, що рестриктивну і дестриктивну 
функції, які пов’язані із застосуванням логічного аналізу ознак 
відповідного поняття можна об’єднати і назвати логічною 
функцією. Крім того, на нашу думку, праксеологічна і 
кваліфікаційна функція є окремими проявами функції 
процесуальної, адже з одного боку у кожній справі 
правозастосувач повинен встановити склад кримінального 
правопорушення і це є основним його завданням у процесі 
доказування, а з іншого − головним завданням кваліфікації є 
встановлення наявності складу кримінального правопорушення 
у вчиненому діянні, тобто визначення підстави кримінальної 
відповідальності. 

На нашу думку, саме таке виділення функцій складу 
кримінального правопорушення є доцільним і обґрунтованим. 
Таким чином, незважаючи на відсутність у доктрині 
кримінального права одностайності думок щодо видів функцій 
складу кримінального правопорушення, не підлягає сумніву, що 
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ця правова категорія є багатофункціональною і визначальною 
при регулюванні кримінально-правових відносин. 

Вважаємо, що уявлення про функції тої чи  іншої правової 
категорії (наприклад, складу кримінального правопорушення) 
можна скласти лише при використанні системного підходу до її 
вивчення. Він передбачає виявлення складових елементів 
системної цілісності, виділення специфічних якостей кожного 
елемента, встановлення зв’язків і взаємодії між ними, які 
дозволяють системі функціонувати як єдиному цілому. Це 
дозволяє пізнати функціональне призначення і вплив системи 
(окремого її елементу) на середовище і, навпаки визначити 
зворотну дію останнього на систему (окремий її елемент). 

Оскільки склад кримінального правопорушення є 
системою юридичних ознак (елементів), які визначають діяння 
як кримінальне правопорушення це дає підстави стверджувати, 
що кожний елемент складу кримінального правопорушення, з 
одного боку, служить для виконання функцій складу 
кримінального правопорушення в цілому, а з іншого – може 
мати власні функції, через які здійснює вплив на кримінально-
правові відносини. 

Це твердження цілком розповсюджується і на 
спеціального суб’єкта як структурного елементу спеціального 
складу кримінального правопорушення. [4, с. 341, 361]. На 
нашу думку, є всі підстави визначити наступні його функції, а 
саме: криміноутворюючу, диференційну, кваліфікаційну, 
розмежувальну, пеналізаційну. Більш детально розглянемо саме 
диференційну функцію спеціального суб’єкта кримінального 
правопорушення. 

Виклад основного матеріалу. Термін «диференціація», 
як випливає із тлумачних словників і словників синонімів, 
означає розподіл цілого на частини, форми чи ступені та має 
такі синоніми, як «поділ», «розділення», «розходження», 
«різниця», «розшарування» тощо [5]. 

У доктрині кримінального права (П. В. Коробов, С. Г. Келіна, 
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Л. Л. Кругліков, Т. О. Леснієвські-Костарєва тощо) 
визначається, що диференціація кримінальної відповідальності 
– це зміна передбаченого кримінальним законом виду, розміру 
та характеру відповідальності залежно від зміни суспільної 
небезпеки діяння й особи, яка його вчинила, а також з 
урахуванням принципу гуманізму і інших обставин [6; 7, с. 70; 
8; 9]. Н. О. Лопашенко вважає, що диференціація 
відповідальності – це прерогатива законодавця, який закладає в 
кримінальний закон можливість призначення за одне й теж саме 
по суті діяння різне покарання або інші заходи кримінально-
правового впливу, залежно від особи, яка вчинила діяння і від 
обставин його вчинення [10]. Л. Ф. Єнікеєва пропонує 
визнавати диференціацією кримінальної відповідальності 
встановлення державою в кримінальному законі різного обсягу 
кримінальної відповідальності залежно від типової міри 
суспільної небезпечності як злочину, так і особи, яка його 
вчинила, наявності кваліфікованих і привілейованих обставин 
[11, с. 13]. З нею погоджується і О. О. Книженко, вказуючи, що 
вік особи, як і її психічний стан, є підставою диференціації, 
оскільки диференціація в кримінальному праві не обмежуються 
покаранням та іншими формами реалізації кримінальної 
відповідальності, а охоплює і застосування інших заходів 
кримінально-правового впливу, зокрема примусові заходи 
виховного характеру та примусове лікування [12, с. 255]. 

Така диференціація передбачає розмежування 
кримінальної відповідальності за всіма значущими 
кримінально-правовими інститутами. Особа, яка намагається 
досягти певної мети шляхом вчинення злочину, обирає 
відповідний цій меті варіант злочинної поведінки (диференціює 
її). Диференціація особою своєї злочинної поведінки зумовлює і 
диференціацію кримінальної відповідальності [13, с. 3]. При 
цьому законодавцем диференціюється «потенційна» 
кримінальна відповідальність, якій може підлягати особа за 
вчинення кримінального правопорушення в майбутньому, а 
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судом здійснюються диференціація «реальної» кримінальної 
відповідальності щодо особи, визнаної винною у вчиненні 
кримінального правопорушення обвинувальним вироком суду 
[14, с. 17–35]. 

На сучасному етапі диференціація кримінальної 
відповідальності досліджується у трьох основних аспектах: як 
принцип і напрям кримінальної політики, як діяльність 
законодавчих органів і безпосередньо як розподіл 
відповідальності залежно від певних обставин. Таким чином, 
диференціація кримінальної відповідальності є  тенденцією 
сучасної кримінально-правової політики України. 

Наразі більшість вчених погоджуються, що диференціація 
й індивідуалізація кримінальної відповідальності взаємозалежні 
і являють собою дві сторони кримінальної відповідальності. 
Вони логічно слідують одна за іншою, утім мають різну 
правову природу. При диференціації законодавець окреслює 
загальний контур, межі караності з огляду на ступінь типової 
суспільної небезпечності діяння. При індивідуалізації 
відповідальності суддя у визначених межах обирає міру 
покарання, керуючись уже врахованими законодавцем у санкції 
характером і типовим ступенем небезпечності діяння й 
самостійно оцінює індивідуальний ступінь суспільної 
небезпечності вчиненого. Диференціація та індивідуалізація 
відповідальності визнаються проявами принципу 
справедливості у кримінальному праві, мають похідний від 
принципу справедливості характер [15, с. 17; 16]. В даному 
випадку фактично можна стверджувати, що диференціація 
кримінальної відповідальності є одним із засобів реалізації 
принципу справедливості в кримінальному праві при вирішенні 
питань, пов’язаних з визначенням виду, обсягу та меж 
кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили суспільно-
небезпечне діяння. Здійснюючи диференціацію кримінальної 
відповідальності, законодавець насамперед визначає ознаки 
суспільно-небезпечних діянь у диспозиціях норм Особливої 
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частини, а вже потім, з урахуванням характеру та ступеня 
суспільної небезпечності діяння, встановлює в санкції межі 
його караності [17, с. 337]. 

У теорії кримінального права і в законодавстві визнають 
за доцільне застосування термінів диференціація і 
індивідуалізація як до кримінальної відповідальності, так і до 
покарання [18]. Розмежування цих понять важливе  не стільки в 
теоретичному, скільки у практичному (нормотворчому) плані: 
кримінальний закон повинен містити достатньо конкретні і 
повні вказівки, які стосуються кожної із двох вищевказаних 
сфер – і індивідуалізації, і диференціації, не допускаючи їх 
змішування [19]. 

Як зазначалося, на диференціацію відповідальності і 
покарання впливає багато чинників, одним із яких є 
спеціалізація кримінальної відповідальності за рахунок 
створення норм зі спеціальним суб’єктом. Спробуємо довести, 
що за рахунок спеціального суб’єкта законодавець вирішує 
завдання щодо диференціації кримінальної відповідальності. 

Для цього зробимо екскурс в історію кримінального права 
і згадаємо, що у 1969 році у радянському союзному 
законодавстві з’явився такий спеціальний суб’єкт 
кримінального правопорушення як особливо небезпечний 
рецидивіст. Законом СРСР від 11 липня 1969 р. «Про внесення 
змін і доповнень до Основ кримінального законодавства Союзу 
РСР і союзних республік» були передбачені положення щодо 
особливо небезпечного рецидивіста. Зокрема, у КК УРСР 1960 
р. з’явилася норма – ст. 26 , яка передбачала підстави визнання 
особи особливо небезпечним рецидивістом [20]. 

Аналіз кримінальних правопорушень, перелік яких 
надавався у ч. 1 ст. 26 КК УРСР, свідчить про те, що закон 
допускав можливість визнання особи особливо небезпечним 
рецидивістом при поєднанні судимостей як за тотожні, так і 
однорідні, і різнорідні злочини [21, с. 12]. 

Особливо  небезпечний  рецидивіст у  якості  спеціального  
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суб’єкта передбачався як у нормах, де він виступав у якості 
конститутивної ознаки складу кримінального правопорушення, 
так і у нормах, де особливо небезпечний рецидивіст був 
кваліфікуючою ознакою [22, с. 10]. 

У складах кримінального правопорушення, де особливо 
небезпечний рецидивіст виступав конститутивною ознакою, 
лише така особа могла бути суб’єктом даного кримінального 
правопорушення . У таких складах знаходив своє відображення 
тісний зв'язок об’єкта кримінального правопорушення з 
суб’єктом кримінального правопорушення. Суспільним 
відносинам, які охоронялися відповідними нормами, могла бути 
спричинена та чи інша шкода лише визначеним колом 
суб’єктів.  

У тих нормах, де особливо небезпечний рецидивіст 
виступав у якості однієї із кваліфікуючих ознак кримінального 
правопорушення, питання щодо нього вирішувались наступним 
чином: особливо небезпечний рецидивіст міг визнаватися 
суб’єктом цього кримінального правопорушення 
альтернативно, поряд з іншими кваліфікуючими ознаками, які 
визначали  віднесення діяння до кваліфікованого складу 
кримінального правопорушення. Наприклад, у ч. 4 ст. 81 КК 
УРСР «Розкрадання державного або колективного майна» 
передбачалась відповідальність за крадіжку, вчинену у 
особливо великих розмірах або особливо небезпечним 
рецидивістом. 

Поряд з тим кримінальне законодавство УРСР знало 
випадки, коли особливо небезпечний рецидивіст виступав 
суб’єктом кваліфікованого складу кримінального 
правопорушення самостійно, так би мовити безальтернативно. 
Так, у п. «з» ст.93, ч. 2 ст. 86 КК УРСР встановлювалась 
відповідальність за умисне вбивство при обтяжуючих 
обставинах, розбій з метою розкрадання державного або 
колективного майна, учинені особливо небезпечним 
рецидивістом. Такі законодавчі приписи піддавались критиці у 
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літературі. Так, П. Ф. Гришанін зазначав, що викликають 
сумніви ті статті закону, у яких особливо небезпечний 
рецидивіст указаний у якості єдиної кваліфікуючої ознаки 
кримінального правопорушення (ч.3 ст. 144, ч.3 ст. 145, ч.3 ст. 
290 і ч. 2 ст. 2091 КК УРСР 1960 року). Тобто, посилення 
відповідальності особливо небезпечних рецидивістів навіть 
виходило за максимальну межу покарання, обумовлену 
небезпекою самого кримінального правопорушення. 

Індивідуалізація покарання особливо небезпечному 
рецидивісту самим законом могла бути здійснена шляхом 
порівняння цього спеціального суб’єкта із будь-якою іншою 
кваліфікуючою ознакою, що свідчила про підвищену суспільну 
небезпеку самого кримінального правопорушення. Так, за ч. 2 
ст. 206 КК УРСР 1960 року покарання за вчинення  простого 
хуліганства особливо небезпечним рецидивістом 
прирівнювалося до злісного хуліганства, що відзначалося за 
своїм змістом винятковим цинізмом чи особливою зухвалістю, 
або було пов’язане з опором представнику влади чи 
представнику громадськості чи іншим громадянам, який 
виконував обов’язки по охороні громадського порядку, які 
присікали хуліганські дії; у ч. 4 ст. 81 КК УРСР 1960 року 
розкрадання державного чи колективного майна у значних 
розмірах, яке вчинене особливо небезпечним рецидивістом 
прирівнювалося до крадіжки у особливо великих розмірах, яка  
вчинена загальним суб’єктом тощо [23, с. 18–19]. 

Кримінальним кодексом УРСР 1960 р. була передбачена 
підвищена кримінальна відповідальність особливо небезпечних 
рецидивістів за вчинення таких кримінальних правопорушень, 
як розкрадання державного і колективного майна шляхом 
крадіжки (ст. 81 КК УРСР), грабежу (ст. 82 КК УРСР), розбою 
(ст. 86 КК УРСР), вимагання (ст. 862 КК УРСР), умисного 
вбивства (п. з ч.1 ст. 93 КК УРСР), умисного тяжкого (ст. 101 
КК УРСР) чи умисного середньої тяжкості тілесного 
ушкодження (ст. 102 КК УРСР), зґвалтування (ст. 117 КК 
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УРСР), крадіжки (ст. 140 КК УРСР) , грабежу (ст. 141 КК 
УРСР), розбою (ст. 142 КК УРСР) і шахрайства (ст. 143 КК 
УРСР), вимагання (ст. 144 КК УРСР)  особистого майна 
громадян, незаконного виробництва, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних 
засобів або психотропних речовин (ст. 2291 КК УРСР), тощо.  

Санкції указаних статей передбачали  значно більші 
розміри покарання для особливо небезпечних рецидивістів, ніж 
за вчинення таких самих кримінальних правопорушень 
загальними суб’єктами. Також КК УРСР 1960 р. у Загальній 
частині містив норму у якій визначалися межі позбавлення волі 
як виду покарання, воно могло призначатися на строк від трьох 
місяців до десяти років, а за особливо тяжкі злочини, за 
злочини, які потягли за собою тяжкі наслідки і для особливо 
небезпечних рецидивістів до п’ятнадцяти років. 

Отже, вчинення  кримінального правопорушення таким 
спеціальним суб’єктом як особливо небезпечний рецидивіст, 
впливало не тільки на посилення караності діянь, вчинених 
ними, а й створювали для них більш негативні наслідки при 
застосуванні практично всіх кримінально-правових інститутів.  

Із аналізу норм КК УРСР 1960 р., можна зробити 
висновок, що визнання особи особливо небезпечним 
рецидивістом і подальше вчинення кримінальних 
правопорушень таким спеціальним суб’єктом  істотно впливало 
на диференціацію відповідальності і покарання. А саме: 
наявність такого спеціального суб’єкта як особливо 
небезпечний рецидивіст могло призвести до наступних 
кримінально-правових наслідків: 

1. У КК УРСР 1960 р. нараховувалось 18 складів 
кримінальних правопорушень, спеціальним суб’єктом котрих 
міг бути особливо небезпечний рецидивіст. При вчиненні 
особливо небезпечним рецидивістом нового кримінального 
правопорушення, у випадках, передбачених у Особливій 
частині КК УРСР, наставала відповідальність за кваліфікований 
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(особливо кваліфікований) вид даного кримінального 
правопорушення (тобто це була обтяжуюча обставина). 

2. Особливо небезпечним рецидивістам можна було 
призначати покарання у виді позбавлення волі на  строк до 
п’ятнадцяти років. Наприклад, ст. 140 «Крадіжка» КК УРСР 
1960 р. за ч. 1 передбачала покарання у виді позбавлення волі 
на строк до трьох років або виправні роботи на строк до двох 
років. Частина 4 цієї статті передбачала відповідальність за 
крадіжку, вчинену особливо небезпечним рецидивістом і 
встановлювалося покарання у виді позбавлення волі на строк 
від семи до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна. 

За ч. 1 ст. 691 КК УРСР 1960 р. «Дії, що дезорганізують 
роботу виправно-трудових установ» встановлювались  
покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми 
років. За ч. 2 цієї ж статті такі самі дії, вчинені особливо 
небезпечним рецидивістом каралися позбавленням волі на 
строк від восьми до п’ятнадцяти років.  

За ч. 1 ст. 117 КК УРСР 1960 року зґвалтування, тобто 
статеві зносини з застосуванням фізичного насильства, погрози 
або з використанням безпорадного стану потерпілої каралися 
позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 
Відповідальність за зґвалтування, вчинене особливо 
небезпечним рецидивістом каралася позбавленням волі на строк 
від восьми до п’ятнадцяти років. Як бачимо, за рахунок 
спеціального суб’єкта не тільки істотно підсилювалась 
відповідальність, але й змінювалася категорія злочинів: із 
тяжких на особливо тяжкі. 

3. Особливо небезпечні рецидивісти відбували покарання 
у виді позбавлення волі у тюрмі або у виправно-трудовій 
колонії особливого режиму. 

4. Особливо небезпечні рецидивісти не підлягали умовно-
достроковому звільненню від покарання, тобто повинні були 
повністю відбувати покарання, яке їм призначалось за вироком 
суду. 
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5. За особливо небезпечними рецидивістами після 
відбуття покарання встановлювався адміністративний нагляд з 
боку органів міліції. 

6. Судимість у особливо небезпечних рецидивістів не 
погашалася автоматично, а могла бути знята судом, актом 
амністії чи помилування. 

Таким чином, не підлягає сумніву, що у наведених та 
інших прикладах спеціальний суб’єкт злочину – особливо 
небезпечний рецидивіст, застосовувався законодавцем як 
інструмент для диференціації кримінальної відповідальності. 

У КК України 2001 року законодавець відмовився від 
такого спеціального суб’єкта, як особливо небезпечний 
рецидивіст. Це є не тільки  проявом гуманності сучасного 
кримінального права України, а й наочним  підтвердженням 
того, що кримінальне право є динамічним і таким, що постійно 
розвивається, отже, коло кримінальних правопорушень зі 
спеціальними суб’єктами змінюється і буде змінюватися у 
подальшому. 

Слід зазначити, що відмовившись від такого спеціального 
суб’єкта злочину як особливо небезпечний рецидивіст, 
законодавець  у чинному КК все ж таки зберіг тенденцію 
диференціацію відповідальності залежно від наявності 
судимості. 

Співставлення санкцій статей КК, що передбачають прості 
склади цих кримінальних правопорушень із санкціями, 
встановленими за відповідні кваліфіковані склади за ознаками 
особи, яка має судимість за раніше вчинений злочин, у якості 
спеціального суб’єкта кримінального правопорушення свідчить, 
що за рахунок даного спеціального суб’єкта також 
посилюються покарання і змінюється категорія кримінального 
правопорушення  

У ч. 1 ст. 201 КК передбачена відповідальність за 
контрабанду і ці дії караються позбавленням волі на строк від 
трьох до п’яти років. У ч. 2 цієї норми передбачено 
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відповідальність за ту саму дію, вчинену за попередньою 
змовою групою осіб або особою, раніше судимою за один із 
злочинів, передбачений статтями 201, 2011, 246 цього Кодексу 
або службовою особою з використанням влади або службового 
становища. Ці дії караються позбавленням волі на строк від 
п’яти до десяти  років з позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років та з конфіскацією майна. Зі нетяжкого злочину за рахунок 
ознак спеціального суб’єкта злочин став  тяжким. 

Тенденцію видів спеціального суб’єкта, які впливають на 
диференціацію кримінальної відповідальності, можна дослідити 
на прикладі такого спеціального суб’єкта як службова особа. 

Зробимо ще один історичний екскурс. Так, порівняння 
відповідних положень КК УРСР 1960 р. і КК 2001р. свідчить, 
що поняттям посадової особи (зараз службової), як 
спеціального суб’єкта кримінального правопорушення, 
спочатку охоплювалися працівники управлінської сфери лише 
державних і громадських підприємств, установ, організацій. 
Посадовими особами визнавалися особи, які постійно чи 
тимчасово здійснювали функції представників влади, а також, 
які займали постійно чи тимчасово на підприємствах, в 
установах чи організаціях незалежно від форм власності 
посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або 
адміністративно-господарських обов’язків, або виконували такі 
обов’язки за спеціальними повноваженнями (ч. 1 ст. 164 КК 
УРСР 1960 року). 

Проте на початку 90-х років ХХ століття, стало зрозуміло, 
що сформульоване за умов відсутності будь-якого легального 
підприємництва та офіційного існування приватних структур, 
визначення посадової особи, що містилося в ст. 164 КК УРСР, 
перестало відповідати новим економічним і суспільним реаліям 
життя і потребувало удосконалення на законодавчому рівні. 
Саме тому Законом України від 11 липня 1995 р. ст. 164 КК 
зазнала змін і за її новою редакцією службовими особами, крім 
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представників влади, були посадові особи, які займають посади, 
пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та 
адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, в 
установах і організаціях незалежно від форми власності [24, 
с.404]. Це був істотний крок до розширення ознак такого 
спеціального суб’єкта як службова особа та подальшої 
диференціації їх відповідальності. 

Під час законопроектних робіт КК 2001 р. поняття 
службової особи було вдосконалено і на момент прийняття КК 
службовими особами визнавались особи, які постійно, 
тимчасово чи за спеціальними повноваженнями здійснюють 
функції представників влади чи місцевого самоврядування, на 
державних чи комунальних підприємствах, в установах чи 
організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-
розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або 
виконують такі функції за спеціальними повноваженнями, яким 
особа наділяється повноважним органом державної влади, 
органом місцевого самоврядування, центральним органом 
державного управління із спеціальним статусом, повноважним 
органом чи повноважною особою підприємства, установи, 
організації, судом або законом. 

У 2004 році був прийнятий Цивільний кодекс України, у 
якому юридичні особи поділялися на юридичних осіб 
приватного права і юридичних осіб публічного права, а 
оскільки кримінальне законодавство охороняє суспільні 
відносини, які регулюються іншими галузями права, то виникла 
потреба у приведенні його у співрозмірність із нормами ЦК і 
закріплення змін, що відбулися у розумінні юридичних осіб. 

У зв’язку з цим, розділ XVII «Кримінальні 
правопорушення у сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» зазнав 
істотних змін, у ньому відбулася подальше структурування 
поняття службової особи і з’явилися нові види спеціальних 
суб’єктів: службові особи юридичних осіб приватного права, 
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службові особи юридичних осіб публічного права і особи, які 
здійснюють свою професійну діяльність, пов’язану з наданням  
публічних послуг. 

 Отже, висловлена багатьма фахівцями ідея диференціації 
кримінальної відповідальності за службові правопорушення у 
публічній і не публічній управлінській сферах наразі 
реалізована в Україні на законодавчому рівні. Констатуючи 
факт подальшої диференціації кримінальної відповідальності за 
службові кримінальні правопорушення, зазначимо, що це 
призвело, по-перше, до зміни законодавчого визначення 
поняття службової особи як суб’єкта кримінального 
правопорушення. Враховуючи важливість цього поняття, воно 
продубльовано двічі у загальній частині у ст. 18 КК, де 
з’явилися  дві новели: ч. 3, ч. 4 із визначенням загального 
поняття службової особи, як спеціального суб’єкта 
кримінального правопорушення, та у ст. 364 Особливої частини 
КК, де сформульоване поняття службової особи щодо 
кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 364, 365, 
368, 368-2, 369 КК (розділ XVII Особливої частини)  

На думку учених, диференціацію кримінальної 
відповідальності за службові та професійні правопорушення, 
які наразі уособлює розділ XVII Особливої частини КК, можна 
розцінювати як прояв ліберального підходу до вирішення 
кримінально-правових проблем, значною мірою обумовленого 
перебуванням у стані ейфорії, характерної для першої половини 
і середини 90-х років минулого століття.  

Межа між сферами приватного і публічного інтересу 
рухлива і визначається законодавцем. Визначення цієї межі і 
складає проблему забезпечення балансу співвідношення 
публічних і приватних інтересів [25,          с. 39]. Якщо 
проаналізувати відповідальність службових осіб публічного 
права і службових осіб приватного права, то виявилось, що 
останні несуть менш сувору відповідальність. Як відомо, 
характер суспільної небезпечності залежить від багатьох 
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чинників, і не в останню чергу від цінності того блага, якому 
спричинюється шкода конкретним діянням людини, тобто від 
цінності тих чи інших суспільних відносин. 

 Із аналізу приписів новел до КК, можна зробити 
висновок, що, законодавець вбачає відмінності не скільки в 
суб’єктах, скільки в об’єктах, на які здійснюється посягання. 
Якщо кримінальне правопорушення вчиняє службова особа 
юридичної особи публічного права, зокрема посадова особа 
юридичної особи публічного права, то спричинюється шкода 
авторитету державного апарату, а у випадку вчинення злочину 
службовою особою юридичної особи приватного права, ці 
відносини не потерпають [26, с. 71]. 

 Нами була виявлена ще одна тенденція у диференціації 
відповідальності службових осіб: різна відповідальність, так 
званої, «звичайної» службової особи, службової особи, яка 
займає відповідальне становище і службової особи, яка займає 
особливо відповідальне становище. Наприклад, при порівнянні 
санкцій ст. 368 КК України, з’ясовується, що за ч. 1 цієї статті, 
де встановлена відповідальність за  одержання неправомірної 
вигоди «звичайною» службовою особою, максимальний строк 
позбавлення волі не перевищує чотирьох років. За ч. 4 ст. 368 
КК, де суб’єктом виступає службова особа, яка займає 
відповідальне становище, вже передбачене покарання у виді 
позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, а за ч. 4 ст. 
368 КК, де однією із ознак названа службова особа, яка займає 
особливо відповідальне становище, передбачене позбавлення 
волі на строк від восьми до дванадцяти років. Як бачимо, за 
рахунок ознак спеціального суб’єкта, а зокрема його 
соціального статусу змінюється суспільна небезпечність 
злочину, а отже і його категорія. 

Таким чином, на диференціацію відповідальності 
службових осіб як спеціальних суб’єктів впливає не тільки їх 
службовий статус, але й соціальне значення цього статусу, що 
законодавець і підкреслює. З урахуванням цього, навіть 
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всередині такого виду спеціального суб’єкту як службова особа 
законодавець проводить більш дробну диференціацію 
кримінальної відповідальності.  

Розглядаючи питання про диференційну функцію 
спеціального суб’єкта кримінального правопорушення на 
прикладі службової особи, варто зазначити, що, на нашу думку, 
норми, якими доповнено КК України щодо посилення 
кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, 
мають суттєві вади як змістовного, так і техніко-юридичного 
характеру. 

Одним із наочних прикладів недоліків законодавчої 
техніки, на нашу думку, виступає диференціація 
відповідальності за неправомірну вигоду і підкуп. Так, навряд 
чи узгоджується з приписами ст. 24 Конституції України, де 
вказано, що громадяни мають рівні конституційні права і 
свободи та є рівними перед законом,  встановлений цими 
змінами КК диференційований підхід до караності корупційних 
діянь, вчинюваних у сферах службової діяльності приватного та 
публічного права.  

Якщо спиратися на принципи справедливості та рівності 
громадян перед законом, згідно з якими за схожі за ступенем 
суспільної небезпечності злочинні діяння винні мають нести 
рівну відповідальність, то стає незрозумілим, чому за однакові 
за характером і ступенем суспільної небезпечності корупційні 
діяння, що вчиняються у сферах публічного і приватного права, 
встановлені істотно різні за ступенем суворості покарання. 
Наприклад, чому за одержання неправомірної вигоди без 
кваліфікуючих ознак (ч.1 ст. 368 КК) покарання призначається 
у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч  
неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на 
строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на 
строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років, тоді як за підкуп службової особи 
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юридичної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми без обтяжуючих обставин (ч.1 ст. 
368³) таке покарання може полягати лише у виді штрафу від 
однієї тисячі до чотирьох тисяч  неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян або громадських робіт на строк від ста до 
двохсот годин, або обмеження волі на строк до двох років, або 
позбавлення волі на той самий строк.  

Висновки. Таким чином, на підставі історичного 
екскурсу, аналізу чинного законодавства, на прикладі 
спеціальних суб’єктів, які були розглянуті, можемо зробити 
висновок, що спеціальний суб’єкт кримінального 
правопорушення виконує у кримінальному праві диференційну 
функцію, тобто через його ознаки відбувається диференціація 
кримінальної відповідальності і покарання.  
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ODDÍL 6. PSYCHOLOGIE, PEDAGOGIE, 

VZDĚLÁVÁNÍ, FILOZOFIE A FILOLOGIE 

§6.1 PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE 

FORMATION OF GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE, SKILLS AND 

ABILITIES IN THE SCHOOL COURSE OF GEOGRAPHY 

Introduction. School geography has important educational 
value. The educational value is that geography as a subject gives the 
student geographical knowledge. Modern geography is a whole system 
of sciences. Its main branches are reflected in school courses of 
geography as a system of knowledge (geological-geomorphological, 
climatic, hydrological, topographic-cartographic, etc.). 

Presenting main material. Geographical knowledge is a 
reflection in the thinking of the outside world. They are the main 
component that makes up the content of school geography. 
Empirical geographical knowledge (facts, ideas) expresses the 
external features of geographical objects, processes or phenomena. 
Theoretical geographical knowledge (concepts, causal relationships, 
patterns) in a generalized form reflect the essence of geographical 
objects, processes or phenomena, internal connections and 
relationships [1,2,3,7,8]. 

Formation of views. Any idea is based on our sensory 
experience, present or past. If there is no such experience, then it is 
impossible to form an idea. Geographic representations are images 
of geographic objects in memory. These images can be created by 
observing objects in nature, in the image and on models. Many 
geographical representations can be formed by studying local 
geographic objects and phenomena (the idea of a plain, flat plain, 
climate, river, lake, population, etc.) important properties and make 
descriptions on the basis of observations. However, in school 
geography, mainly remote geographic objects are studied and it is 
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necessary to create an idea about them. For this, visual aids are used. 
With the help of educational films and television, you can visit 
different parts of the world, show the processes They are performed 
either quickly or slowly. Educational wall geographical pictures are also 
used. They have a generalized image of the territory, the most 
characteristic features are shown. Volumetric visual aids, models, models 
in schematic form give a three-dimensional image. Conditional visual 
aids are also used - diagrams, graphs and, diagrams [3]. When studying 
rocks, minerals, minerals, vegetation, appropriate collections and 
herbariums of plants are used [6, p.208-211]. 

Each type of visual aid most fully reflects some one side of an 
object or phenomenon. To create a generalized image, a set of visual 
aids is used (an idea of a volcano ‒ a model of a volcano, drawings 
of a shield volcano and a stratovolcano, a diagram of the internal 
structure of a volcano). 

When forming a presentation, it is necessary to use a 
geographic map. After all, the map determines the geographical 
position and shape of the object, sets the approximate dimensions. 
All studied geographic objects must be shown on the map. 

In the formation of ideas, a large role is assigned to the living 
word of the teacher. He, drawing a verbal image of an object or 
phenomenon, can read texts from specially published books for 
reading on geography ‒ geographical readers. They contain excerpts 
from popular science, fiction and other literature, which provide a 
colorful description of objects or phenomena. 

Creation of performances ‒ the initial stage of training; 
learning, like cognition in general, proceeds from the perception of 
reality to theoretical thinking and from it to practice. 

The formation of representations includes the following 
stages: perception of objects in nature, in the image and on models; 
identifying in them the most characteristic features, traits of 
properties; memorizing the image of an object; reproduction of the 
image of an object in verbal form or graphic expression [1,8]. 
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Studying the facts. The facts in school geography are mainly 
of auxiliary value, they serve to form theoretical knowledge. The 
task of the teacher is to teach the student to find factual material in 
the educational material and make an analysis of the facts, based on 
the analysis, come to certain conclusions and ideas. According to the 
figurative expression of V.G. Belinsky, facts without ideas are 
rubbish for the head and memory. Only a few facts in school 
geography are memorized. They are necessary for completeness of 
information about geographic objects (for example, the earth’s 
surface area, land area, world population, the highest point of the 
earth’s surface, etc.). Any fact needs to be comprehended. 

In preparation for the lesson, the teacher determines the factual 
material, on what theoretical principles this material will be based, 
what concepts and patterns will be concretized. The source of factual 
material is the educational text, general geographic and thematic 
maps, various quantitative indicators and visual aids. For example, 
by analyzing climatic maps, you can determine the prevailing winds, 
patterns in the distribution of temperatures, precipitation, and 
identify climatic zones and types of climate. For this, the teacher 
needs to develop a system of questions and assignments for reading 
the climate map. Facts also serve to concretize general concepts. 
However, in practice, the role of facts is often overestimated. They 
become the main content of geographical knowledge and are studied 
independently of each other. Geography as an academic subject 
turns into factology. 

A prominent place as a type of empirical knowledge is 
occupied by geographical nomenclature, the number and 
composition of which is determined by school programs in 
geography. The ability to analyze the content of geographical maps, 
to operate the geographical nomenclature is an integral part of 
school geographical education and is necessary for the formation of 
key competencies. 

Significant information is stored in geographical names. An 
interdisciplinary field of knowledge that studies the origin of 
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geographical names, their semantic meaning, pronunciation, etc., 
which uses the principles and methods of geography, is called 
toponymy (from the Greek. Topos ‒ place, those ‒ name). The 
names of geographical objects form the language of geography, 
which is the easiest way to tell about space. Getting acquainted with 
any territory or map begins with the study of geographical 
nomenclature ‒ a set of names of natural objects. Man, having 
studied the nomenclature, has two undeniable advantages - he gets 
the opportunity to navigate freely on the maps and imagine the 
structure of space (geographical shell). 

Formation of concepts. The main particle of geographical 
knowledge is the concept. The process of concept assimilation 
proceeds in two directions: the number of concepts is constantly 
growing, and at the same time the volume and content of those 
previously assimilated is expanding. Therefore, concepts in the 
learning process are at different stages of formation. As the learning 
progresses, the content of concepts deepens, they become more 
complete in content and more solid in assimilation. A concept 
cannot be formed by memorizing its definition. It is necessary to 
organize the cognitive activity of students to work with sources of 
geographic information. It should be borne in mind that the concepts 
are different in importance: the concepts are fundamental, leading 
and secondary. Therefore, the emphasis should be on the basic 
concepts. Scientific concepts, including geographic ones, are in 
subordination, forming certain systems. In this regard, when 
studying them, it is necessary to pay attention to the belonging of a 
concept to a particular system [9, p. 161-166]. 

As you know, geographic concepts are subdivided into general 
and individual ones. The methodology for studying them differs. 
General concepts are formed inductively or deductively. With the 
inductive path, the teacher leads the student to the definition of the 
concept, with the deductive path, he himself gives the definition, 
explaining its essence. The choice of the path is determined by the 
following conditions: 
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1. The opportunity to get acquainted with local objects and
phenomena and the availability of appropriate visual aids. In this 
case, the inductive path is preferable. 

2. Content of concepts. Abstract, theoretical concepts are
formed mainly in a deductive way, their content is revealed by the 
teacher. 

3. Availability of study time. The inductive path is time
consuming. 

4. Development of cognitive abilities of children. The
inductive path involves the ability to observe, compare, draw 
conclusions. 

With an inductive path, the following stages are distinguished: 
1) observation of objects and phenomena in nature, in the

image, on models; 
2) analysis, identification of the most significant features;
3) the formulation of the definition of the concept based on the

analysis; 
4) memorization of the definition, its reproduction;
5) application of the concept for solving educational

problems [7,8]. 
With the deductive way of forming a concept, the teacher 

himself gives its definition, explains the content, organizes the 
student’s cognitive activity to identify essential features. General 
concepts are concretized. The student’s task is to perceive the 
definition of a concept, comprehend its content, remember the 
definition and use the concept to solve educational problems, to 
complete standard and creative tasks. 

For any way of forming general concepts, the main attention is 
paid to the analysis of the content of the definition of the concept. 
The definition reflects the most essential features, signs of objects 
and phenomena. 

A general concept is mastered when a student knows its 
definition, understands the content of the definition, has a figurative 
idea of the object or phenomenon being studied, and is able to 
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independently apply the concept when solving educational 
problems. 

Single concepts are formed on the basis of general ones. If the 
essence of general concepts is expressed in their definition, then the 
essence of single concepts is revealed in the description, 
characteristics of the object. Description, characteristics are given 
according to a specific plan. Plans are generally accepted, typical 
and are subject to learners' assimilation. One of the main features of 
a single concept is the geographical location of an object. It defines 
its features. When describing geographic objects, the main source of 
information is a geographic map. Almost all information for the 
characteristics is taken from the map [4, p.34-40]. 

When describing an object, the general, which is characteristic 
of a homogeneous group as a whole, and specific, characteristic of 
the given object, are highlighted. 

The study of cause and effect relationships is essential in 

teaching. Opening them makes it possible to reveal the most 
important thing, the main thing. One of the main questions in 
geography should be the question «Why?» or "How to explain?" 
First, it is necessary to give the concept of cause and effect, explain 
that the cause lies in the previous phenomena, and the result of the 
action of the cause is the effect. This can be expressed graphically 
by showing with a specific example: 

The teacher explains causal relationships and dependencies 
when studying a specific topic. For example, when studying 
volcanoes and earthquakes, he explains the reasons for their 
occurrence and the patterns in their geographical distribution. The 
explanation should be logical, accessible, understandable. Usually 
many connections are explained in the study of a particular object. 

For better perception by students, it is desirable to express 
causal relationships and dependencies in the form of a diagram. The 
diagrams show the most essential connections. To systematize 

destruction of 
mountains cause plains effect 
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cause-effect relationships and dependencies, they can be arranged in 
the form of a table. it is necessary to teach the student to 
independently find cause-and-effect relationships in the educational 
text, explain cause-and-effect relationships, and express them 
graphically [2]. 

You can give various independent work to identify cause-and-
effect relationships. 

Formation of patterns. Regularities, like general concepts, 
are studied either inductively or deductively. Regularity can be 
identified by studying many objects and phenomena and discovering 
what is characteristic of them as a whole. Regularity is a stable, 
repeating connection between objects and phenomena. With the 
inductive path, based on the study of individual objects and 
phenomena, what is common is revealed that is characteristic of 
them, and this general is formulated in the form of a regularity. For 
example, based on the analysis of the climatic map, patterns in the 
spatial distribution of temperatures and precipitation are revealed. 
With the deductive path, the teacher himself defines the pattern, 
explains its content, gives specific examples of the manifestation of 
the pattern. In any way, students must learn the definition of 
regularity, be able to apply the law when characterizing other 
phenomena. It is also necessary to substantiate the reason for the 
pattern. 

Development of skills and abilities. Skills and skills are 
formed together with new knowledge and on their basis as a result of 
repeated exercises. Their development involves working with 
various sources of geographic information. The purpose and content 
of each source of geographical knowledge is explained, its cognitive 
capabilities are revealed. Pupils should know what parts the 
textbook consists of, what extra-textual components are, what can be 
learned from the table, what is the order of reading the graphs, etc. 
Typically, for working with sources of knowledge, standard plans, 
memos, instructions are given that allow you to consistently present 
educational material [6]. 
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The formation of skills and abilities includes the following 
links: 

1) showing the value of a skill and setting goals for mastering
it (for example: «Today we will learn to describe mountains on a 
map»); 

2) familiarization with the composition of the skill, the
procedure, the standard plan; 

3) showing by the teacher a sample of performing actions;
4) training exercises for mastering the skill (under the

guidance of a teacher); 
5) independent application of the skill. In a new educational

situation, when performing creative tasks, the student must 
significantly restructure and supplement the procedure, the standard 
plan [3,8]. 

A skill is mastered if the student knows the scope of its 
application, the content and sequence of actions, practically knows 
how to use it. Developing skills is a more complex process than 
acquiring knowledge. 
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§6.2 PEDAGOGICAL ASPECTS OF MONITORING THE

PHYSICAL FITNESS OF ATHLETES 

Introduction. According to the legislative acts, Ukraine's 
course towards European integration requires restructuring the 
system of physical education and giving physical culture and sports 
a leading role as an important factor in a healthy lifestyle, disease 
prevention, the formation of humanistic values, creating conditions 
for the comprehensive harmonious development of a person, 
promoting the achievement of physical and spiritual perfection of a 
person, identifying the reserve capabilities of the body (Law of 
Ukraine on Physical Culture and Sports). 

The landmarks of such restructuring involve rethinking the 
doctrine of physical education at the level of European quality, its 
corresponding modernization of the content and optimization of its 
technological support to achieve a new quality. This is in line with the 
Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On Ensuring 
sustainable development of the sphere of physical culture and 
sports in Ukraine in the context of decentralization of power" of 
October 19, 2016 [19], which defines and approves strategic 
directions for modernization of the physical education system 
taking into account international experience and domestic realities 
in order to form the health of the young generation, preserve the 
gene pool of the nation and strengthen the defense capability of the 
state. The same resolution, as part of the reform of the educational 
system, states the need to ensure a clearer regulation of the 
procedure and the organization of control of physical education to 
ensure the effectiveness of this process. 

The relevance of our study is determined by the fact that in 
accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine of December 15, 2016 No. 1045 "On Approval of the 
Procedure for Conducting an Annual Assessment of The Physical 
Preparedness of the Population of Ukraine", the Ministry of Youth 
and Sports of Ukraine approved the order "On approval of tests and 
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standards for conducting an annual assessment of the physical 
preparedness of the population of Ukraine" [19]. Among the main 
tasks of the Ministry of Education and Science of Ukraine of the 
current time in the field of physical education, along with the 
development and approval of recommendations on recreational 
motor activity as a document containing specific guidelines on the 
volume, intensity, forms and types of motor activity to strengthen 
the health of persons of different sexes and ages, the need to 
substantiate a set of indicators to control the level of physical health 
of different segments of the population and the procedure for their 
assessment is determined. According to the Government Resolution 
No. 1045 of December 15, 2016 [19, 20], the mechanism for 
conducting an annual assessment of the physical fitness of the 
population of Ukraine is determined: "Starting from 2017, the 
annual assessment should become the main indicator of control over 
the state of physical development and health of the population of 
Ukraine". 

The improvement of the quality of physical training in the 
process of physical education and sports is due to the action of a 
number of factors, in the list of which control occupies an 
important place. Control in physical education and sports is 
positioned as an important component of the management of the 
physical training process. The effectiveness of this management 
depends on the objectivity and reliability of the control 
information, which is the basis for further planning, and, 
consequently, its effectiveness [3].  

Ensuring a high level of efficiency of physical education and 
sports training causes the need for scientific research in order to 
find ways to improve the means and methods of implementation of 
control procedures. 

Teachers, instructors of physical education, and trainers can 
effectively plan the content of their activities only if there is 
constant information about its course. Processing and analysis of 
this information gives grounds for a reasonable choice of directions 
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of work, high-quality planning and programming of further classes [1]. 
This is important for specialists in physical education and sports, as 
it allows you to solve the issue of admission to recreational and 
training classes, adjust the measure of motor load, taking into 
account the level of physical fitness and the state of health of the 
participants of these classes. This knowledge is also important for 
self-control of those who are engaged in physical culture and 
sports. 

One of the promising areas of improvement of control is the 
development and practical implementation of new, highly effective 
means, methods, technologies of integrated control and management 
of this process. Progress in the field of knowledge on the theory and 
methods of physical culture and sports, increasing the significance 
of the scientific component in it require the development of control 
methods that allow you to get the maximum result with minimal 
time [3]. 

The need of implementation of innovations, fundamentally 
new approaches to the development of test control theory in physical 
education and sports that would meet modern scientific ideas is due 
to the requirements of innovative development, and the global 
development of information and communication technologies (ICT) 
causes the need for significant changes in the forms of organization 
of physical education and sports training. The implementation of 
innovations is the evidence of their real value, an indicator of 
relevance and efficiency, which are manifested in specific, 
qualitatively new sporting achievements. 

The modern stage of the reorganization of physical education 
in the higher education system as an important link in social policy 
is characterized by active evolutionary changes. Informatization of 
modern education predepends the need to develop a new model of 
physical education based on interdisciplinary integration processes 
for the use of ICT.  

Integration of innovative approaches to the control of physical 
training as a result of physical education and sports activities on the 
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basis of improving the technological foundations of this process is a 
requirement of time. Using the potential of modernization in the 
modern scientific space, it is possible to significantly enhance the 
informatization of physical training through the use of ICT. This 
makes it possible to introduce new controls into this process in order 
to increase its effectiveness [3].  

The significance of finding and implementing innovative 
approaches to test control and improving the technological 
foundations of this process is dictated by time. The use of 
achievements of scientific-and-technological progress in physical 
education and sports has now become a reality that cannot be 
reckoned with [13]. The problem of creating means of control on the 
basis of these achievements in the process of physical training is 
discussed in this work. 

The this study we attempted to solve a number of issues that 
inescapably accompany control operations. Taking into account the 
fact that innovations are now gaining the status of the knowledge 
industry, one of the promising areas in this field is the development 
and practical implementation of new innovative highly effective 
ICT-based control technologies. The integration of ICT into the 
training process will allow to comprehensively solve the issues of 
current control, which is the basis of scientifically justified 
purposeful correction of it in order to increase the training 
effectiveness. 

The monograph touches on the basic knowledge on the issue 
of test control in physical education and sports and, at the same time, 
represents innovative methods of organizing this process using 
modern ICT achievements. The applied value of the materials 
presented in the work is due to the proposed specific devices, the 
function of which is to carry out control. Their purpose is to provide 
opportunities to determine with a high level of reliability the 
necessary parameters. We hope that the results will be useful for 
specialists in the practice of physical education and sports. 
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Presentation of the main material 

The semantic essence of control 

Effective management of the process of physical training 
involves the possession of information about the dynamics of 
indicators of psychophysical state, obtained according to the results 
of test control. In general, the effective implementation of the target 
direction of physical education and achievements in sports activities 
requires an effective control system. It is the results of control 
operations, the procedure of which provides for the classification of 
the state of motor and functional preparedness, is the basis for 
making a decision in the management of the process of physical 
training [21].  

This is quite in tune with the state regulations. According to 
the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the list of 
areas in which specialists are trained in higher educational 
institutions at the educational qualification level of bachelor" [3], the 
implementattion of national standards in the education system is 
aimed at improving the quality of training of students, in particular 
on the basis of regularizing the control system. According to the 
Government Resolution No. 1045 of December 15, 2016 [19], the 
mechanism for conducting an annual assessment of the physical 
fitness of the population of Ukraine is determined: "Starting from 
2017, the annual assessment should be the main indicator of the 
system of control over the state of physical development and health 
of the population of Ukraine", the Ministry of Education and 
Science of Ukraine emphasizes. Among the main tasks of the 
Ministry of Education and Science in the field of physical education, 
along with the development and approval of recommendations on 
recreational motor activity as a document containing specific 
guidelines on the volume, intensity, forms and types of motor 
activity to strengthen the health of persons of different sexes and 
ages, it is determined the need to substantiate a set of indicators to 
control the level of physical health of different segments of the 
population and the procedure for its assessment [19]. 
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The scientific substantiation of the theory of complex control and 
testing in physical education and sports was formed in the early 30's of 
the twentieth century. At this time, the USSR began large-scale mass 
physical culture and scientific-methodical work, the fight against 
physical unenlightenment. On the initiative of Komsomol leaders 
launched all-Union tests for the right to receive the badge "Ready for 
work and defense". The theoretical basis of the formation of the complex 
were the concepts of control of the development of motor abilities, set 
out in the fundamental works of B. Rogers "Tests of physical abilities in 
the process of physical education" and M. Bryce "Measurement of 
physical abilities" [7]. 

The first attempt to differentiate the use of motor tests for 
determining the level of physical fitness of different groups of the 
population of our country was the introduction in 1931 of the All-Union 
physical educational complex "Ready for work and defense of the 
USSR". The expediency of this innovation was justified by the need 
to create a single criterion for assessing the physical fitness of young 
people, developed on the basis of permainance [27].  

Research development in the USSR of testing in physical 
education began in the 60's with scientists’ active search in the field 
of control issues [3]. Theoretical bases of pedagogical methods of 
research are found in the works of V.P. Filin "Pedagogical research 
methods in physical culture and sports" and D.D. Donskoy 
"Research methodology in physical culture". They summarized and 
systematized the existing experience of using tests in physical 
education and sports, substantiated the theoretical foundations of 
pedagogical research methods and created directions for further 
methodological development of the problem. The monograph "Age 
features of physical education" (1962) contains a large list of control 
exercise complexes (tests) for different age groups. These tests were 
the result of numerous search physiological, medical and biological, 
pedagogical studies [2]. V.P. Filin differentiated the types of control 
depending on the goals and objectives, believing that the 
effectiveness of the training of students largely depends on the 
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professional use of the proper norms and the implementation of 
requirements, the fulfillment of which is mandatory for the 
successful achievement of the planned result [24].  

Later, V.M. Zatsiorsky made a significant contribution to the 
development of complex control and testing theory [27, 28]. The 
development of metrological bases of the theory of pedagogical 
control, the presentation of methods for processing and analyzing 
the results of control and using them in the planning of the training 
process belongs to him. The scientist also studied the question of test 
results registration technology. 

In the same direction later worked P.K. Blagush [3], E.A. 
Bondarevsky [4], M.O. Godik [8], H. Bube with co-authors [25]. In 
fact, these works are the main sources that reveal the theoretical and 
methodological principles of comprehensive control in physical 
education and sports. The works of these authoritative scientists 
carefully lightened the concept of control, the main provisions of the 
theory of tests and evaluation, their content, structure, theoretical 
and methodological aspects of testing, research of the integrity of 
tests. 

In theory and practice of physical culture and sports, effective 
management of the training process requires: 1. The presence of a 
unified system for accounting and analysis of physical activity. 2. 
Determination of the most effective means and methods of training. 
3. Optimization of the construction of the training process, that is,
finding ways of the most rational distribution of means and methods
of training. 4. Availability of a unified control system [13].

Thus, it is determined and proved that control is an integral 
element of physical training. To conduct the study, we further 
consider it reasonable to determine the essence of control in physical 
education and sports, and this requires an analysis of its content and 
the process of its implementation. The processing of the available 
scientific and methodological literature has established that there is 
no clear generally accepted approach to determining the concepts of 
terms "control", "diagnosis", "monitoring" and others associated 
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with them. These concepts are combined, interchangeable, used as 
synonyms in the same, or in different meanings. However, the 
general concept is still "control". In this aspect, it should be noted 
that "the definition of a concept can be effective in one system of 
concepts and ineffective – in another" [23], considered it appropriate 
to specify this definition in terms of the terminology system of our 
research from general scientific positions.  

The essence of control in physical education and sports is 
understood as activities to determine the effect of pedagogical 
actions, that is, comparing the planned and actually achieved [14]. 
Control is considered as a type of activity of a specialist, a necessary 
component of the appropriate construction of the process of physical 
training and management of its effectiveness [15]. First of all, let's 
turn to the interpretation of this definition offered by the interpretive 
dictionary. Thus, control is:  

– verification, accounting, observation;
– reporting;
– final management function [3].
In the thesaurus of our study, addressing the definition of

control as the main management apparatus to check the adequacy of 
influences and their appropriate correction in the course of physical 
education, we consider it as the process of establishing, measuring 
and evaluating acquired knowledge, skills and, at the same time, a 
systematic process of obtaining information about the physical 
condition. Its main didactic function in the process of physical training is 
the feedback function. The results of control, the procedure of which 
provides for the classification of the state of motor and functional 
preparedness, depends on the decision-making [3].  

As the basis of any method of exposure, control through 
scientific design, prediction and accurate reproduction of these 
processes ensures a high level of effectiveness of physical fitness. 
The entire set of control procedures provides the information 
necessary for a comparative analysis of the impacts and the 
dynamics  of  the  resulting  indicators  of   the  total effectiveness of 
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these impacts [3]. 
Therefore, on the basis of summarizing the available 

information on the issue under study, we believe that control is a 
systematized activity consisting of measuring, testing or evaluating 
one or more parameters and comparing the results obtained at 
different stages of physical training to determine the effectiveness of 
this process. It provides management, is a factor in the effectiveness 
of management and interconnects the inspection and evaluation. In 
the absence of control and analysis during physical training, this 
process becomes unmanageable. 

Therefore, as the basis of any method of influence, control 
ensures the design, anticipation and accurate reproduction of 
processes that guarantee a high level of physical training. The 
implementation of control functions consists in consistent, targeted 
management actions of the following cycle: analysis – planning – 
implementation of proposals – measurement of results – analysis. It 
was determined that control is an integral part of the management 
link – making adjustments to the process of physical training in 
accordance with the tasks set, and its results are the basis for 
making a decision in the course of managing this process [3]. 

The physical training process is an holistic managed system in 
which several types of control are logically distinguished. According 
to modern theory, control is divided into types, depending on the 
place of implementation, quantity, time, etc. [6]. In accordance with 
the tasks and deadlines of implementation, the following types of 
control are distinguished: 

Preliminary control: usually carried out at the beginning of 
classes to determine the psychophysical state of the body before 
class, its results are the basis for further long-term planning. 

Operational control: designed to determine the urgent training 
effect within one session and provides information on the extent of 
tasks, is carried out by monitoring certain parameters of operational 
status such as heart rate, respiratory rate, general physical 
performance (GPP), well-being,  etc. – readiness to perform the next  
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exercise or next attempt, to repeat the distance, etc. 
Current control: is carried out to determine the reaction of the 

student's body to the load after class. This determines the recovery 
time of GPP after various (in size, orientation) physical exertion. 
This type of control reveals the degree of execution of the planned 
material at the control stage [13]. 

The timing of the current control is determined by two factors. 
First: the rate of changes of different parameters of the 
psychophysical state is not the same. In particular, the increase and 
decrease in flexibility and speed occur faster than strength and 
endurance. Therefore, it is more often necessary to control those 
parameters that are more prone to change. Second: the planned tasks 
need to be adjusted based on the current results [17]. It is believed 
that such control will ensure the sufficiency (approximately once a 
month from each test) of information and enable timely adjustment. 

Stage control: is carried out to obtain information about the 
cumulative effect achieved over a long time (semester, year, etc.). In 
the course of such control, the correctness of the choice of means 
and methods is determined, which makes it possible to integrate, 
holistically assess the quality of classes within a certain period of 
classes. In addition to the operations typical to control in general, 
stage control involves: 

– retrospective generalized processing of operational and
current control materials obtained in the aggregate and accumulated 
in this way the summary data that reflect the general features and 
parameters of the controlled process; 

– testing at the end of a certain period of classes to determine
the overall cumulative effect of changes in the state of the studied 
parameters; 

– comparative analysis of the results of operational and current
control, their assessment and identified trends with conclusions on 
further actions. 

Final control: is carried out after the end of classes to 
determine the success of the plan, the degree of solving the tasks, 
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identifying the positives and negatives of the process of physical 
training and its components. Such control is necessary to assess the 
final results or results at certain completed stages of physical 
education. The results of this type of control are the basis for further 
planning [13]. 

The terms "operational control" and "current control" in the special 
literature often have different meanings. Some authors [20, 22] consider 
control narrowly – only as a control of the psychophysical state 
(bypassing the control of the factors that affect this state by changing 
it) and very conditionally denominating the operational state and 
current state (in fact, the state, which implies the term, constantly 
goes from one to the other).  

Instead, other authors [8, 16] believe that the concept of 
"operational-current control" in the formed sense has a broader 
meaning, and the term itself emphasizes the mobility and logical 
connection of control operations performed during classes and in 
intervals between them. 

The concept of "operational-and-current control" in this 
context applies to all control operations that are constantly carried 
out during classes. In this way, an urgent assessment of relatively 
fast-changing signs of controlled phenomena is provided. In the 
course of operational-and-current control, specific tasks are solved, 
the main of which are as follows: 

- emergency assessment of the prerequisites for the tasks
planned for a particular lesson: training exercises, mastering loads, 
etc.;  

- establishing the dynamics of performance, fatigue and
recovery during the lesson to avoid body’s negative reactions; 

- control of the actions of the directed influences during
the lesson, the main features of influences, the parameters of loads 
and rest, and all aspects of these influences in general, on which, 
mostly, the effect of a particular lesson depends; 

- formation of a general conclusion on the quality of the
lesson and its content; 
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- establishing the dynamics of indicators of
psychophysical state in the interval between the current and the next 
lesson in the aspect of assessing the aftermath of the last lesson and 
the course of restorative processes, on which the effect of the next 
lesson depends [3]. 

Solving these problems involves the mobility of control 
operations, since their subject is rather dynamic features of 
controlled processes and phenomena (operational changes in 
functional state, current inpacts, transitional and immediate effects 
of impacts, etc.). For operational and current control, the most 
suitable methods that allow to get the necessary information with 
minimal time losses. It is also important that control operations do 
not require significant additional efforts from participants, do not 
distract them from the lesson, do not create breaks in it, but are 
organically integrated into its integral structure. All these are due to 
the peculiarities of the methodology of operational-and-current 
control [3]. 

As fixed data of operational and current control accumulate, 
preconditions are created to identify general trends in the course of 
classes, which is the basis for managing pedagogical actions, 
ensuring increased objectivity of control results. Accordingly, the 
main tasks of its implementation during classes are as follows: 

- first, assessment of the dynamics of indicators to be
monitored in real time – direct and instrumental monitoring (in 
particular, timing), self-observation, surveys, self-analysis, etc.; 

- secondly, obtaining estimated information on the
results of control motor tasks with measuring current results in 
standardized conditions: basic and preparatory exercises are 
performed, which consist of the content of non-specific control type 
classes (educational, training), in accordance with the logic of 
holistic construction of the lesson, which allows only partial 
standardization of conditions for their implementation [3]. 

However, control is continuous process and is characterized by 
the consistent execution of control operations during each each 
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lesson, in the intervals between classes, and in addition, after 
completing their stages on the way to the target results. The task of 
specialists during the control is to give it a permanent and 
comprehensive character on the basis of a strong relationship of 
testing and in-depth diagnostics of complex long-term changes 
occurring in the body.  

The term "diagnosis" is widely used today by many industry 
specialists mainly to refer to control procedures that provide the 
most clear detection of the effect of pedagogically oriented 
influences and changes caused by them. In fact, this concept has 
been replaced by the word "control", which, in addition to testing, 
has another meaning – "the ability to recognize" (this is how the 
word "diagnosis" is translated from Greek). At the same time, 
diagnostics from the standpoint of the general methodology is 
allocated to a separate specialized complex system that covers the 
theory and methodology for determining the state and level of 
preparedness, as well as the principles of determining and 
formulating the diagnosis. From these positions, "diagnostics" 
organically fits into the integral control system in physical education 
and sports as a method that combines the functions of control, 
modeling and predicting. In general, it is believed that although both 
of these concepts are organically related to each other, they interact 
and have a common basis – testing, but each of them claims to have 
its own meaning. 

Obviously, control will be more effective only if it is preceded 
by an objective diagnostics based on the accumulation of statistically 
processed information, which forms the basis for comparing and 
evaluating the results of the last test with similar individual or group 
ones. Retrospective analysis is of paramount importance in the 
diagnosis (in establishing an accurate diagnosis) of a psychophysical 
condition. 

The diagnosis in many cases is static, which is often limited to 
a statement, in fact – this is information "at the entrance" about the 
psychophysical condition. Control over its changes in onogenesis 
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and during classes is usually dynamic. This is a process that 
encourages action and correction where possible. A full cycle of 
control is the only process that synthesizes the diagnosis and control 
itself.  

Specifically, the complex nature of control is manifested in 
such moments:  

– accurate determination of a set of the most informative
diagnostic parameters sufficient for control in specific conditions; 

– careful selection from an extensive array of recommended
control methods, the most appropriate in each case; 

– the use of portable high-speed diagnostic equipment, which
in recent years has been actively improving, integrating the 
achievements of technology and adapting to the needs of practice;  

– use in complex testing not abstract functional samples, but of
control tests that correspond to the content of classes and, at the 
same time, satisfy the requirements of the test theory [8, 27, 28]. 

The whole set of control procedures provides the information 
necessary for a comparative analysis of the dynamics of influences 
during classes or their specific stage and the dynamics of the 
resulting indicators of the total effectiveness of these effects on the 
psychophysical state of the subjects of the training process. 

Control is an integral part of the management– the process of 
making adjustments in accordance with the tasks. In the course of 
physical training, the subject and the object of management 
exchange information. The management process involves the 
transmission, accumulation, storage and processing of information 
that characterizes the object being managed. During the physical 
training, management is discrete, transformed depending on the 
results of control. 

The initial stage of control in physical education and sports is 
the control of the initial level of psychophysical condition and 
functional readiness of the body of the subjects of the training 
process for the implementation of the tasks. It is carried out even 
before the start of the next cycle of classes, being a prerequisite for 
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the organization of the physical training process, which is planned in 
accordance with the individual capabilities of the subjects of the 
training process and the conditions for specificizing the training 
program. It should be noted that before the start of classes, a special 
examination is carried out to identify and assess the status of a 
number of necessary parameters that specifically characterize the 
following:  

—       functional state of the body; 
—       individual level of physical development, in particular 

(and especially) in terms of indicators of the level of development of 
basic motor abilities, the formed fund of motor skills, abilities and 
related knowledge;  

—       integral parameters of physical preparedness 
(according to the assessment of control test exercises); 

—       the state of the main parameters of 
psychophysiological functions; 

—       motivation and individual attitudes. 
The obtained data is the basis for specifying the training 

program. 
The control of the psychophysical condition of the subjects of 

the training process before the beginning of each regular annual 
cycle of classes has a similar content. However, its difference is that 
they evaluate the dynamics of the results, matching them with the 
indicators recorded in previous cycles. Peculiarities of initial state 
control in cycles and individual classes consists in the fact that 
unstable, relatively fast-changing signs are evaluated, characterizing, 
in particular, the state of operational working capacity, the short-
consequential effects of previous classes, direct readiness for further 
impacts. It is possible to form an objective idea of them only with 
the help of operational-and-current control. 

In general, the control traces the relationship and 
correspondence between pedagogically directed actions, between 
planned results and actually received. In case of their non-
compliance,  the  necessary  decisions  and  the  adjustments  to  the 
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process of physical training are made. 
The target direction of control is to analyze the relationship 

between the dynamics of pedagogically oriented actions and 
pedagogically determined changes during physical training. The 
inconsistency of real relations with the planned target results 
determines the need to clarify the direction and parameters of 
pedagogical actions and make appropriate adjustments to the pre-
planned plan. 

In all types of control, measurements or tests are used to form 
judgments about the progress of the physical training. Testing is 
defined as activities for the collection, systematization, analysis and 
storage of information on the progress of physical training. As a 
system of tasks of a specific form, directed content and an adequate 
level of complexity for a reliable measurement and 'objective 
assessment of the psychophysical state, test control is an integral 
element, an important tool and a functionally relevant means of 
managing the process of physical training [3]. 

Testing allows to determine the state of the most informative 
indicators of the functional state of the body and its preparedness at 
a certain training stage or more widely – a model of physical 
capabilities, which allows to determine the target tasks of training 
and its prospects [22]. All test requirements are aimed at achieving a 
common goal: the test must give accurate information about the 
parameters under study. The purpose of the test control is to ensure the 
management of the physical training on the basis of prompt receipt of 
objective and reliable data on determining the effect of impact and the 
degree of effectiveness of achieving the goal [11]. 

Knowledge of test methods of measuring, calculating and 
evaluating the obtained indicators, in the case of their regular and 
systematic use, will ensure monitoring of the most important 
indicators of psychophysical condition and provide information on 
the methodological effectiveness of physical training at a certain 
stage of training.  
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Testing, for the most part, should be considered as an auxiliary 
tool for planning the training process. The objective basis of any 
plans through which decisions are implemented is the information 
obtained as a result of control [13]. At the same time, they are the 
methodological basis for managing the process of physical training.  

Tests have a control and evaluation value: by their 
implementation or non-fulfillment, it is possible to draw conclusions 
about how the tasks of physical training are implemented; about the 
effectiveness of the means and methods used; about how much it 
was possible to influence (due to their application) on the dynamics 
of physical development and preparedness. In general, the feasibility 
of testing consists in obtaining reliable comprehensive information 
as a result of objective assessment at all stages of training [24].  

Thus, testing is one of the most effective means of monitoring 
and evaluating the parameters of a psychophysical state. If the test 
process is properly constructed, the simplicity and availability of the 
tests achieve the following:  

– objectivity of assessment;
– efficiency of the results obtained and their evaluation;
– suitability of test control results for automated

processing and use of statistical methods; 
– large heuristic evaluation resources;
– specificity of control of the necessary parameters [3].
The main purpose of the test control is to ensure reasonable

management of the physical training process on the basis of prompt 
receipt of objective and reliable data on the effect of influences [3]. It is 
considered as a step-by-step implementation of specific tasks, which 
consists in obtaining information about the characteristics of objects. 
Not the object itself is measured, but only its properties or 
distinctive features. At the same time, there is no unified approach to 
this process based on test results. The essence of testing is to find a 
"weak link" that could be defined as the purpose of training. It 
should be planned in such a way as to reflect the requirements due to 
the specifics of a certain type of physical-and-sports activities. All 
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test requirements are aimed at achieving a single general goal: the test 
should give the most accurate information about the phenomenon under 
study [13].  

Test control combines the achievement of the following goals: 
– management: implementing it, the tests perform their

direct purpose – managing the process of physical training; 
– іmprovement: being an organic part of physical

exercise, tests have a training effect on the body; 
– control: its essence is in obtaining quantitative

indicators for assessing the quality of physical training and forming 
on the basis of this judgement on the effectiveness of the applied 
pedagogical impacts [3].  

The role of testing is in the following aspects: 
– obtaining initial information for the formation of individual

training programs that focus on the identified "weak links"; 
– providing "feedback": the ability to evaluate the

effectiveness of the training program used. 
The functioning of the test control must comply with certain 

general and specific scientific principles – guiding governing 
provisions that determine the requirements for the organization and 
conduct of test control and compliance with which guarantees its 
effectiveness. Among the first: 

– systematicity – involves the implementation of test control
as a system with a certain structure, interrelation and relations of 
various elements; 

– scientificity – requires that the methodology used reflects the
achievements of modern science and its research; 

– informativeness – involves the use of test control methods
that ensure the highest quality information on the studied 
parameters;

– optimization – involved the choice of possible test control
options that will ensure the maximum possible efficiency. 

The main specifically scientific principles of test control are as 
follows: 
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– objectivity – the implementation of this principle implies
the need to ensure during the control the standardization of 
organizational forms, forms of registration, analysis, evaluation 
according to scientifically based objective criteria and interpretation 
of control results; 

– substantiatiation – it should be clear what parameter is being
investigated and why it is evaluated; 

– systematicity – requires control at all stages of physical
training and assumes that each stage of control is logically and 
organically connected with the next one; 

– comprehensiveness – provides comprehensive monitoring
and evaluation during the physical training and research of its 
relationship for the completeness and objectivity of the study;  

– differentiation – involves the variability of the
implementation of the content of comprehensive control and its 
dosage; 

– variety of forms and methods – involves the use of various
forms, methods, techniques and methods of control. 

Many tests have already been developed and are now used in 
the practice of physical education and sports, especially many of 
them are designed to control motor qualities. If the testing 
organically fits into the training process, the tests not only allow you 
to receive data on the state of physical fitness, but are also effective 
means of increasing functionality and improving the psychological 
state. From the above we can conclude that testing integrates a dual 
function. On the one hand, the tests perform their direct purpose, and on 
the other hand, as an organic part of physical exercise, have a training 
effect on the body. Testing the level of physical fitness is recommended 
to be carried out so that it is an organic component of the training 
process [13]. 

Tests are used to solve the following tasks: 
– identifying the level of development of certain parameters;
– establishing the effect of the training tools and methods

used; 
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– determining the level of preparedness.
The main factor in implementing tests into practical work is

the deliberate and reasoned choice of them. To do this, following 
should be determined: 

– what should be the tests for the evaluation of certain
parameters; 

– how many tests are needed to obtain the necessary
information; 

– whether the selected test methods meet the basic requirements
of the test theory [13]. 

In practice, it is recommended to use only those tests that are 
authentic and ensure the effectiveness of the testing program. The 
suitability of specific tests is a very difficult issue. Tests must be 
scientifically substantiated and meet the requirements of the test 
theory, the basic concept of which is the reliability of the results 
obtained, their clarity and objectivity [4, 5]. 

The purpose of the test measurements is to obtain information 
about the object. Not the object itself is measured, but only its 
properties or distinctive features. In physical diagnostics, the quality 
of measurement results is determined. All test requirements are 
aimed at achieving a common goal: the test should provide an 
accurate information about the phenomenon under study, that is, in 
practice it is recommended to use only those tests that ensure the 
effectiveness of the testing program. This is of paramount 
importance for physical education specialists, as it allows to solve 
issues of professional orientation and selection, as well as to plan the 
regime of motor load taking into account the level of psychophysical 
state. This knowledge is also important for those who are engaged in 
physical culture and sports, in order to execute a self-control during 
training [13]. 

The rational choice of tests is justified by certain requirements. 
They should: 

– objectively reflect the parameters to be evaluated;
– be understandable to those for whom they are intended;
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– naturally fit into the training process, as its construction and
control of efficiency are interrelated and interdepended and cannot 
be properly implemented separately; 

– be available for wide use without significant time wast and
impaired quality of training. 

The following factors of effectiveness of use of tests in 
physical education and sports are determined: 

– the use of knowledge in related fields (sports medicine,
psychology, etc.); 

– the use of tests from related fields of knowledge;
– the level of scientific validity of testing;
– the information support;
– the level of training of specialists conducting testing.
Based on the generalization of analytical material on this

issue [3], it was found that, depending on the goals, test control 
performs the following functions in physical education and sports:  

– diagnostic – is to obtain primary and current information on
the state of the main parameters that are monitored during physical 
training; 

– evaluating – based on the results obtained, evaluate the
effectiveness of the impact of training sessions; 

– managing – providing "feedback": the possibility of making
management decisions taking into account the results obtained at 
each stage of training; 

– predictive, regarding the functionality of the body, to solve
the problems of selection, admission to classes, planning the amount 
of motor load, self-control in the process of physical training; 

– organizational –is the implementation of control and
planning mechanisms for the formation of individual training 
programs that focus on the identified "weak links"; 

– motivational-stimulating – is implemented through
motivation and stimulation, which are formed on the basis of test 
control results; the latter act as a motivational stimulus, which 
encourages further systematic training; 
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– developmental – is implemented by improving the
psychophysical state of students, developing the ability to perform 
test tasks better;  

– researching – analysis of test control results gives grounds
for scientific research. 

A thorough analysis of the functions of test control made it 
possible to identify the most significant of them. We are inclined to 
the position that these are diagnostic and developmental, which 
provide corrective control [3].  

The effectiveness of testing largely depends on three groups of 
factors. These include the quality of the following: 

– the content of tests – ensuring during the formation of test
tasks an adequate level of complexity, taking into account the 
diseases of students;  

– testing organizations;
– adequate norms and requirements;
– objective differentiated assessment of the studied

parameters, which is provided by apropriate assessment scales [28]. 
Thus, the management of the physical training process is based 

on the study and analysis of the current state and the adoption of 
operational corrective decisions on this basis. The tool in this case is 
a well-chosen test program. Therefore, the availability of dynamic 
information, processing and analysis of control data make it possible to 
effectively plan this process by compiling high-quality programs. It is 
possible to ensure high test efficiency only in case of systematic 
comprehensive control and, according to its results, adjustment of the 
content of physical training [13].  

Control of speed and strength abilities 

To determine the level of speed and strength abilities, a variety 
of test exercises are used, in particular, determining the height of the 
jump. The degree of jumping is an important characteristic of the 
physiological state of the body, as its indicators shows the level of 
functioning of the cardiorespiratory and other physiological systems, 
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which is a correlator of somatic health. It is most often suggested to 
use the "jump" test (Abaakov’s test) – jumping up with or without a 
measuring tape: moving the torso or its individual segments in space 
in a relatively short period of time [8]. Measuring tape – a device 
with an elastic clamp firmly attached to the floor. The methodical 
feature of this test is that the subject of control after jumping should 
land in a square of 40×40 cm, which makes it difficult to perform 
the test. This method has a significant disadvantage associated with 
the inertial properties of the tape during the jump. 

Fig. 1. Jumping Test Assessment Device: 

1 – belt, 2 – cord, 3 – centimeter, 4 – plate, 5 – slit, 6 – 

fasteners, 7 – moving clamp 

To determine the jump height without a measuring tape (Fig. 2), 
there is a method using a board with ticks, which is fixed on the wall 
[25]. The subject in the standing position touches the board as high 
as possible, then jumps upright and touches the markup again. The 
distance between the two points of contact is the result – the height 
of the jump.  
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Fig. 2. Determining the height of the jump without a 

measuring tape 

According to the test results are evaluated following: 
– absolute height – the distance between the floor and marks

made on the wall during the jump; 
– relative height – the distance between the floor and the feet –

the "jumping phase". 
The use of this test also allows you to measure jumping 

endurance. The test involves performing a series of jumps at 
intervals of three seconds. Quantitative evaluation of the test is 
carried out by performing an ergometric analysis, the description of 
which is given below. The test result is a number of indicators 
characterizing jumping endurance. 

The complexity of these tests lies in the need for strict 
standardization of reference positions: standing facing the board 
with arms raised upwards, as well as a semi-squat position (the angle 
at the knee joint should be 90 degrees), which can be standardized 
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only using an electrogoniometer. There is a possibility of error in 
evaluating the results of these test exercises [13]. 

To create a means of controlling the parameters of speed and 
strength capabilities, we used capacitive sensor devices based on a 
combination of modern nanotechnology and microprocessor 
systems, including smatphones, tablets, PCs, etc. The basis of these 
devices are electronic measuring systems of human spatial position 
based on capacitive sensors [10].  

Sensor devices are one of the most dynamically advancing 
classes of modern electronics. Modern microsensorics, as a formed 
direction of development of electronic means of measuring the 
parameters of physical quantities, combines traditional measuring 
techniques, solid-state electronics, circuitry and microprocessor 
technology. Among the main advantages of modern sensor devices 
we can mention: versatility, high conversion accuracy, thermal 
stabilization, ease of use, minimal power consumption with the 
ability to function with low-voltage power supplies [9].  

The informative signal of capacitive sensors is the electrical 
capacity between the electrodes, which changes under the influence 
of external factors. In our device, it is the distance between the 
moving body of the subject of the study and the system of stationary 
electrodes. A significant advantage of capacitive type sensors is the 
contactlessness of the measurement process.  

To create the electrodes, "intelligent textiles" with nanofibers 
were used, which are made by filling traditional fibrous polymers 
with nanoparticles of conductive materials, which ensures their high 
elastic and electrical characteristics. Carbon nanotubes are 
considered to be one of the most promising materials. Electrical 
conductivity of filled with them fibers compared to copper, and 
mechanical stability - with steel. At the same time, the proportion of 
nanotubes is hundreds of times less than that of traditional materials. 

The production of conductive fabrics has already been 
mastered by the industry, in particular, by HaNa Elecom. Some of 
these materials are shown in Fig. 3. The basis of fabrics are 
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polyester fibers, the surface of which is covered with ultra-thin 
layers of copper, nickel or gold [13].  

а                                             b 

Fig. 3. Conductive textiles (а)  and flexible profiles (b) made 

by HaNa Elecom 

To control the speed and strength abilities formed one-
dimensional matrix of active strip electrodes glued to the display 
wall (Fig. 4). The active electrodes are connected to the signal 
converter by a signal line (electric cable harness). The passive 
electrode is contactless, which ensures that there are no cables 
between it and the signal converter.  

Fig. 4. Structural diagram of the means of control of speed 

and strength abilities 
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In addition to the electrodes, the developed device includes: a 
signal line, a signal converter, an interface, a communication line 
and a mobile communication system, in particular, a smartphone or 
a PC. 

The signal converter provides switching of the electrode 
matrix to one analog information input and conversion of the 
"electrode capacity – digital code" type. The digital signal through 
the interface (in this case, a USB interface) and the communication 
line, in particular, an infrared or radio frequency, is transmitted to 
the mobile communication system, where it is recorded and 
visualized graphically. 

In the system of measuring the jumping parameters, the 
electrode matrix forms a set of signals by which it is possible to 
determine the highest and lowest point of the body of the object of 
control, its grouping and dynamics of movement at a time resolution 
ща 0,01 s. Electrodes in the form of flexible conductive tapes are 
glued to the display wall up to 3 m high. The width of the tapes and 
the distance between them is 5 mm, which determines the resolution 
of measurement the spatial position of the object of control, in 
particular over the floor level.  

The signal converter is implemented on an PSoC integrated 
circuit – a programmable system on a Cypress crystal. The 
connection diagram of the PSoC signal converter is shown in Fig. 5, 
showing Capacitance Sensor Lines (capacitive sensor belt lines), 
LED indicators (height or distance indicators on LEDs or LED 
monitors), Molile PC (personal computer – mobile communication 
system). The appearance and structure of the system on the PSoC 
crystal is shown in Fig. 6, and the software of the system on the 
PSoC crystal – in Fig. 7 [13]. 
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Fig. 5. Signal converter connection diagram 

Fig. 6. Appearance and structure of the system on  a crystal PSoC 
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Fig. 7. Software of the system on a crystal PSoC 

An example of the signal form and its limits are shown in Fig. 8 
and Fig. 9, showing the signal, its lower and upper limits, and the trigger 
threshold for operation to confirm the correctness of the exercise. 

Fig. 8. Example of the signal form and its limits:  
1 – lower signal limit,2 – signal, 3 – upper signal limit, 
4 – trigger threshold to confirm the correctness of exercise 
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Fig. 9. Example of the signal form during a test exercise 

A method for controlling the speed and power abilities has 
been developed: a matrix of active capacitive electrodes with a 
digital output registers the signals coming from the marker. The 
marker is attached to the part of the body of the control subject, the 
position of which changes during the test exercise. The matrix 
records the start time of the exercise, the process of execution and 
the moment of completion (Fig. 4).  

The digital signal is then sent to the signal converter through the 
interface and communication line, where it is processed and transmitted 
by wireless devices to the PC. On the monitor screen, the result of the 
test exercise is displayed digitally, the value of which draws 
conclusions about the level of speed and strength abilities [18]. 

Control of the development of speed and strength abilities only 
by the results of the jump up does not fully characterize their level. 

The use of ICT for control allows to determine not only the 
maximum height of jumping, but also with a high degree of 
accuracy to detect the level of jumping endurance, which is also an 
essential component of speed and strength abilities. The importance 
of these abilities as a kind of special endurance increases 
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significantly during the competitive activity in those who have 
achieved a high level of sportsmanship.  

To test the development of jumping endurance, the tested must 
perform jumps to the maximum possible height for him "before 
failure". The device quickly fixes the height of all jumps. For a 
quantitative assessment of jumping abilities and jumping endurance, 
ergonomic analysis of the obtained data is carried out (Fig. 10). The 
jump height measurements are analyzed as a function of the number of 
jumps performed. This functional dependence corresponds to the the 
"power – time limit" dependence commonly used in the ergonomic 
analysis. As a result of such analysis, a number of indicators 
characterizing the manifestation of jumping endurance are obtained: 
– maximum jump height indicator when performing a series of
jumps (hm);
– an indicator of the number of jumps to the maximum height
(Nm);
– rate of decrease in the height of jumps due to fatigue (Ку).

The graph illustrates the technique and sequence of
calculation operations: 
– the indicators of the jump height of  all the performed serial
jumps is  marked on the semi-logarithmic graph in front of their
ordinal value;
– through the points of the highest jumps, a middle line
parallel to the abscissa axis is carried out, and at the place of
crossing this line with the vertical y-axis set the value of hm;
- through the points at which there was a noticeable decrease
in the height of jumps, draw a middle sloped line to the intersection
with hm. The value of the segment AB obtained by crossing the
sloping line with a straight line on the graph corresponds to Nm (the
number of jumps performed at the maximum height);
– when calculating the speed indicator of reducing the height
of the jump due to fatigue (Ky), it is necessary to determine the
angle of inclination of the BC line, which can be calculated based on
the recommendations [26].
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Fig. 10. Graphic calculation of jumping ability and jumping 

endurance indicators: on the vertical axis (logarithmic scale) – the 

height of the jump in conventional units, on the abscis axis – the 

number of jumps  

CONTROL OF SPEED ABILITIES 

The ability to carry out movements and actions with maximum 
speed – speed abilities are important for physical training. To control 
these abilities, a fairly simple procedure using a stopwatch is usually 
used. The probability of error in detecting the time of the exercise, 
which is fixed with a stopwatch on separate segments of the 
distance, makes it impossible to obtain reliable test results. 

Significant progress in this matter was the methodology of 
I. V. Vsevolodov (1969), which involves the use of a "photo finish".
With this setting, you can register parameters that to some extent
characterize the speed abilities. This method controls the speed of
starting acceleration, the maximum speed of running at the distance,
the starting force, the explosive force of the legs and torso. The
method consists in determining the time at which the tested has
overcome the distances of 20, 30, 40 and 100 m with the maximum
speed, and the establishment of individual indicators using
mathematical statistics [12]. The main disadvantage of this method
was the accuracy of measurements, which could not be provided by
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the equipment of that time. In addition, compliance with the test 
requirements is visually established by a specialist who performs the 
assessment, that is, the result to a certain extent depends on his 
subjective perception. 

When creating a device for controlling speed and strength 
abilities, we needed to be able to fix with an accuracy of thousandth 
of a second of time overcoming certain intervals of distance. The 
developed device for determining the level of development of speed 
abilities (Fig. 11) includes: starting pads, three installations that are 
able to record and quickly transmit to the PC information about the 
time of overcoming the intervals of the distance, with a resolution of 
0.01 s. Capacitive motion sensors are placed on the starting pads, 
along the distance at the installations and on the object himself 
(section 3.1). An informative signal between two sensors that occurs 
when the tested one passes the distance, allows you to register the 
start time, the time of overcoming each interval of the distance and 
the finish. The signal received by the sensors is transmitted to the 
microcontroller, where it is processed and transmitted via wireless 
communication devices (Bluetooth) to the PC [13]. 

Fig. 11. Constructive scheme of the means of control of speed 

abilities: 

1 – subject of control; 2 – capacitive motion sensors; 3 – 

microcontroller; 4 – PC 
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The use of the developed device makes it possible to 
significantly increase the accuracy of the results of test control of 
speed abilities. Obtaining information with a high degree of 
accuracy allows not only to determine the time of overcoming the 
intervals of the distance, but also to calculate the speed of the 
starting acceleration, the maximum speed and the starting force. On 
the basis of the results of mathematical calculations of indicators, it 
is possible to accurately and differentiately assess the speed and 
strength abilities [13].  

Therefore, based on the dispositions of the integrated 
approach, we propose  to calculate other important characteristics 
using mathematical statistics methods on the basis of the obtained 
control information, along with determining the time of overcoming 
distance segments. This is necessary because overcoming short 
distances (20, 30. 40, 50, 100 m) at maximum speed is considered an 
insufficiently informative indicator of the level of development of 
speed and strength abilities. It is important to characterize the level 
of development of these abilities is the determination of such 
characteristics as the speed of starting acceleration (Kс), the 
maximum running speed (Vm) and the starting force (F). The 
exponential nature of the dependence between speed and time in 
such exercises makes it possible to find a mathematical assessment 
of these indicators. To calculate the starting acceleration (Kс) we use 
the exponential formula: 

3,2lglg
12

21 





tt

YY
Kc

, 
where Y1  і Y2  – speed in areas from 3 to 5 m or from 3 to 6 m 

and in areas from 5 or up to 20 m, or up to 30,40,50 m depending on 
the chosen length of distance;  

 t1  і  t2  – time to overcome the relevant sections of the 
distance.  
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 The following equation was used to calculate the maximum 
distance running speed (Vm): 

kte

Vt
Vm




1
Vt – speed reached by time t, 
k – the speed constant, which characterizes the starting 

acceleration;  
е – the basis of natural logarithms. 
The following formula was used to determine the starting 

force (F) 
kteVmKc

g

P
F 

,
where Р – the weight of the subject; g – acceleration of 

gravity. 
The indicators obtained according to these mathematical 

calculations make it possible to carry out a differentiated and 
objective assessment of speed and strength abilities. 

Conclusions 

1. When building the training process of athletes for certain
periods or several years, it is important to choose the criteria by which 
you can determine the course of training in terms of changing the 
technical, physical and other aspects of athletes' training. 

2. To date, in sports and, in particular, sports games
have developed a certain system of pedagogical control, but the 
current state of sports development necessitates the development of 
new forms and methods of pedagogical control based on the use of 
integrated processes using information and communication 
technologies. 

3. The paper presents new approaches to pedagogical
control using modern nanotechnology and microprocessor systems, 
in particular, smartphones, personal computers, etc. The basis of 
these devices are electronic measuring systems of spatial use of 
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sporsmen on the basis of capacitive sensors. Developed and 
proposed recommendations aimed at improving the effectiveness of  
pedagogical control. 
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§6.3 THEORETICAL BASIS OF PREPARATION OF

FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION IN 

INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION FOR FUTURE 

EDUCATIONAL ACTIVITIES 

Introduction. One of the important problems of higher 
education in Ukraine is to increase the professional training of 
teachers and, above all, future physical education teachers, the 
quality of training of which depends on the state of health and level 
of physical development of the younger generation. The solution of 
this problem is impossible without modernization in the higher 
school of the educational process of professional training, taking 
into account the current trends of improvement of the educational 
process in secondary schools. The general trend of high school 
development, in terms of Ukraine’s integration into the European 
educational space, is its focus on specialized education, focus on 
differentiation, variability, multidisciplinary, integration of general 
and pre-vocational education [1, 8] . 

Scientific research was conducted in the following main areas: 
study of the peculiarities of personal development and professional 
self-determination; selection of certain types of pedagogical 
abilities; determination of features of pedagogical activity , etc. 
[2,3,11,14]. 

Presenting main material. Successful vocational and 
educational activities of teachers physically her culture is 
determined by a combination of various components of an effective 
training without which it is not possible to perform high-level 
professional duties at secondary school level vocational training in 
the sports area, namely in the circle formed theoretical system of 
psycho-pedagogical , medical and biological knowledge and 
fundamental and applied knowledge of the theory, methods and 
history of physical culture and sports; methodical as the formation of 
professional skills and abilities to conduct various forms of physical 
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education with different contingent; technical involves mastering the 
technique of performing physical exercises of different levels of 
complexity and motor structure and physical, which is aimed at the 
development of basic motor skills to master the content of sports and 
pedagogical disciplines. These components indicate the need to 
consider the process of training future physical education teachers for 
specialized training in high school in the context of modern general 
education technologies (continuing and advanced education, innovative 
education and information technology), which ensure the effectiveness of 
professional training in terms of creative activity [3,10]. 

The training of a future physical education teacher is a process 
of personality formation that takes place in accordance with the 
process of professional and pedagogical activity. Significant results 
of training of future physical education teachers can be achieved 
only under the conditions of legal, software and regulatory support, 
which is expressed in specific documents and materials developed 
by public authorities in the field of physical culture. 

An important factor in the formation of the personality of a 
physical education teacher is the awareness of the individual's own 
achievements, prospects for their spiritual and professional growth 
in accordance with the process of physical education [4, p.33]. 

On the basis of scientific and educational publications [2,13], 
for we define Hainaut main objectives of physical education in 
schools, namely: 

‒ increasing the functional capabilities of the body of students 
by means of physical culture; 

‒ promotion of comprehensive harmonious development, 
abandonment of bad habits, improvement of mental and physical 
performance; 

‒ formation of students’ interest in regular physical exercises, 
taking into account the peculiarities of their future profession, 
physical self-improvement and a healthy lifestyle; 
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‒ obtaining by students the necessary knowledge, skills and 
abilities in the field of physical culture in order to prevent diseases; 

‒ mastering the methods of determining physical condition and 
self-control. 

The basis of physical education is the acquisition of both 
theoretical and practical knowledge using motor skills and abilities 
in different living conditions. Based on the relevant knowledge, in 
the process of physical education, the tasks of systematic formation 
and improvement of motor skills and abilities necessary in life are 
solved. 

The modern system of physical education is based on a wide 
range of scientific data, which is a prerequisite for understanding 
and rational use of the laws that govern physical education. An 
essential activity of higher education is the preparation of physical 
education teachers for professional activities, providing a system of 
professional skills that would allow deep understanding of 
pedagogical tasks, consistently solve complex educational situations, 
predict and model the next steps of educational impact. 

In our study, we adhere to the traditional interpretation of the 
concept of «professional activity», namely: «versatile purposeful 
organization of student life during all years of study, which through 
programs ensures his professional readiness» [13]. 

In pedagogy and psychology, many scientific papers are 
devoted to the study of the peculiarities of pedagogical activity and 
the personality of the future teacher of physical culture. Analysis of 
scientific and pedagogical literature shows that the personality of a 
physical education teacher, the structure of his professional skills 
and abilities, features and ways to improve it are studied by many 
authors in different areas: studying the structure of professional 
qualities and abilities, formation of professional skills; educational 
institutions; formation of readiness for work on physical education. 

It should be of and means ich that the preparation of future 
teachers of physical education can not be separated from the issues 
and trends that span the global system of education and upbringing 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XІ mezinárodní kolektivní monografie 

239 

of the younger generation. The problem of preparing a physical 
education teacher for professional activity is not simple. Teacher 
training was improved together in the context of the development of 
physical culture as a subject in secondary school, as well as in the 
process of becoming a teacher of physical education, the 
development of his professionalism. 

As a type of physical education, the process of preparing 
teachers for professional activities has three components: training, 
education and development. They form the structure of education 
and reflect its specific functions ‒ the acquisition of knowledge, 
skills, abilities, the formation of personality and its versatile 
improvement. The structure of these components is unique, because 
the pedagogical process is a holistic phenomenon and some of its 
aspects are considered conditionally. In the context of reforming the 
national education system, new principles of preparing a physical 
education teacher for professional activity become important [5,7,9]. 

Confirming the information, L. Sushchenko emphasizes that 
«the main task of the higher education institution, which trains 
future specialists in physical education, is to form a professional 
who is able to increase their physical potential, learn about the 
organization of their own physical activity and social practice» [14]. 

And the analysis of scientific literature allowed to allocate 
problems of comprehension of preparation of teachers of physical 
training for professional activity. Analyzing the professional activity 
of a physical education teacher, in our opinion, a systematic 
approach has been established, and the idea of the image of the 
future teacher has also acquired a holistic, systemic character. In 
most studies [1-5; 7-14], scientists define the professional training 
of future teachers of physical culture as a unity of constructive, 
organizational, communicative and reflective activities, which are 
carried out through the appropriate skills. 

Professional activity has two components: the first is a system 
of tools aimed at understanding the profession and the field of 
knowledge that are part of its theoretical basis; the second ‒ a 
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system of actions aimed at self-development, self-determination of 
the individual in order to gain self-confidence, which contributes to 
the development of competence in the practice of professional 
activity. The dictionary of foreign words states that «profession ‒ a 
stable and relatively broad type of work that requires certain 
knowledge and work skills and is a source of livelihood». 

Analysis of the normative documentation regulating the 
activity of educational institutions presented in the works of 
Ukrainian researchers [2,3,5,11,13,14] allows us to determine the 
following stages of professional training of future teachers of 
physical culture: 

‒ updating curricula in the specialty in accordance with the 
level of training; 

‒ development of new curricula in methodological disciplines; 
‒ structuring the content of disciplines of professional training 

of future teachers of physical culture; 
‒ improving the organization of students’ acquisition of 

methodological knowledge and skills in the educational process of 
higher education institutions and pedagogical practice, which is one 
of the important components of training future professionals. 

Fragmentary involvement of students in the future profession 
does not solve the problems that are designed to solve practical 
training [9].  At the same time, it is known that the professional and 
pedagogical development of the future physical education teacher is 
not limited to working with symbolic information in the training 
process, and from the very beginning of training should be included 
in the context of further social life and activities. The true vocation 
of a teacher is determined only in practical activities, which allows 
to recommend an activity approach to learning in order to implement 
the professional orientation of training, as well as to use pre-
professional skills as criteria for professional selection. And this 
applies not only to sports training of future teachers of physical 
culture, but also their pedagogical talents [3,13]. 
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The results of research in the field of physical education show 
that qualitatively new achievements in the training of physical 
education teachers for professional activities depend not only on the 
modernization of practice, but also on the learning process as a 
whole. A modern trained teacher must meet the following basic 
requirements: to have a thorough and diverse knowledge, broad 
erudition, which allow to adapt to rapidly changing social needs; to 
be flexible, to be proactive, to be creative [5]. An important role in 
training teachers of physical culture holds determining the content 
and structure of his career, he performed the amount of educational 
features, knowledge and skills necessary for the full exercise of 
professions role in the educational process belongs to the modern 
school teacher of physical activity culture, which must have perfect 
professional thinking, fundamental and special knowledge and skills, 
practical skills, actively promote a healthy lifestyle [2,3]. 
Pedagogical activity of physical education teachers provides 
reproduction of intellectual potential and health of our society 

The profession of physical education teacher belongs to the 
professions in which a person without a vocation to this activity can 
not work creatively, productively, become a master of his craft. 
Unfortunately, the issues of effective psychological and pedagogical 
training did not attract due attention of scientists and practitioners. 
The effectiveness of the teacher directly depends on the quality and 
totality of his pedagogical skills. Among the leading for the teacher 
of physical culture are: sports, didactic and pedagogical skills, 
organizational, methodological, constructive, communicative and 
cognitive (gnostic) skills. Graduates are required to be prepared: 

‒ know the didactic patterns in physical education; 
‒ have a method of training with different groups of the 

population; 
‒ know the anatomical and physiological, hygienic and 

psychological and pedagogical foundations of physical culture; 
‒ be able to formulate specific tasks of physical education of 

different groups of the population, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark475
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‒ have the technology to learn motor actions and the 
development of physical qualities; 

‒ be able to plan and conduct basic types of physical education 
classes with school-age children; 

‒ be able to plan and implement measures to prevent injuries 
and provide first aid; 

‒ be able in the process of self-education and self-
improvement to master new types of physical culture and 
sports activities received in educational institutions; 

‒ have the means and methods of forming a healthy lifestyle 
based on the need for physical activity, regular exercise; 

‒ be able to provide first aid in case of injury to students 
during classes [1,2,4,7,11,13,14]. 

Conclusion. Qualitative training of future physical education 
teachers is impossible without students’ awareness of the basics of 
teaching, which includes not only the acquisition of knowledge, 
skills and abilities, but also the education of appropriate attitude to 
future practice, so the formation of professional and pedagogical 
competence should be based on a deep understanding physical 
culture. Analysis of the problem showed that the training of physical 
education teachers is a process that includes training, education and 
development and reflects the specifics of professional training at the 
level of mastering the system of knowledge, skills, abilities and 
personality formation of future physical education teachers.
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§6.4 THE ESSENCE OF PROFESSIONAL TRAINING OF

FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE IN HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS 

Introduction. The educational process in higher education 
brings to the fore the task of training highly qualified specialists who 
have deep knowledge, professional skills and abilities and are able to 
apply them in practice. But even more important in our time should 
be the ability to use the experience gained by society, the ability to 
creatively, non-standard to solve problems. Future specialists in 
physical culture and sports should be not indifferent to the problems 
of our society, they must have high professional and moral qualities. 
Moreover, it should be emphasized that it is the professional and 
creative development of the future specialist's personality that 
becomes the main goal of higher education. All this fully applies to 
the training of specialists in physical culture and sports. Today there 
is an acute public demand not only for general intellectual and 
professional creative activity of the individual, but also for new, 
non-standard thinking. Therefore, the main direction in education 
should be personal development. 

Training of professionals in the field of physical culture and 
sports attracts the attention of scientists. Of fundamental importance 
are the works in which the issues of professional training of future 
teachers of physical culture in Ukraine (O.A. Arkhipov, 
L.V. Bezkorovaina, V.G. Besputchyk, N.G. Byshivets,
E.S. Vilchkovsky, S.S. Ermakov, V.O. Kuksa, M.O. Nosko,
V.M. Platonov, A.M. Solonenko, N.I. Stepanchenko,
L.P. Sushchenko, B.M. Shiyan and others) ; industrial (pedagogical)
practice (G.V. Bezvekhnya, A.A. Protsenko); development of
pedagogical skills (T.F. Matviychuk, O.V. Kotova,
O.O. Svyridenko, T.T. Rothers) and professional competence
(V. Azarov, G.S. Bogdanova).

Presenting main material. At the present stage of 
development of the higher education system, the interest in studying 
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the place and role of physical culture and sports in the formation of 
the personality of future specialists has significantly increased, 
approaches in solving this aspect are changing. Issues of realizing 
the educational potential of physical culture and sports are becoming 
more relevant. Therefore, researchers [1,2,4,8,13] are looking for 
new approaches to quality training for physical culture and sports. 
The system of physical education and pedagogical education is 
aimed at fulfilling a certain social order, which requires a rethinking 
of its content and goals. 

The «New concept of physical culture and sports» is 
implemented, at this stage, taking into account the need to change 
the training of specialists in this area of higher education. As a 
result, the content of the educational standard, new programs and 
curricula is being improved, and new ways to improve professional 
training are being developed. 

It should be noted that the implementation of these aspirations 
will be more successful if we pay serious attention to the selection of 
students who have a pedagogical orientation of the individual and 
are motivated to be active in the field of physical culture and sports. 
This is especially true due to the declining prestige of teaching. The 
offered methods of professional selection allow to see real, potential 
professional orientation of entrants, factors of a choice of a 
profession, etc. through questionnaires, interviews, works on 
pedagogical topics, solving pedagogical problems, etc. 

Modernization of the education system has set higher 
education institutions (HEIs) the task of improving the training of 
future professionals in the field of physical culture on the basis of 
innovative technologies. In the framework of the formation of a new 
paradigm of higher professional education, the issues of ensuring the 
social adaptation of the student to the constantly changing living 
conditions, the formation of a spiritually and physically healthy 
specialist become essential. 

Professional training of future teachers of physical culture in 
the pedagogical space of humanitarian free education on the basis of 
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mobile learning will solve one of the problems facing the school, 
namely the formation of physical culture of the student's personality, 
able to fully and comprehensively carry out future professional 
activities [12, p.86- 90]. 

Modernization of physical education activities of future 
teachers in the free economic education, based on the formation of 
physical culture of the individual, helps to improve the quality of 
professional training in the humanitarian free economic education. 
In turn, the development of the content of physical culture activities 
in free economic education on the basis of non-traditional and 
innovative approaches, such as mobile learning, physical culture and 
health systems of physical exercises taking into account the 
development of professionally important qualities, students of 
different pedagogical specialties and introduction of national-
regional component needs of young people. In this aspect, the 
creation of the concept and implementation of the method of 
forming the physical culture of the student's personality, will ensure 
the effectiveness of the pedagogical process [3, p.33-38]. 

Modernization of professional training of physical education 
teachers at the present stage fits into the general strategy of 
educational policy of Ukraine, the most important task of which is to 
achieve high quality education, its compliance with the needs of the 
individual, society and state. 

We adhere to the interpretation of the concept of «professional 
training» as a comprehensive, purposeful organization of the 
student's life during all years of study, software ensures his readiness 
for professional activity. 

The analysis of the problem allowed to identify the 
components of the process of professional training of future teachers 
of physical education in the Free Economic Zone: 

‒ target component (goals and objectives of the training 
process (target component); 

‒ content component (content of education to be mastered by 
students) (content component); 
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‒ technological component (activities of students and teachers, 
including reflective); 

‒ the effective component of the personality of the student, 
graduate of the university (expected result). 

Solving the problem of professional training of the future 
teacher of physical culture, we proceed from the fact that the student 
shows his activity in the process of interaction with the outside 
world, in activities. In order for a future physical education teacher 
to be able to engage in a certain activity, he must be prepared for it. 
Readiness for activity is considered as a necessary condition for 
successful work. 

Since we consider the process of professional training of 
future physical education teachers, the content of readiness as a 
result of this process must have a specific characteristic. Based on 
this, consider the effective aspect of the process of professional 
training of future teachers of physical culture ‒ the formation of 
professional readiness. 

Professional readiness of the future teacher of physical culture 
is an integrative personal education, which is manifested at the 
subjective level as a complex system that integrates motivational, 
cognitive and activity components [2, p.19; 6, p.74]. 

The motivational component is the basis for the formation of 
all other components of readiness, because the success of the activity 
is primarily due to the appropriate focus of the individual on it, ie 
the presence of appropriate motives, needs, interests, values and 
attitudes. Thus, the basis of professional readiness of students, which 
is directly expressed in the professional and pedagogical orientation, 
is a specific system of motives. 

The specificity of the professional readiness of a teacher of 
physical culture lies in the level of the formed pedagogical 
orientation. The immediate components of the latter are the needs 
and interests of the individual, which in the course of understanding 
the goals of activities and their significance for society and self-
realization of the individual acquire a certain value for him. 
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The cognitive component allows to develop the needs, 
motives, interests, value orientations of the future teacher in the 
process of professional training [5, p.164]. In developing this 
component, we proceeded from the fact that any modern teacher can 
not successfully solve the tasks set before him in professional 
activities, without having the necessary knowledge. Professional 
knowledge of the future teacher can be represented in a certain 
hierarchy: theoretical, methodical, applied. The list of professional 
knowledge that a physical education teacher must possess, which 
constitute the essence of the profession, is determined by the state 
educational standard. Among the features of professional and 
pedagogical knowledge we note the complexity, the ability to 
synthesize the studied sciences and personal color. 

In pedagogy, the need to highlight the structure of the content 
of training has been proven. Theoretical training of students 
provides mastery of theoretical knowledge of the pedagogical 
profession - the basics of science used in this profession; concepts 
and categories of professional orientation [5, p.164; 11, p.121]. 

Methodical training is the study by students of methods, 
techniques and technologies for mastering the chosen profession, 
professional and pedagogical skills and abilities necessary for future 
teachers to organize and conduct a variety of work on physical 
culture. 

Practical training, in our opinion, is the university stage of 
mastering the profession of physical education teacher, as in this 
period there is an initial (trial) use of acquired professional and 
pedagogical knowledge, skills, abilities in various types of 
pedagogical practice [9]. 

Reflective training provides the formation of future teachers of 
physical education a holistic view of the correctness of the chosen 
teaching profession, the compliance of their own personal qualities 
necessary for professional qualities, awareness of the difficulties that 
may be encountered in preparing for professional activities. 
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The specificity of the work of a physical education teacher is 
determined by its functions. The main functions are distinguished ‒ 
educational, educational, managerial-organizational, design, 
administrative-economic [10, p.19]. 

The activity of a physical education teacher takes place in 
conditions of mental and physical tension, under the influence of 
environmental factors. All this requires a teacher of physical culture 
to have both general pedagogical and specific skills. There are the 
following skills of a teacher of physical culture: constructive, 
organizational, communicative, gnostic and motor [10, p.20]. 

Constructive skills are related to the selection of educational 
material, planning, the need to buy and repair sports equipment and 
inventory in a timely manner. Organizational skills are related to the 
implementation of planned plans. Communication skills help the 
teacher to communicate with students, colleagues, parents, people 
around him. Gnostic skills are associated with the study of both the 
individual student and the class, with the analysis of the pedagogical 
situation. Motor reflect the teacher's ability to perform physical 
exercises [7, p. 31]. 

In our study, we highlight the following groups of pedagogical 
skills of the future teacher of physical culture: 

1) organizational ‒ the ability to organize different types of
physical culture and sports activities; 

2) design ‒ the ability to plan and conduct various types of
physical culture and sports educational activities; 

3) prognostic ‒ the ability to predict the results of sports work;
4) constructive ‒ the ability to select, analyze, synthesize

material in the specialty; 
5) communicative ‒ the ability to establish pedagogically

appropriate relationships, find contact, common language and the 
right tone of communication with different people; 

6) reflexive ‒ the ability to reflexive analysis of their
professional activities. 

The  degree  is   formed   in   the   professional   direction   and 
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pedagogical skills and determines the pedagogical qualities of the 
future teacher of physical culture [1,8,13]. In our work we 
distinguish such qualities as sociability, high level of intelligence, 
emotional stability, restraint, high normative behavior, courage, 
sensitivity, developed imagination, self-confidence, high self-
control, adequacy of self-esteem and others. 

A serious problem is the lack of in-depth scientific training. 
This leads to the fact that a significant part of graduates who do not 
know how to master modern pedagogical and information 
technologies, to implement scientific achievements in their work, to 
use the experience of teachers-innovators. The development of 
professionalism in specialists in physical culture and sports is 
constrained by certain problems: lack of modern technical means of 
teaching and methodological developments, computer technology, 
underestimation of creative and research tasks, inefficient use of 
pedagogical experience in physical culture and sports [6,8]. 

In addition to the negative, researchers [1,3,8,13] point to the 
positive experience of improving higher physical education. It 
should be emphasized the need to take into account the personal 
characteristics of students who influence the formation of the 
teacher, the ability to form in future professionals an individual 
pedagogical position and an active attitude to the development of 
physical education. Modern higher education is moving to a 
personality-oriented paradigm in which the absolute value is a 
person, not just knowledge and skills. Previously, the education 
system had a number of shortcomings: the predominance of 
academicism and ideological basis, the focus on the work of the 
average student, and others. Now it is trying to get rid of these 
shortcomings, to ensure freedom of choice of educational content, to 
more fully satisfy the spiritual, educational and others. needs of the 
individual, to create opportunities for self-realization in the 
educational space. 

Conclusion. The analysis of scientific and pedagogical 
literature on the training of specialists in physical culture and sports 
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in modern socio-economic conditions allowed us to conclude that 
universities do not diagnose the abilities of entrants to pedagogical 
activities, teachers rarely use interactive forms and methods of 
teaching, information and communication technologies, 
insufficiently developed in the process of learning the creative 
abilities of students. At the same time, strengthening the humanistic 
orientation of education inevitably leads to increasing the 
importance of psychological and pedagogical training of future 
specialists in physical culture and sports in higher education, as only 
in this case provides a real reform of physical education, its 
transition to a new, personality-oriented paradigms. The search for 
new ways to organize the training of physical education teachers, 
based on modern approaches, requires changes in the system of 
physical education not only in purpose and content, but also in the 
forms, methods and means of training. Strengthening the role and 
importance of psychological and pedagogical training is definitely 
necessary for the formation of a competent specialist in physical 
culture and sports. It is necessary to pay special attention to the 
development of qualitatively new target settings in the training of 
future specialists in physical culture and sports, new principles of 
selection and systematization of the content and modernization of 
methods and technologies of their training. 
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§6.5 Б. ГРІНЧЕНКО І НОВИЙ РІК: ФІЛОСОФСЬКО-

ЕТИЧНА КОНЦЕПТОСФЕРА 

Вступ. Кожен народ постійно творить власний, лише йому 
властивий духовний Всесвіт, який характеризується 
неперервністю, що сягає духовних витоків. Водночас людина як 
Макрокосм і Мікрокосм є творцем цього унікального 
середовища, його минулим, майбутнім і сьогоденним 
одночасно. Актуальним вважаємо розглянути категорії «Новий 
рік», «ялинка», «Різдво» як творення, народження нового, 
системи Світобудови через сприйняття їх майбутнім митцем, 
через незримі зародки майбутньої проєкції його власного світу 
та впливу на навколишню реальність; прояв внутрішньої 
харизми попри всі перешкоди. Акцентуємо увагу на постаті 
Бориса Грінченка.  

Виклад основного матеріалу. Народився Б. Грінченко 6 
грудня 1863 р. на хуторі Вільховий Яр, що на Харківщині. 
Людина вперше ідентифікується іменем, тим смисловим 
навантаженням, що воно має. Так, наречення майбутнього 
письменника, педагога, лексикографа мало слов’янське 
походження і, ймовірно, походило від «Борислав», що 
складається із двох частин: «бор» (боротьба, боротися) і «слав» 
(слава). Тобто у йменні вже звучить меседж «Борис – той, хто 
бореться, борець». Та й пора народження свідчить про те, що 
малюк має бути міцним, аби відстояти життя посеред зими. 

Традиційне завжди потребувало розвитку, бачення його 
по-новому. Так, 4 січня 1863 р. американський винахідник 
Джеймс Леонард Плімптон запатентував роликові ковзани на 
чотирьох коліщатах, що могли повертатися в русі. Існуючі вже 
100 років ролики, які потребували спеціальної зупинки і зміни 
положення ноги, завдяки новаціям могли безперешкодно 
рухатися по колу. 

Таких  оновлень   для   повноцінного   руху  потребувало й 
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українське суспільство. Рівень освіченості, виховання, 
національної ідентичності та історичної пам’яті визначають 
цивілізованість, щабель розвитку нації, суспільства. Особливо 
цінними є прижиттєві свідчення поступального руху, розвитку 
окремої особистості, витоки, її еволюція пов’язані із дитячим 
сприйняттям Нового року. 

Миколою Плевако, одним із перших біографів 
Б. Грінченка, зафіксовано у [1, С. 9]: «Тут, та й на першому 
хуторі, дітям влаштовували ялинки. Але що то за ялинки були? 
Посеред хати ставляли  голу сосну і єдиними окрасами їй 
служили грудочки цукру, загорнуті в папірці з чаю – срібні, з 
тютюну – червоні та синенькі». 

В. Жайворонок зазначав у [2, С. 662], що «ялинка – 
зрубане й прикрашене ялинове дерево з нагоди свята Нового 
року або Різдва, а також дитяче Новорічне або Різдвяне свято з 
танцями, іграми довкола нього». Сосна мала певне символічне 
навантаження. За легендою, коли робили хреста для розп’яття 
Ісуса, то виявилося, що вона не придатна ні на хрест, ні на 
цвяхи для нього. Саме тому Бог благословив її бути 
вічнозеленою і радісно шуміти; соснові шишки стали символом 
родючості та плодючості, що розглянуто у [2, С. 571]. У народі 
сосна вважається символом ідеального дерева. Хоч, як зауважив 
М. Плевако у [1, с. 9], сам Борис Грінченко «…любив дубовий 
ліс, та й всяке дерево любив, опріч похмурої сосни та ялини». 
Незважаючи на це, він записав у [3, С. 9–10] дві народні пісні, у 
назві яких є  ботанізм «сосна»: «Щось у лісі зашуміло – сосна з 
вітром говорила…» та «Не хилися, сосно, бо й так мені 
тошно…».  Згодом видав їх у Чернігівському збірнику народних 
пісень «Живі струни» (1895).   

Грудочки цукру були своєрідними приношеннями, аби 
задобрити майбутнє, разом і духів дому. Діти вважалися 
повноцінними дійовими особами у зміні старого року на новий, 
адже й задля них, їхньої розваги, позитивних емоцій 
влаштовувалися свята. Слов’яни ототожнювали новий рік із 
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народженням Сонця, тобто воно спочатку було маленьким. 
Уявлення язичницьких народів були пов’язані із народженням і 
дитинством світоносного начала у його річному бутті. У цей 
період проводилися ігри, приносилися жертви. Саме такі 
відгомони давніх традицій спостерігаємо і у святкуванні Нового 
року, що відбувалися на тодішніх українських землях. 

Відзначення цієї календарної зміни у січні має глибоке 
історичне підґрунтя. В Україні  під впливом Литви й Польщі, 
які захопили в XIV–XV ст. більшу частину її території, традиція 
зустрічі Нового року 1 січня існувала ще з кінця XIV ст., що 
зазначено у [4, С. 187]. 

В Інституті рукописів Національної бібліотеки імені В. І. 
Вернадського зберігаються свідчення Дмитра Грінченка про 
дитячі роки сина, умовно названі «Спогади про дитячі літа 
Бориса». Наводимо фрагмент про святкування Нового року в 
оригіналі, які зафіксовано у [5]: 

«Елка каждый год устраивалась со всеми украшениями и 
лакомствами, для этого немного нужно, чтобы сделать 
удовольствие детям, а удовольствие детей есть наше 
удовольствие. 

Как-то раз еще в Ольховом Борис, как всегдашний 
инициатор во всем – как в проказах, так и в играх, предложил 
устроить игру в часовые, состоялся по этому совет. На 
совещании пришли к заключению, что ведь часовой должен 
что-либо караулить, после долгих дебатов решили опять 
поставить елку. Девочки, услыша, что будет елка, а значит, и 
сладости, с восторгом одобрили проект. А так как за праздники 
все было уничтожено с елки и другие лакомства, то завернули 
сахар в разноцветные бумажки и навесили на елку. Кстати, у 
Бориса было маленькое ружье, на котором можно было даже 
стрелять. И вот Борис с братиком по очереди были на часах, 
якобы караулили елку, это продолжалось несколько часов, 
покуда не сняли ретивых часовых с поста и не уложили спать 
(это происшествие с елки указано и в книге)». 
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У грі дитина вільна, проте розуміє певні її усталені норми, 
правила. Це своєрідна модель дорослих взаємин, суспільства. 
Якщо гравець не дотримується встановленого порядку 
взаємодій, його позбавляють права участі. Відбувається 
соціологізація, виробляються навички самостійного (від 
дорослих) спілкування, вміння виявити власну внутрішню суть, 
інтереси, бачення розвитку подій. Ж.-Ж. Руссо зазначав: 
«Напруження сил, подолання труднощів справляє дитині 
насолоду й робить гру розвагою», що процитовано у [6, С. 160].  

Попри дитячі забавки, українські традиції, які 
пошановувалися у родинах, спостерігаємо таку важливу рису 
тоді ще малого Бориса як лідерство. Роль вартового стала не 
лише дитячою забавкою, але й згодом трансформувалася у нову 
важливу якість.  

Він став головою Київської «Просвіти». Якщо 
Б. Грінченко хотів видати кілька книжок разом як голова 
видавничої комісії, то вигадував  псевдоніми, начебто не сам 
писав їx, а хтось інший. Наприклад,  П. Вільхівський, 
М. Гримач, Куличка, Ів. Перекотиполе, В. Чайченко, 
Л. Яворенко. «Один з псевдонімів Грінченкових – був 
«Вартовий», і трудно добрати інше слово, яке так влучно 
схарактеризувало б його роль в історії рідного краю. Справді, 
він був вартовим, що цілі десятиліття не сходив з свого важкого 
й відповідального місця», – писав С. Єфремов у [7, С. 2]. Зокрема, 
некролог «Над труною Драгоманова», який надруковано у [8, С. 3], 
підписав псевдонімом В. Вартовий.  Проте в автобіографії 1892 
року Василя Чайченка, написаної для «Исторії літератури руської» 
О. Огоновського, застеріг: «до друку можна покористуватись всім 
тим, що підписане "Іваном Перекотиполем" або 
"Василем Чайченком"», про що відомо з [9, С. 1156]. Із плином часу 
Микола Чернявський назвав побратима по перу «вірним вартовим», 
що відомо з [10, С. 2].    

Борис Дмитрович вбачав свою місію у просвітницькій 
діяльності задля рідного народу, щоб «зникли ганебні явища "пан" 
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та "мужик", а щоб виробилися з української нації одна національно-
самосвідома, освічена громада», що зазначено у [7, С. 2].  

Майже половину свого життя Б. Грінченко присвятив 
дітям, навчаючи їх рідної мови, піклувався про збереження 
народних традицій як духовного стрижня. Чимало зібраних 
приказок, прислів’їв, народних дотепів, віршів, влучних 
висловів умістив у читанці та букварі, які склав. Сприяв він і 
творчому розвитку та самореалізації учнів, адже під його 
керівництвом школярі підготували рукописний альманах 
«Думка» (три випуски), де, крім фольклорних творів, було 
надруковано й  перші літературні спроби дітей. 

У творчому тандемі протягом усього життя працював 
Б. Грінченко разом зі своєю дружиною – Марією Миколаївною 
Гладиліною-Грінченко (відомою у літературі як Марія Загірня). 
Спільно із чоловіком вона укладала словники, писала твори, 
видавали книги для дітей, чимало зробила для розвитку дитячої 
літератури на Україні. Подружжя каталогізувало колекцію 
української старовини В. Тарновського, займалося 
етнографічними дослідженнями. Особливо цінними є спогади 
Марії Загірньої про період учителювання Бориса Дмитровича, 
його глибоке розуміння психологічних особливостей дітей та 
вмінні поєднати їх потреби із економічними реаліями, аби 
максимально задовільнити школярів, його здатності та 
готовності навчатися у дітей, відгукуватися на їх поради. 

Вона залишила спогади  «Школи, де вчителював Борис 
Грінченко» (1922). У розділі  «Школа в Олексіївці 
Катеринославській» [11]  знаходимо опис Новорічного свята: 

«Надходили Різдвяні свята, і в школі мала відбутися 
ялинка. Та в околиці на багато верст навкруги не росли ні 
сосни, ні ялини. Через те попечителька присилала сосну з 
Харкова. І тоді прислала вона величезну сосну і гостинці дітям: 
цукерки, пряники, горіхи золоті, картонажі. Вкупі з кількома 
дітьми та з навколишніми школярками Марусею та Уляною два 
дні вряджали ми ялинку, а третього дня свят відбулося шкільне 
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свято. Не сподобалися нам ті подарунки, що прислала 
попечителька дітям, і потім уже умовилися з нею, що їй 
прислано буде список, що саме прислати,    і вона пришле, 
витративши не більше того, скільки звичайно витрачала на це. 
Замість дорогих цукерок попрохали прислати простих, і їх 
вийшло в кілька разів більше. Замість панських картонажиків, 
які ламалися, поки їх донесуть додому, попрохали прислати для 
дівчат намиста, стрічки, сережки, для хлопців пояси, ножі 
складні, каламарі, пенали і т. ін. І другого року ялинка в школі 
дуже гарно вбрана була намистами, стрічками, червоними 
поясами, а цукерків вистачило не тільки теперішнім школярам, 
а й тим, що вчилися попереду і поприходили на свято.  

В останній день вчиття перед Різдвом хтось із малих 
школярів спитав, чи можна принести нам вечерю на кутю. 
Сказали, що можна, і на таку оказію купили цукерків та 
пряників. Прийшла кутя, діждали ми зірки, повечеряли, аж тут і 
школярі почали приходити, вечерю приносити. Хоч я колись і 
сама носила вечерю до діда й до баби, але тепер виявилося, що 
я не знаю, що ж робити з вечерею? Діти навчили, що треба 
покуштувати куті й узвару, а тоді своєю долити, бо ще вони 
мусять нести дідові й бабі і хрещеним батькові та матері. А 
пиріжки треба взяти, а натомість своїх положити».  

М. Чернявський про Бориса Дмитровича зазначив у [10, 
С. 18]: «Він більше працював, ніж жив…».  У доробку 
Б. Грінченка «Словарь української мови» (1907), читанка «Рідне 
слово» та «Українська граматика до науки читання й писання», 
ліричні твори, деякі з них покладено на музику («Квітчані 
сльози», «Могила», «Над Дніпром» та ін.), оповідання, повісті – 
«Сонячний промінь» (1890), «На розпутті» (1891), «Серед 
темної ночі» (1900), «Під тихими вербами» (1901), «Брат на 
брата» (1907), драматичні твори.  

Б. Грінченко – Вартовий. Той, хто попри все стереже 
ялинку як символ Світового дерева, Світового порядку. 
Тодішній маленький хлопчик асоціюється із людиною-дитиною 
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Бога Отця, який намагається вберегти порядок, уклад 
Світобудови, даючи життя новому, прогресивному, новому року 
відліку в історії рідного народу. Бертольд Брехт стверджував: «Усі 
види мистецтв служать найвеличнішому мистецтву – мистецтву 
жити на землі», що зазначено у [12, С. 297]. 

Висновки. Отже, філософська концепція життя і 
діяльності Б. Грінченка – митця-патріота – мала на меті 
збереження ядра української культури, його духовного 
надбання, народження і проєктування нового прогресивного 
заради виходу рідного народу на вищий історичний щабель.  
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§6.6 МЕТАКОМУНІКАТИВНІСТЬ АНГЛОМОВНОГО 

ПИСЬМОВОГО МЕДІАДИСКУРСУ 

Вступ. Письмовий / друкований медіадискурс ще 
називають публіцистичним, оскільки він пов’язується з 
ланцюжком "публічний – публічна думка – публікація" і є 
результатом виявлення приватних поглядів та їх опублікуванням 
[1, P. 14–15]. Він представлений різними жанрами [2, C. 132–133; 3, 
c. 253; 4, c. 246; 5, P. 441–442]: інформаційними (передова /
редакторська стаття, репортаж, темтична / проблемна стаття,
хронікальна / інформаційна замітка, інформаційне інтрев’ю, звіт,
реклама тощо); аналітичними (аналітична стаття, коментар,
рецензія, (медіа)огляд (новини, спортивні репортажі в пресі,
політогляд), кореспонденція); сатиричними (фельєтон, памфлет,
сатирична репліка тощо); художньо-публіцистичними (нарис,
замальовка, есе, скетч, світська хроніка тощо). Параметрами
друкованого медіадискурсу є монологічна форма мовлення;
використання заголовків та ввідних (перших) речень як сигналів
для ефективних припущень про найважливішу інформацію в
дискурсі [6, p. 77] й підзаголовків як сигналів-організаторів
фрагментів дискурсу в одне ціле; ознайомленість адресата з
передісторією подій, що описуються в пресі [2, C. 132, 134]; мовна
маніпуляція, наслідком якої є викривлення дійсності [5, P. 441–442].

Виклад основного матеріалу. Фокусом нашого 
дослідження є мовні сигнали – чи, іншими словами, 
контекстуалізовані ключі (contextualizing cues) [7] / "якірні" 
(anchoring) засоби [8, P. 38–39; 9, P. 439, 447, 449] / 
метакомунікативи [10; 11] – в письмовому медіамовленні, що 
супроводжують повідомлення основної інформації. 
Метакомунікативи виступають контекстуальними індикаторами 
на позначення часу і місця, вони не розповідають, що учасники 
розмови думають, вони допомагають будувати припущення, 
розуміти, судити, маркувати авторську оцінку предмета 
дискусії  чи  оформлювати  символічне  оточення  для того, щоб  
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вплинути на те, що ми загалом думаємо і робимо [1, p. 24]. 
У письмовому медіадискурсі домінантна роль 

відповідиться регулятивній, рефлективній та логіко-
композиційній метакомунікації (див. Рис. 1), представленими 
однойменними метакомунікативами (МК), особливості 
вживання яких у зазначеному дискурсі описано нижче. 

Рис. 1. Метакомунікація в друкованому медіадискурсі 

РЕГУЛЯТИВНА метакомунікація (48%) у друкованому 
медіадискурсі через МК-регулятиви (МК-акцентуатори та МК-
коментатори) виступає підтвердженням висловленим фактам, 
вводить уточнення і пояснення, висловлює припущення, 
емоційну оцінку судженням, акцентує на основних моментах 
статті. Дискурс-специфічним у плані МК-акцентуаторів є: 

– вживання заголовків як МК-атрактантів (e.g.,
Teenage mums: a tale of dreams shattered): у друкованому 
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медіадискурсі основним засобом приваблення читача є 
заголовки, на метакомунікативній характер яких вказує 
О. В. Дзера [12]. Однак, якщо вони у вигляді 
контактовстановлювальних питань-топікалізаторів (e.g., Tariffs? 
Can We Do It Again?), то "встановлення контакту" заміщується 
"приверненням уваги"; 

– застосування МК-інтенцій (e.g., to finally resolve some

of the thorniest issues; President Putin is attempting to portray 

Russia in a positive light; Chinese officials have said they would 

impose; President Trump plans to announce; to brief the German 

chancellor, Angela Merkel, on her plan), які коментують дії, 
направлені на об’єкта мовлення у друкованому медіадискурсі; 

– маркування інформації через МК-топікалізатори
(e.g., it is now time that the Russian state comes forward and

explains exactly what; it’s worth reading that section in full; it is 

unclear how; it’s important for all of us to remember; Downing 

Street has maintained the illusion that; police are trying to establish 

how; the EU has already rejected the idea of; the absence of any 

plan to deal with; is at the core of; built on sympathy with), МК-
інтенсифікатори (e.g., of all sizes and in all sectors; at the heart of

a very peaceful part of the UK; a very, very toxic, highly dangerous 

weapon; at least one member of the Government; is as much a part 

of … as; in some significant cases the very industries…say; many of 

the women who… face; he was the last remaining member of; he 

was also the court’s most consistently eloquent voice in support of 

та МК-афективи (e.g., Backbench Brexiteers reacted with fury to

the contents of the documents that; and ministers fear that; the letter 

expresses fears that; it’s reasonable to fear that; her frustration 

dissolving into tears; that is part of the anger I feel at; we are being 

hurt because of; Ms. Ibrahim, for instance, said she was horrified 

by; who had been attracted to the idea of; it will be hard to); 
– використання неконкретних, загальних МК міри для

позначення збільшення / зростання / пролонгації чогось (e.g., 
goes further than expected; large parts of; a larger share of; is part 

https://www.nytimes.com/2018/06/29/us/politics/trump-supreme-court-pick-july.html
https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/amendments/amendment-xiv
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of the wider disorder; making it / it is growing much harder for; a much 

larger share of … and a greater percentage of; and arguably the most 

consequential provision of the biggest concern, however, is…).
Натомість серед МК-коментаторів у друкованому 

медіадискурсі на перший план виходять МК-уточнення (e.g., 
saying that it was really a lack of; interpreting the 14th Amendment 

in light of its history and original meaning; insisting that judicial 

ethics bar them from commenting on; taken out of context; including 

China’s agreement to; especially in his decisions on), МК-
пояснення (e.g., the truth / fact / reason / point / problem is; it / this

(all)  comes down to / when it comes; this is / that’s why; that / 

which means / what this means; what this tells us; is a "red line" for; 

the true consequences of; making clear that; guaranteeing for the

first time; which demonstrates how deep; which also happens to be 

the 150th anniversary of the ratification of the 14th Amendment; a 

method the conservative justices swear by in most other cases; Its 

best known and most litigated provision, Section 1, went even 

further), МК-узагальнення (e.g., as broadly as; in few enough

words to fit in two tweets; in any meaningful way; and have 

embraced the idea of) та МК-компаративи (e.g., as every business

school student learns; but it is a pittance compared with what; as a 

dodge to agreeing with a ruling like Brown; like the Freedmen’s 

Bureau Act; like a woman’s right to; a “zombie-like state”; a likely 

ask from; described the plan as unworkable), що не виключає 
вживання також МК-підтверджень (e.g., it’s no secret; it’s not

surprising / no surprise; there’s no question / no (little) doubt; the 

same holds true; that discussing such an option is a waste of time; 

an effort he acknowledges has not been very successful; the offer is 

there; it’s absurd; are rightly considered); МК-непогоджень (e.g., 
Sarah Ibrahim had little choice but to; is not remotely in dispute); 
МК умовності (e.g., to recognise its own standards as a condition

for; even if the decision is never called into doubt, it’s unnerving 

that they’re discussing the prospect at all); МК-доповнень (e.g., he

added); МК-попереджень (e.g., another action China has said it

https://www.theusconstitution.org/wp-content/uploads/2017/12/Fisher_v_Texas_II_Merits_Final.pdf
https://www.theusconstitution.org/wp-content/uploads/2017/12/Fisher_v_Texas_II_Merits_Final.pdf
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would respond to in kind); МК-припущень (e.g., will be more

limited in scope; will have a damaging effect on; will fail because it 

is simply; will also solve the problem of); МК-зізнань (e.g., in truth

/ fact) та МК-дистантів (e.g., Theresa May has long stopped being

interested in; the Trump administration needs to put far greater 

distance between). 
Специфіка РЕФЛЕКТИВНОЇ метакомунікації в 

письмовому медіадискурсі (20%) виявляється у нетиповості 
вживання адресних структур. Так, не можна сказати, що 
публіцистичні статті позбавлені суб’єктивних оцінок автора, 
але вони не передаються адресантно-орієнтованими МК. 
Навіть заміна I / my-структур на we / our-структур якщо і 
зустрічається, то лише у складі цитат, виражаючи у такому 
випадку ставлення метаавтора і наголошуючи, що цитована 
особа є представником відповідної громади чи групи людей 
(e.g., we want to urge you to listen to the voice of; we also urge the

cabinet to recognize that; we’re concerned that; we have no 

information about; we are trying to pursue; we have said; and we 

left, but we are still considered ISIS; Kurdish officials allowed us to 

interview… but refused to let us…; Kurdish officials did not let us 

ask). Адресатно-орієнтовані МК загалом теж невластиві цьому 
дискурсу, оскільки тут не передбачається залучення адресата до 
дискусії; вони можуть вживатися або як складові цитат, подібно 
адресантно-орієнтованим МК, (e.g., you don’t know; you told us

to; as you lead the discussions with; which supports your ambition 

for a future partnership with); або у формі імперативів (e.g., take

the recent, bizarre refusal by at least half a dozen of; consider the 

14th Amendment’s protection of rights not listed in the Constitution 

itself). 
Натомість вирізняються адресно-невизначені МК, більш 

того, друкованому медійному дискурсу притаманне педантичне 
перерахування додаткової інформації про кожного, на кого 
посилається адресант, що додає вагомості презентованій 
інформації. У такому оформленні вона звучить як факти та 
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подається за схемою "(as) said / according to + інтродуктив", що 
вказує на:  

а) ім’я особи, на яку посилаються (e.g., the foreign

secretary, Boris Johnson; The chancellor, Philip Hammond; a 

Russian double agent, Sergei Skripal and his daughter, Yulia; the 

chief executive of General Motors, Mary Barra; a spokesman for the 

White House, Raj Shah);  
б) вік (e.g., Dawn Sturgess, 44, and her partner Charlie

Rowley, 45; Ms. Ibrahim, 31; Dua Mohammed, 44);  
в) посаду (e.g., Paul Cosford, medical director of Public

Health England; Ben Wallace, the security minister; Alexei 

Pushkov, a prominent Russian senator; Igor Morozov, a member of 

the Russian parliament’s foreign affairs committee; John Glen, the 

Conservative MP for Salisbury; Bob Seely, a Conservative MP and 

expert on Russia’s unconventional form of warfare; Michael Gove, 

the Environment Secretary; Sohel Sareshwala, the company’s owner 

and president; Austin Ramirez, Husco International’s chief 

executive; Mary Lovely, an economics professor at Syracuse 

University and senior fellow at the Peterson Institute for 

International Economics; Eswar Prasad, a professor of 

international trade at Cornell University);  
г) особисті характеристики людини, про яку йдеться (e.g., 

Mr Rowley, a heroin addict, and Ms Sturgess, who had an alcohol 

problem; the German woman, a dark blue head scarf around her pale 

face; one of the Frenchwomen, a 28-year-old mother of three). 
ЛОГІКО-КОМПОЗИЦІЙНА метакомунікація у 

друкованому медіадискурсі (11%), в першу чергу, 
специфікується через когезивно-когерентні МК типу first, a little

history; another truth soon became self-evident; start with its very 

first sentence. 
ФАТИЧНА метакомунікація (9%) загалом невластива 

друкованому медійному дискурсах за винятком 
контактовстановлювальних МК у вигляді МК-звертань у 
листах до редактора / редакції у відповідній рубриці газети (e.g., 
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The Editor / The Daily DAWN / Dear Sir or Madam (To whom it 

may concern); Dear Editor; to the Editor; Dear Reader / Mr. 

Dallas) та вищезазначених питань-топікалізаторів (як 
заголовків) чи риторичних питань, до яких автор удається 
опосередковано, як частин цитат свідків, політиків тощо, а 
саме: So who is responsible for us? Who will determine our fate?

Don’t we deserve, what do you call it, redemption? How long can 

we pay the price for a mistake? For our whole lives? What’s the 

point if we can’t free trade with global giants?. Відзначимо також 
виняткове вживання у друкованому медіадискурсі 
контакторозмикальних МК у вигляді інтригувальних питань 
у нетиповій для них функції як питань-конклюзивів, що 
використовуються для маркованого завершення статті, 
наприклад, Now that he’s gone, what will become of the

amendment? 

РЕФЕРЕНЦІЙНА метакомунікація, хоча й становить 
лише 8%, все ж є неодмінним складником друкованого 
медійного дискурсу, зокрема, 

– МК-інтродуктивами цитувань з обов’язковим
зазначення авторства того чи іншого висловлення (e.g., John

Glen, the Conservative MP for Salisbury / Mr Wallace / the 

historian Eric Foner / Sherrilyn Ifill / Sajid Javid / Nadine Dorries / 

Mr. Newell / President Trump / the Prime Minister's official 

spokeswoman / she / he / they / it + said / put it / added / declared / 

states / write / wrote on Twitter / told Sky News). Наприклад: 
(44) … as B. B. King put it, "The beautiful thing about

learning is that nobody can take that away from you" (Winfrey, 
2008). 

Через дієслова у "словах автора" у прикладі (44) автором 
статті опосередковано коментується об’єкт цитування (див. 
підкреслення). У прикладі (45) представлено повне цитування зі 
"словами автора" – they write: 

(45) "The Conservative Party’s commitment to UK businesses,

of all sizes and in all sectors, has never been and should never be in 
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doubt," they write. "We want     to urge you to listen to the voice of 

business now as you lead the discussions with cabinet about the UK 

future relationship with the EU" (Wright, 2018); 
– МК-інтродуктивами посилань є загалом нетиповими

для друкованого медійного дискурсу за виключенням 
поодиноких випадків їхнього вживання типу according to The

Spectator; according to two people familiar with the meeting. 
– типовими МК-інтродуктивами для введення

прикладу є патерни типу as a pattern of unfair trade practices. 
СУБ’ЄКТНО-МОДАЛЬНА метакомунікація в 

письмовому медіадискурсі (4%) вирізняється МК-мітигаторами 
через позначення вірогідності (e.g., and to consider possible

consequences, he told MPs…) та вираження обережності щодо 
передачі слів метаавтора (e.g., Raj Shah acknowledged that while

some policies might not always be to the liking of…); й МК-
ампліфікаторами (e.g., as is nearly certain; I should have

anticipated; as the UK would be unable to recognize), хоча 
нетиповим є вживання останніх з такими модальними дієсловами 
як have to та need.  

Висновки. Письмовий (друкований) медіадискурс чи 
публіцистичний дискурс є результатом виявлення приватних 
поглядів та їх опублікуванням. Дискурсивна специфіка 
метакомунікації газетного медіамовлення полягає у її 
регулятивності, де реалізуються майже всі існуючі різновиди МК-
акцентуаторів та МК-коментаторів, за допомогою яких 
привертають увагу читачів та уточнюють, роз’яснюють, 
узагальнюють чи порівнюють, відповідно. Наступними за 
важливістю є логіко-композиційна та референційна 
метакомунікація, адже продуманість мовлення газетних статей 
передбачає ретельне обмірковування когезивних зв’язків, з одного 
боку, та підкріплення аргументів фактажем через цитування з 
маркуванням автора / джерела цитованих слів, посилання, 
наведення прикладів – з іншого. Немаркованою в письмовому 
медіадискурсі є фатична метакомунікація, адже вона є 
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диференційною рисою не письмового, а усного розмовного 
мовлення; водночас винятковим є вживання у письмовому 
медіадискурсі контактовстановлювальних МК у вигляді МК-
звертань у листах до редактора / редакції у відповідній рубриці 
газети. До найближчих перспектив дослідження відносимо 
детальне вивчення дискурсивної специфіки реалізації 
метакомунікації, по-перше, в рамках зіставлення письмових та 
усних типів дискурсу, та, по-друге, окремо в різних дискурсах: 
художньому (у порівнянні з кінодискурсом), юридичному / 
протокольному, усному медійному (теле/радіодискурсі), 
риторичному, науковому й академічному / аудиторному типах 
дискурсу. 
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§6.7 РОЛЬ СІМ’Ї У ЗАПОБІГАННІ ПРОТИПРАВНОЇ

ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ

Вступ. Питання забезпечення найкращих інтересів дитини 
лежить у площині права, психології, педагогіки, моралі. Коли 
діти вступають у контакт із законом як потерпілі, свідки, 
позивачі або в конфлікт – як правопорушники, важливо, щоби 
вони зустрілися із системою, яка розуміє та поважає їхні права.  

Актуальність вивчення даної проблеми має соціально-
правову значущість у площині профілактики й зумовлюється, 
перш за все, потребами вдосконалення стратегії і тактики 
попередження криміналізації дітей. Поряд з цим виступає 
проблематика застосування до дитини, яка опинилась у 
конфлікті із законом, комплексу заходів виховного характеру 
або порушення питання про застосування до неї більш суворого 
покарання. Дитина, яка опинилась у конфлікті із законом, є 
специфічним суб’єктом правовідносин і потребує застосування 
заходів, які є відмінними від тих, що застосовуються до 
дорослих правопорушників. Водночас діяння, що вчиняються 
дітьми, які не досягли віку кримінальної відповідальності, часто 
набувають більшого резонансу та навіть осуду з боку 
суспільства, окремі представники якого вимагають 
застосування жорсткіших покарань до дітей.  

Разом із тим, ті покарання, які застосовуються наразі, за 
оцінками ряду експертів, не є дієвими та не сприяють 
ресоціалізації цієї категорії дітей. Тож одним із важливих 
завдань у сфері реформування системи юстиції щодо дітей є 
реалізація завдань правосуддя, дружнього до дитини, 
приведення його положень до міжнародних стандартів [1].

Виклад основного матеріалу. Сьогодні світову спільноту 
непокоїть комплекс проблем, що зачіпає абсолютно всі сфери 
життєдіяльності дітей, і тому було прийнято низку міжнародних 
нормативно-правових документів щодо захисту прав дитини. 
Втім, вивчення правозастосовчої практики дозволяє 
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констатувати факт, що норми міжнародного права, 
ратифіковані в національне законодавство України, носять 
переважно декларативний характер, тому прямі посилання на 
його правові приписи у професійній діяльності всіх суб'єктів 
системи профілактики правопорушень неповнолітніх мають 
переважно формальний характер.

Викликає занепокоєння той факт, що правопорушення 
перетворилися на одне з найтиповіших соціальних явищ в 
Україні і стали нормою в середовищі неповнолітніх. Цей 
феномен полягає в тому, що безкарність за малозначні 
адміністративні правопорушення породжує безвідповідальність, 
сприяє формуванню стійкої антисуспільної установки 
особистості неповнолітнього, а у майбутньому – вчиненню ним 
суспільно-небезпечного винного діяння, тобто злочину, за який 
передбачена більш сувора санкція – кримінальна 
відповідальність.  

Принагідно зазначимо, що аналіз чинного законодавства 
України свідчить про відсутність єдності у визначенні терміну 
«дитина» та «неповнолітній» у нормативно-правових актах, що 
подекуди створює труднощі правового регулювання. Юридичне 
визначення поняття «діти» містить у собі поняття особи, яка не 
досягла повноліття, охоплює і «неповнолітніх», і «малолітніх» 
осіб. 

Згідно зі статистичними даними та результатами 
досліджень науковців за останні десятиріччя, незважаючи на 
зниження рівня злочинності в державі, її структура залишається 
складною, відбувається значне її омолодження [2, с. 18]. Одним 
із напрямів боротьби зі злочинністю взагалі та злочинністю 
неповнолітніх зокрема є профілактична діяльність. 
Профілактика проводиться зусиллями соціально-психологічних 
служб, педагогів, співробітників соціальних служб, служб у 
справах дітей, працівниками правоохоронних органів. Однак 
традиційні підходи щодо протидії злочинності на даний час не є 
достатньо ефективними. Сьогодні громадянське суспільство 
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України надає перевагу особистісним якостям, що спонукають 
молодь до вироблення нової моделі поведінки.  

Важливу роль у вихованні молоді держава покладає на 
сім’ю як соціальний інститут суспільства. Разом із тим, чим 
далі, тим активніше ведеться дискурс про кризу сім’ї як 
інституту. Та попри те, що змінюються її форми, структура 
сімейних відносин, сім’я не втрачає своєї значущості. За останні 
20 – 25 років соціологічних досліджень цінність сім’ї в 
уявленнях українців не зменшилася. Родина залишається 
важливим для людини простором, де людина віднаходить 
щастя, емоційний комфорт, простором турботи і піклування [3]. 

Вагомий внесок у формування методології і методики 
вивчення особистості неповнолітніх правопорушників та 
чинників, що впливають на правопорушення дітей, внесли 
М. Гребенюк, О. Джужа, А. Закалюк, А. Зелінський, 
Л. Казміренко, М. Костицький, В. Лефтеров, В. Медведєв, 
Л. Мороз, С. Яковенко та інші українські науковці – юристи і 
психологи. Проте надзвичайна динамічність самого феномену 
правопорушень, зокрема неповнолітніх, залежність його від 
соціокультурних умов, які швидко змінюються, реформування 
системи правоохоронних органів не дозволяють вважати 
проблему правового й організаційного забезпечення 
профілактичної діяльності вирішеною. 

Делінквентна поведінка, поряд із адиктивною та 
патопсихологічною, є різновидами девіантної поведінки. 
Девіант – особа, чия поведінка не співпадає з вимогами будь-
яких нормативних систем, зокрема й неформальних; делінквент – 
особа, чия поведінка суперечить нормам, встановленим 
правовими приписами, за виключенням кримінального права [4]. 
Виходячи з цього, ґенеза «становлення» особистості злочинця 
виглядає таким чином: девіант – делінквент – злочинець [5]. 
Протиправна поведінка (неправомірні дії, злочини, 
правопорушення, делікти, проступки) є проявом антисоціальної 
спрямованості особистості, що проявляється в нехтуванні чи 
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посяганні на інтереси суспільства загалом чи особистих 
інтересів громадян. За своєю сутністю така поведінка 
неоднорідна, а за спричиненими наслідками – характеризується 
різним ступенем суспільної небезпеки.

Детермінує протиправну поведінку взаємодія певних 
властивостей особи із середовищем та ситуацією її 
життєдіяльності. Основними «чинниками ризику» щодо 
формування делінквентної поведінки є біологічні, психологічні 
і соціальні. Наведені чинники є взаємопов’язаними. Наприклад, 
дитині, якій складно дається засвоєння навчального матеріалу 
та, відповідно, яка має низьку успішність у навчанні, набагато 
важче, ніж успішним учням, встановити позитивні й емоційно 
сприятливі контакти з учителями та однолітками. До такої 
дитини з боку педагогів можуть висуватися жорсткіші вимоги, 
яким, водночас, вона не здатна відповідати. Таким чином, на 
думку вітчизняних вчених і практиків [6, с. 327], формується 
своєрідне замкнене коло, з якого дитина не бачить виходу та 
починає порушувати встановлені норми і правила (навчання, 
спілкування, дисципліни), залучається до молодіжних 
субкультурних груп, виникають конфлікти з батьками.
Найчастіше жоден окремий чинник не призводить до 
протиправної поведінки. Що більша їх кількість чинить вплив 
на дитину, то вищий ризик скоєння нею правопорушення.  

Відтак відсутність чинників захисту може спричиняти у 
подальшому житті дитини різні проблеми, як-то нездатність 
створювати тривалі стосунки з найближчим оточенням, 
схильність до асоціальних проявів та поведінки, прийняття 
моделі насильницької взаємодії в стосунках як єдиної 
можливої; нездатність долати проблеми, приймати рішення та 
нести за них відповідальність тощо. Вплив більшості з названих 
чинників можна нейтралізувати, якщо їх своєчасно виявити та 
вибудувати систему профілактичних втручань [7]. Це засвідчує 
актуальність проведення системної профілактичної роботи з 
дітьми за участі закладів освіти, охорони здоров’я, соціальних 
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служб, підрозділів Національної поліції України, громадських 
організацій. 

На провідну роль родини в забезпеченні психологічних 
потреб дитини вказували З. Фрейд, А. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, 
Е. Берн, Л. Виготський, Б. Зейгарнік, О. Леонтьєв, В. Мясищев 
та багато інших вчених. Сім’я займає центральне місце у 
формуванні особистості дитини. В сім’ї закладаються основи 
буття людини, її духовні, моральні, світоглядні якості.  

Окрім того, сім’я задовольняє цілу низку психологічних 
потреб особистості, серед яких прагнення моральної підтримки, 
безпеки, захищеності від зазіхань, емоційного комфорту, 
визнання та прийняття з боку значущих людей. Зазвичай 
родину об’єднують позитивні почуття любові, які визначають 
характер взаємин членів сім’ї. Ці почуття та взаємини 
сприятливо впливають на дитину, яка сприймає родичів як 
захисників, порадників, старших друзів. У протилежному 
випадку домінування негативних почуттів, родина стає 
джерелом травматизації дитини [8, с. 85]. 

На жаль, для багатьох дітей, які стають жертвами 
жорстокості власних батьків та піклувальників, родинний 
спокій є нездійсненною мрією. Згідно з результатами 
проведеного опитування [9, с. 110], понад половина дітей в 
сучасній Україні зростає у дисфункціональних сім’ях 
(неспроможних забезпечувати їх матеріально та соціалізаційно, 
неадаптованих до умов проживання, незацікавлених в 
успішному навчанні своїх дітей). При цьому стосунки в кожній 
третій родині (37,7%) оцінюються дітьми як негативні, а для 
значної кількості з них (41,9%) батьки не є найбільш 
авторитетними людьми. У третини опитаних підлітків батьки 
зловживають алкоголем чи вживають наркотики, вчиняють 
дрібні крадіжки. До того ж лише у 62,3% опитаних 
респондентів відносини у родині дружні, а загальна кількість 
негативних стосунків (нерівноправних – 13,0%, ворогуючих – 
5,2%, байдужих – 4,5%, інше – 5,2%) складає 37,7%, тобто 
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кожна третя родина, що свідчить про наявність підґрунтя для 
сімейної занедбаності та бездоглядності, які, в свою чергу, 
штовхають дитину до неправомірних дій, обумовлених цими 
соціально-психологічними чинниками мікросередовища.  

У сім’ї прищеплюються цінності і формується 
правосвідомість, які згодом повинні стати правовою 
установкою, що регулює поведінку особи в юридично значущій 
ситуації, ситуації вибору між правомірним і протиправним [10]. 
Міжособистісна взаємодія в родині (дитина – батьки) від 
початку побудована на емоційній основі, позитивних і 
негативних емоціях, які виникають у зв’язку зі схваленням чи 
засудженням вчинку батьками, а також на сприйнятті зразків 
поведінки, які демонструються батьками. 

У межах згаданого вище дослідження встановлено, що 
основним засобом проведення вільного часу все більше стає 
спілкування в Інтернет-мережах (39,6%), при цьому батьки 
знають дуже мало або ж взагалі нічого не знають про те, чим 
займаються діти в кіберпросторі. Викликає занепокоєність 
змістова наповненість спілкування респондентів: у 53,2% 
опитаних є друзі, які мали проблеми з законом; у 27,6% – які 
раніше вчиняли адміністративні правопорушення; у 42,5% – 
близькі знайомі вживають наркотичні речовини; у 59,1% – 
алкогольні напої. При цьому третина підлітків мають і власний 
досвід вживання алкогольних напоїв чи наркотичних речовин; 
17,5% респондентів вже потрапляли до відділів поліції з 
негативних причин, а дві третини – отримували зауваження в 
школі за неналежну поведінку.  

Різний за характером і ступенем вплив на дитину здійснює 
низка чинників і, насамперед, особистість самих батьків як 
суб'єктів взаємодії. Систематизація чинників соціального 
ризику, що негативно позначаються на функціях сім’ї, має 
такий вигляд: соціально-економічні; медико-санітарні; 
соціально-демографічні; кримінальні: алкоголізація, 
наркотизація, викривлена мораль батьків, сімейні бешкети, 
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прояв жорстокості і садизму, наявність судимих членів сім’ї, 
котрі є носіями норм і традицій субкультури злочинного світу; 
психолого-педагогічні чинники: деструктивні емоційно-
конфліктні стосунки подружжя, батьків і дітей, педагогічна 
неспроможність і низький загальноосвітній рівень батьків, 
деформовані ціннісні орієнтації; соціально-психологічні 
чинники: особистісні (розширення сфери батьківських почуттів, 
виховна невпевненість батьків, фобія втрати дитини, 
нерозвиненість батьківських почуттів, проекція на дитину 
власних небажаних якостей, перенесення конфлікту між 
подружжям у  сферу виховання, зсув в установках батька щодо 
дитини залежно від статі дитини); порушені внутрішньосімейні 
відносини (недолік тепла у взаємостосунках батьків і дітей; 
дисгармонія між дорослими в сім’ї; вороже ставлення до 
дитини; тілесні покарання; сексуальні зловживання (інцест)); 
гострі, обтяжуючі життєві події (втрата любові; стрес унаслідок 
приміщення в чужу сім’ю; стрес унаслідок появи нового члена 
сім’ї ) [11, с. 59].

Благополучною вважається сім’я з високим рівнем 
внутрішньої сімейної моральності, духовності, координації та 
кооперації, взаємної підтримки та взаємодопомоги, з 
раціональними способами вирішення сімейних проблем [12]. До 
неблагополучних відносять сім’ї, які через об’єктивні або 
суб’єктивні причини втратили свої виховні можливості, 
внаслідок чого виникають несприятливі умови для виховання 
дитини. 

У контексті морально-етичного ризику з кримінальними 
характеристиками – це сім’ї з так званим прямим 
десоціалізуючим впливом, в яких відкрито демонструються 
зразки асоціальної поведінки та антигромадські переконання 
батьків. Зокрема розрізняють кримінально-аморальні сім’ї, в 
яких переважають кримінальні чинники ризику; аморально-
асоціальні сім’ї характеризуються антигромадськими 
установками і орієнтаціями, моральні норми і обмеження 
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розмиті; сім’ї з непрямим десоціалізуючим впливом, які у 
зв’язку з різними соціально-психологічними і психолого-
педагогічними утрудненнями внутрішньосімейного характеру 
втратили свій вплив на дітей, не здатні виконувати функції 
соціалізації. 

Дослідження психологічних механізмів впливу батьків на 
особистість дитини у роботах вітчизняних та зарубіжних 
психологів М. Боришевського, Г. Варги, Е. Ейдеміллера, 
В. Юстицькиса, О. Захарова, А. Лічко, О. Насонової, 
А. Співаковської, В. Століна, О. Шарган, А. Болдуін, С. Броді, 
В. Сатір, Д. Джексон, Р. Бендлер, Дж. Гріндер, Дж. Уотсон, 
Дж. Вікленд, Дж. Левінгер, Ж. Бенвеню та ін. обґрунтовано 
демонструє залежність розвитку особистості дитини від стилю 
виховання в сім’ї, типів батьківського ставлення до дитини, 
особливостей родинного спілкування, характеру подружніх 
стосунків, особистісних якостей батьків. 

Так, А. Варга виділяє п‟ять типів батьківського ставлення: 
прийняття-відкидання; кооперація; симбіоз; авторитарна 
гіперсоціалізація; «маленький невдаха» [13]. Широко відомою є 
модель Д. Баумрінд, яка містить чотири основні стилі 
батьківських відносин: авторитетний, авторитарний, 
ліберальний та індиферентний [14]. На думку сімейного 
психотерапевта В. Сатір, позитивна модель поведінки батьків 
характеризується гнучкістю, врівноваженістю, різні прийоми 
використаються не автоматично, а свідомо, з урахуванням 
наслідків своїх дій [15].

Як зазначає психолог Л. Шнейдер [16], родина приховує в 
собі складності, суперечності та недоліки виховного впливу. До 
найбільш розповсюджених несприятливих чинників сімейного 
впливу вчена віднесла неадекватний вплив матеріальних 
факторів; аморальність і протиправність родинної економіки; 
бездуховність батьків, відсутність прагнення до духовного 
розвитку дорослих і дітей; неадекватне використання 
батьківської влади; неприйнятні сімейний психологічний 
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мікроклімат і характер взаємодії; фанатизм у всіх його проявах; 
психолого-педагогічну безграмотність у вихованні: відсутність 
цілеспрямованості, послідовності та узгодженості виховного 
впливу членів родини; фізичні покарання, моральні пригнічення 
дитини.  

Крім того, дослідниця виокремлює найбільш типові 
негативні ролі дитини в сім’ї: "Цап-відбувайло" – свої подружні 
проблеми батьки переносять на дитину; "Улюбленець" – 
подружню відстороненість батьки компенсують підвищеною 
увагою до дитини; "Третій зайвий" – надмірна близькість 
батьків витісняє потреби й ініціативу дитини; "Миротворець" – 
дитина регулює, зменшує й усуває конфлікти між батьками. У 
зв’язку з цим, якщо сімейному вихованню притаманні стійкі 
несприятливі ознаки, що провокують формування негативних 
рис особистості дитини, то йдеться про порушення родинного 
виховного впливу. Вони виникають на підґрунті низки 
несприятливих характеристик родини в цілому та особистостей, 
які її складають.  

Профілактика та корекція порушень сімейного виховання 
досягається, за думкою О. Захарова, за рахунок культивування 
трьох якостей батьківської позиції – адекватності, гнучкості та 
прогностичності [17]. Адекватність передбачає вміння батьків 
розпізнавати та розуміти індивідуальність дитини. Гнучкості 
батьків характерна здатність перебудовувати вплив на дитину в 
процесі її дорослішання та у зв’язку зі змінами обставин життя. 
Прогностичність виявляється як спроможність батьків 
передбачати та проектувати наслідки виховного впливу на 
дитину. 

Загалом під профілактикою правопорушень серед дітей 
розуміють діяльність органів і служб у справах дітей, 
спеціальних установ для дітей, спрямовану на виявлення та 
усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми 
правопорушень, а також позитивний вплив на поведінку 
окремих дітей на території України, в її окремому регіоні, в 
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сім’ї, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від 
форм власності, за місцем проживання [18]. На думку Я. Квітки, 
до суб’єктів, які безпосередньо здійснюють індивідуальну 
профілактику, належать родина, трудові і навчальні колективи, 
громадські об’єднання населення, а також організаційні 
структури раннього і безпосереднього попередження 
правопорушень правоохоронних органів. [19, с. 80-84].
Зазначене засвідчує визнання сімейного виховання 
першоосновою розвитку дитини і важелем профілактики 
протиправної поведінки дітей.

В Україні з 1991 р. було прийнято низку законів, що 
стосуються профілактики правопорушень серед дітей, попри це 
науковці наголошують на відсутності у теорії та практиці 
концептуальних правових, методологічних, організаційних 
основ та відповідно нескоординованість і поверхневість 
профілактичної діяльності [20, с. 234]. Слушною видається 
пропозиція розробити і прийняти закон “Про основи системи 
профілактики бездоглядності і правопорушень неповнолітніх в 
Україні”, в якому, відповідно до Конституції України та 
міжнародних правових актів, визначити відповідну систему 
державних органів, та врегулювати діяльність державних і 
недержавних органів, установ, об’єднань і організацій у цій 
галузі [19, с. 183–184].

Варто звернути увагу на те, що поняття «профілактика» не 
обмежується впливом лише на поведінку дитини, а й 
передбачає виявлення та усунення причин, чинників та умов, 
що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, що охоплює 
більш комплексний підхід до вжиття заходів реагування та 
надання допомоги дитині. Профілактична робота може 
здійснюватись на рівні всього суспільства, окремого регіону, 
макросередовища (макрорівень), окремої соціальної групи, 
установи, організації, мікросередовища (мікрорівень), окремого 
індивіда (індивідуальний рівень) [5, с. 60]. Характерно, що 
результативність корекції спілкування в сім’ях дітей з 
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девіантною поведінкою залежить від вмілого поєднання як 
прямого (психологічна освіта батьків), так і опосередкованого 
(здійснюється через дітей, організацію спільної діяльності та 
спілкування дітей і дорослих в сім’ї, школі, за місцем 
проживання) впливу на сім’ю.  

Поміж напрямів соціально-педагогічної допомоги сім’ї 
слід виокремити соціально-педагогічний супровід сім’ї, що 
знаходиться в зоні ризику, як процес сумісного з членами сім’ї 
визначення мети і можливостей виховання й освіти дитини, 
реалізації комплексної програми розвитку, що передбачає 
вирішення проблем, які заважають нормальному розвитку 
дитини і її позитивній соціалізації. 

Висновки. Як підсумок зазначимо, що питання ролі сім’ї 
у запобіганні протиправної поведінки дітей доцільно розглядати 
комплексно, у площині системи профілактики, до суб’єктів якої 
належать, крім родини, органи і служби у справах дітей трудові 
і навчальні колективи, громадські об’єднання населення. 
Профілактика повинна містити соціальний, освітній та 
психологічний компоненти. У нашому дослідженні окреслена 
проблема розглядається в контексті соціально-профілактичного 
підходу, в основу якого покладено виявлення, усунення і 
нейтралізацію причин і умов, що створюють різного роду 
негативні явища, а також соціально-педагогічного – 
психологічна освіта батьків, психологічна корекція сімейних, 
зокрема батьківсько-дитячих стосунків, відновлення чи 
корекція якостей особистості дитини з девіантною поведінкою. 
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§6.8 ГРАМАТИЧНИЙ АНАЛІТИЗМ У СИНТАГМАТИЦІ

ДІЄСЛІВНИХ СИСТЕМ: МІЖМОВНИЙ АСПЕКТ 

Вступ. Зіставні (контрастивні) дослідження в сьогоденному 
мовознавстві є незаперечно перспективними та науково вартісними 
[10-12], оскільки мають на меті встановити подібне та відмінне між 
окремими мовними елементами, категоріями, підсистемами, і 
зрештою – мовами (В.Г. Гак, С.П. Денисова, Ю.О. Жлуктенко, 
В.Д. Каліущенко, А.В. Корольова, І.В. Корунець, М.П. Кочерган, 
А.Е. Левицький, В.М. Манакін та ін.). 

Об’єктом міжмовного зіставлення неодноразово виступало 
дієслово, яке визнають однією з центральних частин мови з огляду 
на його «семантичні функції, морфологічні категорії та синтаксичне 
вживання» [4; 5; 6]. Однак, попри значні здобутки в теоретичній 
інтерпретації дієслова в межах його внутрішньомовного, як і 
міжмовного опису (К.Г.Городенська, А.П. Загнітко, О.І. Леута, 
В.М. Русанівський, Н.Ю. Шведова, D. Crystal, R. Jackendoff, 
H. Hiddowson, Ch. Hockett, E. Lehrer, B. Levin, E. Nida, S. Soames,
R. Stockwell, St. Ullman та ін.), коло проблемних питань, особливо
пов’язаних із двобічним (Р. Штернеманн, М.П. Кочерган)
контрастивним дослідженням дієслівних систем, залишається
повністю не вичерпаним. Пропоноване дослідження репрезентує
один із можливих аспектів установлення міжмовних співвідношень
між дієслівною синтагматикою досліджуваних систем.

Виклад основного матеріалу.  Останнім часом у зв’язку 
з поглибленням теорії, що стосується осмислення лінгвальної 
природи повнозначних слів у референційно-денотативному 
аспекті, широко вживаними стали описові терміни 
«граматикалізація семантичних єдностей повнозначних слів», 
«семантико-граматична єдність», які відтворюють граматичні 
процеси й саму сутність граматичного (синтаксичного) 
аналітизму, зокрема в інтерпретації формально-синтаксичної 
структури речення. «Граматикалізацією семантичних єдностей 
повнозначних слів» Н.Л. Іваницька називає процес 
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перетворення семантичних єдностей повнозначних слів у 
компонент формально-синтаксичної структури речення 
аналітичної будови [4]. Результат такого процесу називають 
«семантико-граматичною єдністю». Ці й подібні інтерпретації 
ґрунтуються на синтагматиці повнозначних слів і охоплюють 
лише словосполучення, в яких роль опорного виконує 
повнозначне слово синсемантичної природи. Наше розуміння 
«семантичної єдності повнозначних слів» дещо виходить за 
рамки загальноприйнятого тлумачення. Терміном «семантична 
єдність» ми об’єднуємо синсемантичне повнозначне слово зі 
всім комплексом конструктивних елементів (зі всією 
парадигмою) у його синтагматичному ланцюгу. Так, наприклад, 
семантичними єдностями вважаємо: укр. просити + що-н.,

чого-н.; просити + кого-н + зробити що-н.; просити кого-н., щоб 

зробили що-н.; прости + (кого-н.) + зробіть що-н.; англ. to insist

on + smth.; to insist that smb. + do smth.; to insist + do smth. 
Корелятивний аналітизм є формально-синтаксичною 

ознакою корельованості дієслівних номінацій процесуальних 
денотатів, що виявляється в двослівних (кількаслівних) 
найменуваннях (сполученнях слів), які сукупно виражають дію, 
стан, відношення. Виступаючи формально-синтаксичним 
параметром, корелятивний аналітизм, як і корелятивний 
синтетизм (однослівні номінації процесуальних денотатів), 
ґрунтуємо на традиційно усталеному розумінні цього поняття як в 
україністиці, так і в англістиці. 

Граматичний (синтаксичний) аналітизм у своїй основі 
містить розрізнення двох поєднаних у синтаксичне ціле 
одиниць – граматичного й  семантичного з акцентами на 
семантичній втраті (повній чи частковій) долі першого елемента 
сполучення і в такий спосіб його граматикалізації. 

Процес граматикалізації є досить непростим за його 
основною сутністю, як і за інтерпретаційними підходами 
авторів. Так, наприклад, в англістиці дослідники схильні 
виділяти кількісно наповнену групу т.зв. «linking verbs» (понад 
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60), які утрадиційнено класифікують на: linking verbs of being 
(to be, to  feel, to look, to seem, to taste, to smell, etc.), linking verbs 
of becoming (to  become, to get, to grow, to turn, etc.) та linking 
verbs of remaining (to remain, to  keep, to stay, to continue) [8]. В 
україністиці лінгвальна інтерпретація складу слів, що їх 
зараховують до одиниць, здатних утворювати синтаксичний 
аналітизм, відбиває різновекторні підходи щодо обмеження 
їхньої кількості або ж до розширення їхнього складу. 

Незалежно від тенденцій розширення чи скорочення 
складу слів (у традиційній термінології дієслівних зв’язок чи 
допоміжних дієслів у структурах формально-синтаксичних 
компонентів речення), незаперечним залишається наявність 
таких структур складної (аналітичної) будови в обох мовах. 
Корелятивні властивості вони виявляють тоді, коли відповідні 
денотати виражені аналітичним способом у зіставлюваних 
мовах. 

У лінгвістиці досі співіснують два підходи до трактування 
інформативно недостатніх слів: граматичний і лексико-
граматичний. У межах кожного з цих підходів обстоюють або ж 
заперечують наявність у таких словах їхнього «лексичного 
компонента». «Згусток» суперечностей із цього приводу 
найбільш прозоро простежено в тлумаченні дієслівних зв’язок у 
структурі іменного складеного (складного) присудка. 
Практично в усіх наукових працях, як і в підручниковій та 
посібниковій літературі, це питання залишається дискусійним 
[1; 2; 3; 11; 12].  

Незаперечними є думки про те, що розвиток конкретної 
мови відбиває складний процес взаємовпливу різних рівнів. 
Особливо помітним у цьому аспекті є вплив лексичного рівня 
мови на граматичний, результати якого насамперед помітні при 
внутрішньоструктурних аналізах. Це простежують передусім в 
утворенні й «граматичному (синтаксичному)» узаконенні 
стійких поєднань словоформ (синтаксичних сполучень слів) аж 
до їхньої фразеологізації. Йдеться про те, що такі поєднання 
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словоформ функціонально у формально-синтаксичному аспекті 
ототожнюють із окремою словоформою (інваріантною 
синтаксичною словоформою, морфологізованим членом 
речення, типовим формально-синтаксичним компонентом 
реченнєвої структури). Наразі доводиться констатувати, що, 
попри постійні інтенсивні спроби вчених щодо встановлення 
об’єктивних критеріїв виокремлення синтаксичного аналітизму, 
це і дотичні до нього питання й досі залишаються до кінця не 
розв’язаними як в лінгвоукраїністиці, так і англістиці. 

У контексті досліджуваного питання актуальними й 
достатньо переконливими постали праці, у яких ідеться про 
властиве англійській дієслівній системі явище широкозначності, 
яким охоплено значну частину синсемантичних дієслів. Варто 
зауважити, що теоретичне осмислення широкозначності 
(еврисемії), попри досить тривалий і результативний науковий 
пошук (початківцем у розробленні цієї проблеми прийнято вважати 
В.М. Ярцеву) [9], і досі не дістало узгоджених поглядів. 
Неусталеною є і термінологічна номінація цього мовного явища, 
пор.: «слова широкої семантики» [2]; «слова із широкою 
поняттєвою основою» [8]; «номінація широкого семантичного 
охоплення» [3]; «дифузи» [7]. 

У дослідженнях, проведених на матеріалі германських, 
частково романських мов, небезпідставно постулюють думку про 
зумовленість лексико-семантичної категорії широкозначності 
аналітичним ладом мовних систем. Дослідники доводять, що саме в 
мовах із домінантною тенденцією до  аналітизму природним є 
функціонування слів із «високим ступенем здатності до 
формування стандартних синтагматичних одиниць без втрати 
їхньої лексико-семантичної самостійності» [5, с. 82]. При цьому 
найбільш цікавими для дослідження були і залишаються дієслова-
еврисеманти. Їхнє теоретичне вивчення як в синхронічному, так і в 
історично-типологічному аспектах спричинилося до появи різних 
підходів до виокремлення широкозначних дієслів, що 
безпосередньо відбилося на спробах переосмислення їхньої 
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лексикографічної репрезентації, визначення ролі в утворенні 
аналітичних лексичних одиниць. Показовим є те, що думки 
англістів щодо автономності цієї мовної категорії, як і її 
лінгвальної природи, і досі не узгоджені.  

В україністиці, для якої традиційним є розмежування 
лексем на  однозначні та багатозначні, явище широкозначності, 
у тому числі і  дієслівної, почали досліджувати порівняно 
недавно [3]. У такий спосіб робиться спроба охопити явищем 
широкозначності не лише аналітичні, але й  флективно-
синтетичні мови, що знаходить підтримку українських 
мовознавців, особливо в контексті сучасних лінгвальних 
парадигм [5; 6].  

Попри розбіжності в категорійному осмисленні явища 
широкозначності, дослідники висловлюють схожі думки про 
цей мовний феномен, виникнення якого завдячує підвищеному 
рівню абстракції значення, ослабленні його денотативної 
спрямованості. Явище еврисемії виникає не внаслідок зміни 
семного складу (як при багатозначності), а через його 
переосмислення, що перетинається із поняттям «обсяг 
значення». Існують твердження і про те, що одним із критеріїв 
виокремлення широкозначних слів, у тому числі й дієслів, 
виступає зафіксована мовою десемантизація цих одиниць – 
часткова або ж повна втрата значення, що дає підстави 
трактувати такі одиниці як «пусті», «власне-структурні» 
компоненти синтаксичної конструкції, указувати на  домінантну 
роль контекстуального оточення в реалізації десемантизму. 

Співіснування в мовознавстві двох точок зору, відповідно 
до яких еврисемант кваліфікують або як компонент 
словосполучення без надання йому статусу абсолютно 
десемантизованого, або як власне граматичний компонент, до 
певної міри ускладнюють проведення зіставного аналізу 
синтагматики дієслівних систем української та англійської мов, 
особливо коли мова йде про традиції та інновації виокремлення 
інформативно недостатніх (у нашій термінології) одиниць. 
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Помічена і досліджена в різних ракурсах широка 
поняттєва співвідносність дієслівних еврисемантів зумовлює як 
семантичну, так і семантико-синтаксичну широту їхнього 
синтагматичного діапазону (пор.: to get a book – to get rich – to

get home). Саме в такій синтагматичній варіативності дієслова 
деякі вчені вбачають основу для виокремлення окремих 
словозначень, співвідносних із тією чи іншою синтаксичною 
моделлю (І. С. Лотова). Водночас, нам імпонує думка про те, 
що підвищення рівня абстрагування при розширенні значення, 
навіть до рівня службових слів, виступає якісною зміною 
семантичного типу, а зміна характеристики семантики не 
означає її втрати [9]. 

У контексті пропонованого дослідження виокремлення 
інформативно недостатніх дієслів із дієслівної системи 
синсемантичних дієслів пов’язуємо з  їхньою участю в процесах 
граматикалізації семантичних єдностей дієслівного типу – 
перетворенню їх у формально-синтаксичний компонент 
аналітичної будови. Дотримуючись думки про неповну втрату 
такими дієсловами їхньої лексичної семантики, водночас 
покладаємося на їхні характеризаційні формальні ознаки – 
сполучуваність в її кількісних вимірах. 

Ознака кількісних виявів однотипних сполучуваностей 
може слугувати об’єктивним параметром граматикалізації 
(перетворення семантичних єдностей у граматичні в процесі 
транспонування перших у структуру речення). Відповідно, 
шкала таких кількісних вимірів в ідеалі не лише може 
засвідчувати т. зв. інформативну недостатність дієслів, їхню 
службову функцію в утворенні аналітичних структур у 
конкретній мові, але й виконувати корелятивноспроможну роль 
у зіставленні дієслівних систем української та  англійської мов. 

Дослідивши синтагматику словосполучень особових 
дієслів із залежними від них інфінітивними формами (ДДінф), й 
проаналізувавши утворені на основі сполучуваності семантичні 
єдності (ДДінф), ми градуюємо їх за ознакою кількісних 
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показників обов’язковості поєднання синсемантичних дієслів 
із  інфінітивами і виділяємо дієслова, що виявили максимум 
сполучуваності з  неозначеною формою дієслова, напр., укр. 
могти, мусити, зволити, намагатись, намірятись, сміти, 

розохотитися, умудритися спробувати, заходитись, 

перестати. 
З-поміж усіх інших параметричних характеристик 

корелятивності українських та англійських дієслів виділяємо 
також ознаку корелятивного аналітизму, що в своїй основі 
ґрунтується на корелятивних особливостях інформативно 
недостатніх дієслів, представлених в обох мовах як: «допоміжні 
дієслова», «дієсловозв’язки», «широкозначні дієслова». 
Об’єднувальним параметром дієслів усіх цих груп є їхня 
спільна ознака – дієслівний синсемантизм, засвідчений 
синтагматикою (максимальною сполучуваністю з  однотипними 
словоформами). 

Корелятивний аналітизм виступає суттєвим параметром у 
зіставленні української та англійської граматик стосовно 
обмеження складу інформативно недостатніх (допоміжних) 
дієслів двома семантичними різновидами: а) модальними 
дієсловами (укр. хотіти + Дінф / англ. to want, to wish, to desire +

Vinf); укр. могти + Дінф / англ. can, may + Vinf; укр. мусити +

Дінф / англ. must, be to, have to, aught to + Vinf); б) дієсловами, які 
виражають фазові проміжки в  перебігу процесуальної ознаки 
(початок, продовження, кінець) (укр. починати +Дінф / англ. to

begin, to start + Vinf; укр. заходитись + Дінф / англ. to begin, to

start + Vinf; укр. стати + Дінф / англ. to begin, to start + Vinf; укр. 
братись + Дінф / англ. to begin, to start, to turn + Vinf ; укр. 
силкуватись + Дінф / англ. to try + Vinf ; укр. намагатися + Дінф / англ. 
to try + Vinf). 

Водночас виявлено деякі українські дієслова (допоміжну 
функцію яких засвідчує високий показник уживаності при них 
інфінітивів), які не мають однослівних еквівалентних 
відповідників у англійській мові: англійська граматика засвідчує 
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співвідносні аналітичні форми на кшталт укр.  спромогтися  + Дінф / 
англ. to have opportunity, to be able + Vinf. 

Частина українських інформативно недостатніх дієслів, 
виявляючи високий ступінь сполучуваності з інфінітивом і 
утворюючи корелятиви з  англійськими (to want, to wish, to

desire), має також аналітичні відповідники в   англійські мові: 
укр. жадати + Дінф і англ. to want, to wish, to desire + Vinf і  англ. 
to be anxious (to, for, about); укр. намагатися + Дінф і англ. to try,

to  strive, to attempt, to endeavour + Vinf, також англ. to exert

oneself, to do one’s best, to do one’s utmost + Vinf). Виявлено ряд 
українських інформативно недостатніх дієслів із відсутніми до 
них корелятивами в англійській мові на  кшталт спитуватись +

Дінф , зволити + Дінф.. 

У групах інформативно недостатніх дієслів зіставлюваних 
мов трапляються випадки більшої синонімії в одній із мов чи 
відсутніх дієслівних відповідників до деяких дієслів, що 
пояснюється специфікою дієсловозназв, узвичаєних мовною 
практикою слововжитку. 

Внутрішньомовне виокремлення складу інформативно 
недостатніх дієслів із загального списку синсемантичних 
забезпечує дистрибутивно-трансформаційний аналіз 
двохелементних семантичних єдностей дієслівного типу, внаслідок 
чого із парадигматичного ланцюга вичленовано інформативно 
недостатні дієслова із максимальною, але не повною втратою 
семантики. 

Що стосується дієслівних зв’язок, то найвищий ступінь 
десемантизації в  обох мовах виявили укр. бути та англ. to be, 
що засвідчують синтагматичні ряди обох мов із залежними від 
цих дієслів іменниковими (займенниковими), прикметниковими, 
дієприкметниковими формами без прийменників чи з ними. 

Висновки. Загалом наявне (чи можливе) розчленування 
таких семантичних єдностей на одиниці, здатні (не здатні) 
номінувати відповідні денотати, усе ж у конкретних структурах 
не виступає в «чистому вигляді». Хоча первинна семантика 
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дієслів значною мірою є втраченою, усе ж нашарування різних 
відтінків значення повністю не позбавляють дієслова його 
участі в номінуванні денотатів. Така властивість дієслів 
характеризує закономірний процес утворення дієслівних зв’язок 
від повнозначних дієслів, а різний ступінь вияву семантики 
лише підтверджує думку про поступовий і тривалий процес 
десемантизації дієслів-зв’язок, який найповніше може бути 
представлений українською зв’язкою є та її нульовою формою. 
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§6.9 ТЕОРІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА

МАТЕРІАЛІ КОНТЕКСТУАЛЬНИХ СИНОНІМІВ МЕДИЧНОЇ 

ТЕМАТИКИ 

Вступ. Синонімічність вербальних одиниць – особливе 
явище, розуміння сутності якого набагато складніше, ніж 
виокремлення критеріїв синонімічності. Синонімія є 
багатоаспектним явищем, яке досліджувалось і продовжує 
розвиватись у розрізі лексичної семантики дослідження.  

Однак, натепер, відсутні ґрунтовні дослідження 
контекстуальної синонімії медичної сфери у світлі теорії 
концептуальної інтеграції. З опертям на когнітивно-
дискурсивну парадигму пропонується дослідження когнітивних 
механізмів КС на матеріалі сучасних газетно-публіцистичних 
періодичних видань на медичну тематику.  

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що мова 
нерозривно пов’язана з культурою та народом, тоді як КС – з 
мисленням. Мова як суспільне явище з допомогою ментальних 
механізмів відображає увесь свідомий та підсвідомий світ тієї 
чи тієї мовної особистості. У результаті відбувається 
концептуалізація чи категоризація дійсності, яка призводить до 
формування нових розумових дій [7, с. 213]. Так, 
спостерігається нарощення людських установок та цінностей.  

Відносно новим напрямом, у якому мова є засобом 
отримання, зберігання, обробки та переробки інформації є 
когнітивна лінгвістика, яка сформувалась як окрема 
галузь у Німеччині, на міжнародному симпозіумі у 
Дуйзбурзі (1989) [7, с. 214]. 

Основне завдання когнітивної лінгвістики полягає у 
дослідженні когніції та усіх пов’язаних процесів та структур. 
Когніція – це пізнавальний процес набуття, сприйняття, 
переробки та обробки отриманих знань на основі  
рефлексивного досвіду [7, с. 218]. 

Концептуалізація   –   це   процес   отримання   когнітивної 
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обробки та організації інформації у вигляді концептуальних 
структур у ході комунікації чи пізнання світу. Наведене 
трактування бере свій початок від праць Р. Ленекера, у котрих 
концептуалізація визначається як процес “когнітивної обробки 
інформації” (“сonceptualization or cognitive processing”), 
пов’язаний з формуванням значення (“meaning is equated with 
conceptualization”) [14]. 

Концепт як основна категорія когнітивної лінгвістики є 
мисленнєвим образом доволі широкого структурного діапазону 
[1, с. 90]: 

 горизонтально (від загальних образів до логічних
понять); 

 вертикально (процес експлікування його 
глибинних смислових шарів). 

М.Ф. Алефіренко називає “концепт” семантичним 
“ембріоном” або смисловим “геном значення” у вигляді 
“киселю”, який слугує “будівельним матеріалом” для усіх 
пізнавальних структур [1, с. 91]. В умовах когнітивно-
дискурсивної парадигми, текст є цілісною формою 
лінгвопсихоментальної діяльності мовця, який слугує 
прагматичним посередником спілкування та діалогічно 
вбудовується до семіотичного універсуму [7, с. 599- 600]. 
Вивчення контекстуальних синонімів з опорою на когнітивну 
семантику уможливлює не лише аналіз внутрішньоструктурних 
частиномовних зв’язків, а й розгляд певних механізмів 
формування нового смислу, де знаходяться конкретні ментальні 
схеми та моделі у процесі вторинної номінації. КС є засобом 
концептуальної деривації у вигляді формування нового 
емерджентного значення.  

У нашій розвідці пропонуємо розглядати категорію 
контекстуальної синонімії з особливим механізмом мислення, 
як-от концептуальна метафора, концептуальна інтеграція, 
концептуальна евфемія чи концептуальна інференція. В умовах 
теорії вторинної номінації, КС є її одиницями,  які транслюють 
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ситуативне або нове поняття. 
Метафора як міждисциплінарне поняття викликає чималий 

інтерес широкого кола дослідників. Метафора (від гр. metaphora – 
перенесення) – найпродуктивніший засіб збагачення мови, вияв 
мовної економії, семіотична закономірність, що виявляється у 
використанні знаків однієї концептуальної сфери  на позначення 
іншої, подібної з нею [7, с. 326]. Поняття “метафора” віднаходить 
свій початок ще у праці Арістотеля “Поетика” як риторичний 
прийом або стилістична фігура імпліцитного порівняння [2]. У 
сучасній лінгвістиці когнітивна метафора традиційно 
асоціюється із теорією концептуальної метафори Дж. Лакоффа 
та М. Джонсона [13]. 

За поданням цієї теорії, метафора є всюдисущим 
феноменом людської психіки, і притаманна не лише 
художньому дискурсу, а й повсякденній мові та мисленню. 
Метафору трактують як засіб пізнання у людській свідомості, 
який реалізується через конкретні мовні ознаки [6].  

Розглядаючи у нашому дослідженні когнітивні 
характеристики метафори на матеріалі медичного дискурсу, 
звертаємось до концептуальної теорії метафори, яка була 
розроблена американськими мовознавцями Дж. Лакоффом та 
М. Джонсоном. У світлі цієї теорії, знаки, які переносяться до 
іншої сфери, називаються джерелом (source domain). Сфера, яка 
запозичує знаки із джерела є мішенню (target domain) [7, с. 329]. 

Дж. Чартеріс-Блек вважає, що метафора є інструментом 
для мовного використання, позаяк будь-яке слово може бути 
метафорою, якщо цьому сприяє контекст [10, с.14]. 
Концептуальна метафора формується у мисленні людини 
завдяки здатності співставляти аналогії між предметами та 
явищами [5]. При створенні метафори значущу роль приймає на 
себе контекст, тому як концептуальна метафора є 
контекстуальним синонімом до існуючих уже слів або 
синонімом до первинних одиниць.  
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Для з’ясування максимально об’єктивної інформації щодо 
когнітивних характеристик контекстуальних синонімів, 
пропонуємо послугуватись чотирипросторовою схемою 
концептуальної інтеграції. Таким чином, ми отримаємо більш 
детальну картину  процесу творення контекстуальних 
синонімів на матеріалі газетних статей медичного 
спрямування. Як відомо, з середини 90-х рр. XX століття 
спостерігається продовження теорії концептуальної метафори 
у руслі теорії концептуальної інтеграції (conceptual

integration) або змішування (conceptual blending) [11]. Теорія 
інтеграції бере свій початок у концепції (bisociation), “The Act

of Creation”  [12]. 
Концептуальна інтеграція – це загальна когнітивна 

операція, яка слугує конструюванню значення, і, яка 
характеризується динамічністю, гнучкістю та активністю у 
момент мовлення [11, c. 285]. Одиницею теорії концептуальної 
інтеграції є ментальний простір (mental space). Згідно цієї 
теорії, вчені виокремлюють  4 основні ментальні простори: 2 
вхідні простори (Input Space 1, Input Space 2), до складу яких 
входять сценарії; родовий простір (Generic Space), що поєднує у 
собі два вхідних простори та простір бленду (Blended space) [3]. 
Родовий простір містить абстрактні елементи (сценарії), а 
простір бленду змішує сценарії, які містяться у двох вхідних 
просторах, утворюючи нову, самостійну, концептуальну 
структуру та висвітлюючи емерджентні або ситуативні 
концептуалізації. При утворенні простору бленду вчені 
виокремлюють: композицію, завершення і розвиток. Важливим 
є те, що простори бленди не можуть бути передбачені [11, c.13].  

У результаті з’єднання сценаріїв двох вхідних просторів 
виникає новий простір, який містить певні елементи з першого 
чи другого простору, набуваючи нового значення у результаті  
непоєднуваних елементів [11, c. 5].
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Рис.1. Концептуальна мережа 

Квадрат у просторі бленду пояснює емергентну структуру, 
нову концептуалізацію, у якому поєднуються елементи із двох 
вхідних просторів, які з’єднані із невідповідних сценаріїв та 
вибіркових проекцій. 

Ж. Фоконье та М. Тернер встановлюють 5 принципів для 
оптимального функціонування концептуальної інтеграції: 

 інтеграція (integration): у змішаному просторі
(простір бленду) інтегрується усі сценарії; 

 мережа (Web): простір бленду тісно пов’язаний із
вхідним простором; 
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 розкриття (unpacking): усі елементи концептуальної
мережі повинні відтворюватися; 

 топологія (topology): усі елементи бленду повинні
функціонувати відповідно структурі вхідних елементів; 

 релевантність (Good Reason): значимість елементу у
просторі бленду.  

На матеріалі 50 статей британських періодичних видань 
“THE GUARDIAN” та “THE TELEGRAPH”, нами було 
виокремлено та проаналізовано такі концептуально-
метафоричні мережі:  

 POST-LOCKDOWN IS A SUMMER OF LOVE

 POST LOCKDOWN IS A RESTRICTED SOCIETY
 POST LOCKDOWN IS A CAREFUL SOCIETY

 A TRIPLE WHAMMY IS A HARSH EFFECT
Основними розмежувальними характеристиками КС,

якими ми послугувалися у дослідженні є продовження 
концепції Вілюмана та його послідовників натепер [4; 8; 9], а 
саме: референтна ідентичність, семантична подібність, єдність 
прагматичного критерію та наявність функційно-стилістистих 
маркерів.   

Суттєвою заувагою є те, що критерієм вибірки слугував не 
лише семантичний, але й структурний аспекти. До складу 
контекстуально-синонімічних структур з метафоричною 
семантикою увійшли лише ті контекстуальні ряди синонімів, 
які складалися з трьох і більше синонімічних компонентів. 
Решту випадків пропонуємо розглядати в аспекті оцінної 
семантики.   

POST-LOCKDOWN IS A SUMMER OF LOVE. 
Постлокдаун або період полегшення заходів запобігання 
розповсюдження SARS-CoV-2 концептуаліується як період 
кохання: the return of physical dating, summer of love, boom in

sales of all things romance, sexplosion, romance in the air, hugging 

and more intimate contact, sexual activity, looking forward to a 

summer of love. Представлені контекстуально-синонімічні 
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структури об’єднуються з допомогою спеціального контексту в 
умовах концептуалізації “постлокдаун. 

Так, наведемо цитати з використанням контекстуальних 
синонімів  медичної сфери із періодичних видань: 

“‘Sexplosion’? Romance in the air as retailers look to a post-

lockdown summer of love”. 

With hugging and more intimate contact still novel in England 

and Scotland, and on the horizon in Wales and Northern Ireland, it 

was still “early days”, says Debbie Bond, Lovehoney’s chief 

commercial officer. However, she is confident that the return of 

physical dating will have a positive impact on sales over the 

summer: “People have been stuck at home for over a year and there 

will be a big increase in sexual activity.” 

“As Covid restrictions ease, firms predict boom in sales of all 

things romance, from dating apps to condoms and sex toys”. 

It has encouraged new sign-ups with giveaways such as home 

Covid tests, with the level of interest from consumers leading its 

management to state they were “looking forward to a summer of 

love”. 

(THE GUARDIAN, 22/05/2021) 
Проілюструємо цю концептуальну метафору, яка увійшла 

до переліку контекстуальних синонімів з допомогою теорії 
концептуальної інтеграції. 
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активності та зближенні. До простору бленду проектуються два 
вхідних простори в одне ціле, утворюючи метафору, де період 
пост локдауну порівнюється із “літом любові”. В результаті 
з’являється емергентна смислова структура, яка поєднує 
значення двох елементів: пост локдаун та любов.

Висновки. Можемо ствержувати, що контекстуальні 
синоніми як засоби вторинної номінації, яскраво активізують 
конотативний компонент значення і сприяють створенню нових 
емергентних смислів. В результаті непоєднуваних смислів 
виникають такі контроверсивні концептуальні структури: 
період постлокдауну – це період у якому криються  не тільки

любов, домашній затишок, спокій, гармонія, але й 

застереження, обачність, відповідальність за себе та 

ближніх.
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§6.10 МЕТОДИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В

ІНШОМОВНІЙ ОСВІТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Вступ 

В умовах реформування системи початкової освіти в 
Україні відбувається приведення цілей, змісту, підходів, 
технологій навчання молодших школярів та методів контролю й 
оцінювання їхніх навчальних досягнень до відповідності з 
вимогами сучасного суспільства. В основу підходу до 
оцінювання в Новій українській школі (НУШ) взято два його 
види: оцінювання результатів навчання молодших школярів, 
або підсумкове оцінювання, яке проводиться в кінці теми, в 
кінці семестру та року, й оцінювання прогресу учнів у навчанні, 
яке має назву – формувальне оцінювання, що здійснюєтся під 
час поточного навчання. Формувальне й підсумкове 
оцінювання підпорядковані різним цілям: підсумкове 
оцінювання має на меті оцінити якість навчальних досягнень, 
формувальне – підвищити їх якість. За результатами 
формувального оцінювання відстежується особистісний 
розвиток дитини та перебіг опановування нею навчального 
досвіду як основи компетентності. Таке оцінювання дає змогу 
досягти кількох цілей: вибудовувати індивідуальну траєкторію 
розвитку учнів; оцінити або визначити досягнення дітей на 
кожному з етапів освітнього процесу; вчасно виявляти 
проблеми й запобігати їх нашаровуванню; мотивувати учнів до 
прагнення здобути максимально можливі результати; 
виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, 
відсутність побоювання помилитися, переконання у своїх 
можливостях і здібностях [1]. В описаних умовах проблема 
дослідження методики формувального оцінювання, зокрема в 
іншомовній освіті молодших школярів, набуває важливого 
значення та створює нагальну потребу її вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Контролю та оцінюванню 
навчальних досягнень молодших школярів в оволодінні 
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іншомовним спілкуванням в умовах НУШ властиві такі 
особливості: здійснення контролю на суб’єкт-суб’єктних 
засадах, що передбачає систематичне відстеження 
індивідуального розвитку учня у процесі навчання іноземної 
мови; здатність контролю забезпечувати управління 
навчальним процесом через зворотний зв'язок; формувальний 
характер контролю та оцінювання; автентичність контролю та 
оцінювання; здатність контролю забезпечувати вчителя 
достовірною інформацією про рівень оволодіння іншомовною 
комунікативною компетентністю молодших школярів; 
об’єктивність формувального і підсумкового контролю та 
оцінювання; використання вербальної та бальної форм 
оцінювання; здатність сприяти формуванню самоконтролю, 
саморефлексії і самооцінювання учня [5, С. 61, 6, С. 64].  

Формувальне оцінювання – це інтерактивне оцінювання 
прогресу молодших школярів в опануванні іншомовним 
спілкуванням, що дає змогу вчителю визначати потреби учнів 
та відповідним чином адаптувати процес навчання. Оцінювання 
стає формувальним за наявності в освітньому процесі певних 
складових, мета яких цілеспрямовано та якісно формувати 
результат, розкриваючи процес його досягнення.  

Першою складовою методики формувального оцінювання 
є визначення об’єктивних та зрозумілих для учнів початкових 
класів навчальних цілей щодо вивчення іноземної мови на 
кожному уроці. Поставлені цілі виступають бажаними 
результатами навчання та надають чітке уявлення про 
необхідність оволодіння мовними, мовленнєвими, 
лінгвокраїнознавчою і навчально-стратегічною 
компетентностями. Зазначені цілі можуть формулюватися за 
принципом  SMART-цілей.  

SMART – це абревіатура англійських слів, що вказують на 
характеристики навчальної цілі. S-Specific. Ціль повинна бути 
чіткою, точною, конкретною, такою, що не допускає подвійного 
трактування. M-Measurable. Ціль повинна бути вимірною, що 
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передбачає наявність кількісних та якісних критеріїв, 
досягнувши якіх можна бути переконаним у досягненні мети. 
A-Achievable. Ціль повинна бути досяжною з урахуванням 
зовнішніх можливостей та ризиків, а також ресурсів, які має 
вчитель і учні. R-Relevant. Ціль повинна бути відповідною до 
ситуації, що змінюється. T-Time-bound. Ціль повинна бути 
визначена у часі та мати часові обмеження для її досягнення. 
Для того, щоб цілі стали зрозумілими учням, необхідно 
сформулювати та озвучити їх мовою доступною дітям. 
Діяльність молодшого школяра стане мотивованою та 
цілеспрямованою, коли він усвідомить смисл навчальної цілі. 
Щоб учень сформулював та присвоїв собі мету, його необхідно 
поставити у ситуацію, в якій він відчує дефіцит своїх знань. У 
такому випадку мета бути сприйматися ним як проблема [7, С. 
113-115]. Нижче наводяться прийоми постановки цілей на 
уроках англійської мови у початкових класах. 

Прийом 1. Мозковий штурм. 
Учням пропонується заповнити кластер або пригадати як 

можна більше слів-асоціацій за темою. Всі слова, які називають 
школярі, записуються на дошці. Після того, як учні нададуть 
відповіді, ставиться запитання: «Що ви хотіли б дізнатися за 
цією темою?». Після цього дітям пропонується сформулювати 
тему та цілі уроку.  

Прийом 2. Тема – запитання – план. 
Тема уроку формулюється у вигляді запитання. Учням 

неохідно розробити план дій, щоб відповісти на поставлене 
запитання. Діти висувають багато думок. Далі учні 
формулюють тему та цілі уроку. 

Приклад 1. Ви хочете дізнатися як виглядає кімната 
Саймона (однокласника, казкового героя)? Як це зробити?  1. 
Подивитися на малюнок. 2. Прослухати розповідь про кімнату. 
3. Прочитати текст. 4. Розпитати співрозмовника. 

Прийом 3. Ситуація яскравої плями.  
Серед   багатьох   однотипних  предметів, слів, цифр, букв,  
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фігур один елемент виділено кольором або розміром. Через 
зорове сприйняття увага концентрується на виділеному 
предметі. Наприклад, пропонуються слова: I, He, My, You, We. 
Слово «My» виділено кольором. Учні разом визначають 
причину виокремлення та спільності запропонованого. Далі 
формулюються тема та цілі уроку.   

Приклад 2. 
Ситуація яскравої плями 
We                                 He 
      You           My                I 
            They                            It 
Сформульовану мету або завдання необхідно записати на 

дошці. У кінці уроку необхідно повернутися до цього запису та 
запропонувати учням не лише проаналізувати, що їм вдалося 
зробити на уроці, але й побачити, чи досягли вони цілі.               
У залежності від результатів пропонується домашнє              
завдання [ 7, С. 118]. 

Другою складовою методики формувального оцінювання 
виступає ефективний зворотний зв'язок. Зворотний зв'язок діє у 
двох напрямах: на учителя і на учня. Зворотний зв'язок, що діє у 
напрямі до вчителя, несе йому інформацію про рівень 
успішності учнів. Учитель аналізує цю інформацію на предмет 
наявності недоліків, проводить діагностику відхилень у 
володінні іншомовною комунікативною компетентністю, 
виявляє ступінь відповідності обраної стратегії і тактики 
навчання реальним потребам. Це дає можливість своєчасно 
оцінити методичну ситуацію і внести необхідні коригуючі 
зміни щодо добору прийомів, способів і методів навчання, 
відбору вправ, визначення режиму і тривалості їх виконання, 
послідовності організації всієї навчальної роботи з учнями. 
Зворотний зв'язок у напрямі до учнів дає їм інформацію про 
успішність їх навчальної діяльності з оволодіння іноземною 
мовою. Така інформація дозволяє учням здійснювати 
самооцінку досягнень в  опануванні  іншомовного спілкування і 
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 планувати свою подальшу навчальну діяльність [8, С. 156]. 
Для здійснення ефективного зворотного зв'язку, для 

вимірювання рівня засвоєння навчального матеріалу, поступу 
учня у процесі пізнання використовуються різні техніки 
формувального оцінювання. Розглянемо окремі з них, які 
вважаються доцільними для застосування на уроках англійської 
мови в початкових класах.  

«Світлофор». При опитуванні учні піднімають 
«світлофор» – картки червоною або зеленою стороною до 
педагога, сигналізуючи про свою готовність до відповіді або 
ставлення до певного матеріалу тощо (пасивність неможлива; 
учень змушений кожного разу оцінити свої знання чи 
продемонструвати ставлення). 

«Квіткова галявина». Вчитель малює на дошці (ватмані) 
галявину з квітів, над кожною квіткою – етап уроку чи 
завдання, які були запропоновані під час уроку. Перед кожною 
дитиною – метелик, якого вони мають прикріпити на ту квітку, 
який вид діяльності йому сподобався (вразив, захопив, 
запам’ятався тощо) найбільше. 

«Піца». На малюнку із зображенням піци (на ватмані) та 
написаними твердженнями «Мені зрозуміло все, про що 
говорив учитель», «Мені було цікаво на цьому уроці», 
«Інформація була новою для мене», «Мені подобається тут і я 
чекаю наступних уроків» учні ставлять чотири цятки — біля 
кожного твердження. Правило таке: чим ближче цятка до 
середини «піци», тим більше вони згодні з твердженням. 

«Асоціації». Учні пишуть свої асоціації, пов’язані з 
темою, що вивчається (наприклад, «Школа та шкільне життя»), 
на невеликому аркуші паперу або на дошці, тим самим 
повторюючи засвоєний лексичний матеріал, а також 
застосовуючи його у процесі вивчення нової теми. Якщо, у 1-му 
класі ця тема асоціюється зі словами a pen, a pencil, a book, a 
bag, a pencil-box тощо, які учні можуть просто озвучувати, то в 
4-му класі лексика розширюється й ускладнюється: an eraser, a 
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ruler, a copybook, glue, a school uniform, a favourite subject, a 
classmate, English, Ukrainian, German, French, Music, Math, Art 
тощо.  

«Сортування». Учням пропонуються слова з різних тем у 
довільному порядку (наприклад: desk, school, flat, sister, dog, 
hobby, bed, friend тощо). Вони мають розподілити їх за 
окремими темами, озвучити або написати (теми: «Школа», 
«Родина», «Відпочинок», «Помешкання»).  
«Знаю-Цікавлюсь-Дізнався/лась». Учням пропонується 
заповнити відповідну таблицю: у першому стовпчику записати 
те, що вони знають з теми, у другому — що хотіли б дізнатися, 
у третьому — відзначити, чи були з’ясовані питання/моменти, 
які їх цікавили.  

«Шкала». На полях зошита учень/учениця креслить шкалу 
і відзначає хрестиком (+) рівень виконання, на його/її думку, 
роботи: внизу — не впорався/впоралась; посередині — 
впорався/впоралась, але виникли проблеми; вгорі — усе 
вийшло. Під час перевірки вчитель обводить хрестик, якщо 
погоджується з оцінкою учня/учениці, або малює свій, якщо не 
згоден [9, С. 227-228].  

Наступна складова методики формувального оцінювання 
в іншомовній початковій освіті – забезпечення активної участі 
учнів у процесі оволодіння іноземною мовою. Активізація – це 
процес, спрямований на досягнення стану активності 
особистості та збереження цього стану протягом всього уроку. 
Активізація навчання забезпечується за рахунок спеціальної 
організації навчального матеріалу, концентрації навчання та 
мовленнєвого матеріалу, використання специфічних методів і 
прийомів навчання, а також за рахунок мобілізації, більш 
продуктивного використання потенційних можливостей 
учителя й учня та їх взаємодії у навчальному процесі. Одним з 
важливих напрямків активізації навчання виступає 
систематична робота із засобами наочності. В такому випадку 
активізація навчання забезпечується в результаті:                        
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а) відтворення засобами наочності (кіно-, відеофільми) 
мовленнєвого середовища; б) найбільш повної реалізації 
дидактичного принципу наочності у процесі занять;                    
в) максимального використання аналітичних комунікативних 
здібностей учителя й учня, більш повної мобілізації їх 
внутрішніх резервів; г) створення сприятливих умов для 
контролю за мовленнєвими навичками та вміннями, що 
формуються, а також самоконтролю [10, С. 45]. 

Ще однією складовою методики формувального 
оцінювання виступає розробка та обговорення критеріїв із 
залученням учнів. Практика показує, що наявність чітких 
критеріїв робить процедуру оцінювання прозорою і зрозумілою 
для всіх суб’єктів освітнього процесу. Укладання критеріїв 
спільно з учнями сприяє їх позитивному ставленню до процесу 
оцінювання. Критерії, розроблені для формувального 
оцінювання мають відображати те, що заявлено в навчальних 
цілях. Важливим є ознайомлення учнів із критеріями до початку 
виконання завдання, а також представлення критеріїв у вигляді 
градації – опису різних рівнів досягнення очікуваного 
результату. Чим конкретніше сформульовані критерії, тим 
зрозумілішою для учнів є діяльність щодо успішного виконання 
завдання.  

Орієнтирами для визначення критеріїв формувального 
оцінювання  є вимоги до обов’язкових результатів навчання та 
компетентностей учнів початкової школи, визначені 
Державним стандартом початкової освіти і очікувані 
результати, зазначені в освітній програмі закладу загальної 
середньої освіти [3]. 

Методика формувального оцінювання передбачає 
можливість і вміння учнів аналізувати власну навчальну 
діяльність.  Варто зазначити, що здатність до персональної 
(автономної) рефлексії в дітей молодшого шкільного віку є 
достатньо обмеженою, але можливості для її розвитку 
актуалізуються у груповій формі. Тому для розвитку рефлексії 
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доцільно використовувати різні прийоми, зокрема: «Східці 
успіху», «Ключові слова», «Потяг», «Букет настрою», 
«Кластер», «Сінквейн» тощо. Продемонструємо прийом 
рефлексії у формі сінквейна — вірша, що складається з п’яти 
рядків, написаного за певними правилами. Лаконічність форми 
цього прийому розвиває здатність резюмувати інформацію, 
висловлювати думку декількома значущими словами і 
короткими висловами. Сінквейн допомагає визначати ступінь 
засвоєння вивченого матеріалу з певної теми. Його можна 
пропонувати як індивідуальне самостійне завдання, так і для 
роботи в парах. Основні правила написання сінквейна: перший 
рядок — назва теми одним словом (зазвичай іменником); 
другий — опис теми двома словами (як правило, 
прикметниками); третій — опис дії трьома словами 
(дієсловами); четвертий — фраза з 4-х слів, що показує 
ставлення учнів до теми (або почуття однією фразою); п’ятий 
— висновок (як правило, синонім першого слова). Наприклад: 
1. Hobby (Улюблене заняття). 2. Interesting, favourite (Цікавий, 
улюблений). 3. To collect, to play, to read (Колекціонувати, 
гратися, читати). 4. It makes me popular (Це зробило мене 
популярним). 5. Free time (Вільний час) [9, С. 231-232].  

Новий формат оцінювання також передбачає обов'язкове 
залучення дитини та вироблення в неї здатності до 
самооцінювання. Учні мають навчатися самооцінюванню для 
того, щоб бачити мету навчання й досягати успіху. 
Самооцінювання передує оцінюванню роботи вчителем. Із 
метою формування адекватного самостійного оцінювання 
застосовується порівняння двох самооцінок: прогностичної та 
ретропективної. Водночас самооцінювання передбачає не лише 
оцінювання учнем власної роботи, але й визначення проблем і 
способів їх вирішення.  

Самооцінювання є альтернативним способом оцінювання 
навчальних досягнень, невід’ємним умінням сучасного учня у 
процесі пізнання й самопізнання. Самооцінювання може 
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здійснюватися на різних етапах навчальної діяльності — як на 
етапі планування виконання навчального завдання (вироблення 
критеріїв оцінки), так і по завершенні його виконання 
(оцінювання учнем власної роботи за виробленими критеріями). 
Популярним прийомом самооцінювання, що передбачає 
розвиток навичок критичного мислення учнів, є «BLOB 
Tree»/Дерево Блоба/Дерево з чоловічками. Перед учнями 
ставиться завдання оцінити свої знання з певного лексичного чи 
граматичного матеріалу та позначити себе на «BLOB Tree». 
При цьому вони мають пояснити, чому «помістили» себе на тій чи 
іншій висоті (гілці) цього дерева. У процесі пояснення кожна 
дитина зможе виявити свої знання або недоліки з вивченої лексики 
чи граматики, а також намітити шляхи їх усунення. Разом з 
учителем учні мають можливість прийти до спільної думки щодо 
необхідності повторення того чи іншого навчального матеріалу 
перед опрацюванням нового [9, С. 232-233].  

На уроках іноземної мови учнів доцільно також залучати 
до взаємооцінювання, що є елементом формувального 
оцінювання. При цьому слід формувати в них уміння коректно 
висловлювати свою думку про результат роботи 
однокласника/однокласниці, давати поради щодо його 
покращення. Проведення взаємооцінювання активізує навчання, 
формує здатність учнів до комунікації, сприяє розвиткові 
критичного мислення, навчає аргументовано висловлювати свої 
судження й адекватно ставитися до зауважень і рекомендацій 
інших. Так, працюючи попарно, учні можуть оцінювати роботу 
один одного за допомогою прикметників і прислівників, які 
добираються вчителем з урахуванням вікових особливостей учнів. 
Це, зокрема, такі слова: 1) прикметники: wise, bright, modern, 
capable, diligent, reflective, painstaking, confident, dynamic, efficient, 
willing, etc.; 2) прислівники: well, fast, quickly, slowly, quietly, easily, 
etc. [7, С. 232-233].  

Останньою складовою методики організації 
формувального оцінювання є корегування вчителем спільно з 
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учнями підходів до навчання з урахуванням результатів 
оцінювання. Формувальне оцінювання уможливлює 
відстеження вчителем процесу просування учня до навчальних 
цілей, корегування навчального процесу, а учневі – 
усвідомлення більш високої відповідальності за самоосвіту.  

Висновки. Представлені у статті положення методики 
формувального оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
початкової іншомовної освіти  відображають способи її 
ефективної реалізації. Всі складові розробленої методики 
позитивно впливають на освітній процес та мотивують 
молодших школярів до навчання, саморозвитку, самонавчання 
й оцінювальної самостійності, яка виражається у готовності 
особистості активно і свідомо контролювати та оцінювати свою 
діяльність. Формувальне оцінювання дозволяє забезпечити 
прозорість процесу оцінювання, досягнення комплексних 
результатів навчання. Активне застосування сучасними 
педагогами методики формувального оцінювання є одним із 
ключових чинників якісної іншомовної початкової освіти. 
Перспективу подальших розвідок ми вбачаємо в дослідженні 
сучасних технік формувального оцінювання навчальних 
досягнень учнів з іноземних мов у закладах загальної середньої 
освіти. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670829
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§6.11 АРТ-РИНОК ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

Вступ. Сьогодні арт-ринок постає як складна розгалужена 
система, розуміння сутності та функціонування якої є 
необхідним людям багатьох професій, так чи інакше дотичним 
до неї: художникам, мистецтвознавцям, кураторам, галеристам, 
критикам, бізнесменам, соціологам тощо. Через таку складність 
та розгалуженість арт-ринок часто досліджують фрагментально 
та секторально – з точки зору мистецтвознавства, маркетингу, 
бізнесу, соціології, психології, реклами тощо. У даному 
дослідженні арт-ринок буде розглядатися комплексно, що 
дозволить сформувати його розуміння як системи, єдиного 
злагодженого організму. Зокрема, будуть розглядатися 
особливості становлення арт-ринку; вплив концепцій 
постмодернізму як його ідеології; алгоритми ціноутворення на 
мистецькі твори та проєкти, способи їх просування; вплив 
кризи науки про мистецтво на функціонування та розвиток 
мистецького обігу. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження свідчать, що 
художній ринок − це не просто обіг художніх цінностей за 
допомогою купівлі-продажу, а явище набагато складніше, що 
тісно пов'язане з іншими суб'єктами художніх комунікацій, у 
межах яких відбувається просування художника на арт-ринок. 
«Це соціальний простір, де спільнота творців, покупців, 
посередників і організаторів цього простору за допомогою 
цілого комплексу суспільних інструментів − галерей, виставок, 
конференцій, публікацій тощо − спільно встановлюють, чи 
вважати цей артефакт річчю мистецтва, яке його значення у 
межах арт-ринку і його ціна», − писав М. Найдоф [1, С. 19]. Але 
все ж, головна функція ринку − торгівля творами мистецтва.    
Б. Гройс у своїй роботі «Філософія художнього ринку» 
стверджує, що «немає жодного сенсу виробляти мистецтво, 
якщо його не виставляти і не продавати: досить тоді 
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внутрішнього споглядання. Мистецтво орієнтоване на 
створення цінностей та на їх збут» [2, С. 8]. 

Дійсно, у зв'язку мистецтва і грошей немає нічого нового, 
мистецтво в усі часи продавалося за гроші. «Товарні відносини» 
замовника і художника існували ще у Стародавній Греції. 
Відродження також знало таку взаємодію: історія мистецтв 
зберегла для нащадків імена пап і королів, – неабияких 
замовників великих творінь, колекціонерів, які збирали, 
всупереч загальній думці, невизнані шедеври. 

Говорячи про ринки мистецтва, слід відрізняти «первинні» 
ринки, де твір мистецтва продається вперше, від «вторинних» 
ринків, де цей твір перепродається. До XVII століття 
вторинного ринку не існувало, тому не можна говорити про обіг 
творів мистецтва у той час. Їх порівняльна вартість виявляється 
лише при обміні і вторинному продажі, однак ні те, ні інше тоді 
ще не практикували. Істотна відмінність вторинних художніх 
ринків від первинних полягає у тому, що одного разу вже 
куплений твір мистецтва з часом стає все більш цінним і знову 
пропонується до продажу. Будь-яка приватна колекція може 
бути розпродана, наприклад, при зміні господаря у результаті 
успадкування. У цьому випадку один раз продані твори 
мистецтва знову потрапляють на ринок.  

Найбільш ранні первинні ринки мистецтва у Європі 
виникли у Флоренції та Брюгге, де переважна частина 
пропозиції забезпечувалася власне художниками. Вторинні ж 
ринки з'явилися років через п'ятдесят після утворення 
первинних, і на них вже діяли торговці, які розпродавати майно 
з нагоди введення у спадок або банкрутства. Вже у XVIII і XIX 
століттях у Європі існувало безліч галерей, які торгували 
живописом та гравюрами. Однак про великі дивіденди для 
власників галерей говорити тоді не доводилося. Перші 
аукціонні будинки стали зароджуватися ще у другій половині 
XVIII століття у столицях Європи, де виникли діючі донині 
аукціони Sotheby's (Лондон, 1744 г.) та Christie's (1766 г.). 
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Але у середині XIX століття у Європі сформувалася нова 
система художнього ринку. Її «дійовими особами» стали дилери 
або маршани − торговці творами мистецтва, розпродажі й 
аукціони, галереї та виставки, рекламні заходи, видання 
спеціальних журналів та каталогів. До цієї системи увійшли 
також співтовариства експертів, оцінювачів, музейні фахівці, 
художні критики, збирачі художніх колекцій. Крім давно 
знайомого і освоєного акту купівлі-продажу стала формуватися 
ціла система просування товару до споживача − маркетинг. 

Нині центрами світового художнього ринку є Лондон, 
Нью-Йорк і Токіо. Причому на частку Великобританії і США 
припадає 73% всіх продажів у світі. У даний час найбільші 
аукціонні будинки контролюють до 60% світового художнього 
ринку. Ринок творів мистецтва став інтернаціональним. До 
орбіти арт-ринку втягуються території, які колись знаходились 
на його периферії, такі, наприклад, як Бразилія, Індія, Китай, 
Мексика, Об'єднані Арабські Емірати. Міжнародні ярмарки 
з'являються на всіх континентах. 

Щодня проводяться десятки аукціонів у різних країнах 
світу. Щорічно проходять десятки ярмарків, актуальне 
мистецтво влаштовує огляди досягнень. Галереї, подібно до 
Будинків моди, виставляють осінні і зимові колекції. Іноді 
галерея відразу бере молодого художника на контракт, 
гарантуючи невелике щомісячне утримання, фінансування 
проектів і просування на ринках [3]. Річний обіг світового арт-
ринку досягає декількох сотень мільярдів доларів, у ньому 
зайняті сотні тисяч людей. Торгівля картинами вважається 
стабільним, дохідним і престижним бізнесом, а вкладення 
коштів у цей сектор ринку − надійними. Ціни на західному 
ринку давно вже стали обчислюватися десятками, сотнями 
тисяч і навіть мільйонами доларів, а обсяг коштів, витрачених 
на твори мистецтва, неухильно зростає [4]. 

Все це викликало істотні зміни у мистецькому середовищі. 
На зміну істинним знавцям мистецтва на кшталт французького 



                            MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                     Svazek XІ mezinárodní kolektivní monografie 

 

                                                                                                                                       
320 

колекціонера П. Дюран-Рюеля або барона Х. Тіссена-Борнеміси 
прийшли спекулянти, які добре орієнтуються у кон'юнктурі і 
досконало володіють системою підготовки ринку до 
необхідного товару. Цю систему називають промоушн 
(promotion) − неологізм, що означає сприяння поширенню, 
продажу, просування, збуту товару споживачеві, творчому 
успіху.  

Агресивне просування сучасного мистецтва на ринок 
істотно знизило значення академій мистецтв як організаторів і 
регламентаторів мистецького життя держави, висунувши «на 
перші ролі» систему галерей, де купуються і продаються ті 
твори, які можуть принести прибуток торговцю. Галерея 
вкладається у виробництво художніх робіт, у їх «розкрутку», 
публікації, каталоги, вона вивозить художника на ярмарки, 
оплачує транспортні витрати, оренду виставкових місць, бере 
на себе фінансові ризики у разі, якщо виставлені роботи не 
реалізуються [5]. 

Галеристів, у свою чергу, потіснили куратори. Куратор − 
це вже не просто продавець, а менеджер з маркетингу. 
«Професія куратора стала важливішою для мистецтва, ніж 
робота художника, − подібно до того, як діяльність 
генерального менеджера нафтової компанії є важливішою для 
бізнесу, ніж праця робітника, який стояв біля помпи» [6]. 
Важливу роль серед суб'єктів ринку відіграють також художні 
музеї, як державні, так і приватні. Купуючи твір художника, 
вони підносять його ім'я, підвищують рейтинг його творів, а, 
отже, і їх вартість. Потрапивши до музею, твір автоматично 
стає роботою більш значущого масштабу. 

Крім того, «новим є зрощування сучасного мистецтва із 
індустрією ЗМІ, PR і музейно-галерейною інфраструктурою. 
Такий маркетинговий пресинг на представників заможного 
стану в доелектронну епоху був неможливий. Існуюча індустрія 
виробництва і підтримки стилів життя працює через формати, 
які визначаються сучасним дизайном, архітектурою, 
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технологіями, музикою, і в нього дуже складно вписати щось 
відмінне від сучасного мистецтва. Перед людиною постає 
питання: або вона живе поза соціумом, який активно 
розвивається, застрягає у минулому, або підпорядковується 
динаміці сучасного, в тому числі і мистецтва. Простіше здатися 
на милість потужному і сильному сучасному мистецтву. На цій 
колосальній «фабриці купівлі-продажу» поняття «твір» все 
частіше замінюється «проєктом». Проєкт − це складний 
багатокомпонентний  продукт; це об'єднані зусилля галереї, 
реклами, куратора, художника, а власне праця художника 
займає у ньому досить скромне місце. 

Змістом бізнес-проєкту у мистецькій сфері стає 
просування твору або автора, а головною особою − бізнесмен, 
підприємець (арт-менеджер), для якого автор – лише об'єкт 
управління, який має товарну вартість. Процес просування 
твору мистецтва − це, перш за все, престижність виставки, 
місце, відведене на ній картині, розміщення картини у каталозі 
тощо. Наступний щабель − продаж картини з виставки. Одна з 
вищих форм успіху − придбання картини музеєм. Потім слідує 
переміщення її з менш престижного музею до більш 
престижного. Нарешті, вищою формою суспільного визнання 
стає масова популяризація картини у вигляді поширення її 
репродукцій у формі художніх листівок, слайдів, відеозаписів, 
етикеток тощо. 

Хоч процеси комерціалізації охопили практично всю 
сферу мистецтва, найбільшого тиску ринку зазнало 
образотворче мистецтво, адже при його продажу легше задіяти 
ринкові механізми. У кінцевому рахунку, мистецтво набуло 
статусу самостійної сфери капіталовкладення, поряд з акціями, 
нерухомістю й іншим. З'явилися і особливі «інвестиційні 
фонди», які спеціалізуються на творах мистецтва точно так 
само, як інші − на нерухомості. Привабливість вкладень у цей 
ринок, полягає, перш за все, у тому, що вони мають майже 
необмежений   потенціал   росту   ціни   у   часі,   тобто    високу  
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«фінансову ємність» − можливість залучати до себе гроші [4]. 
Відомий галерист Марат Гельман пише: «Сучасне 

мистецтво у певному сенсі є інвестиційним інструментом. 
Бізнес на мистецтві дуже схожий на операції з цінними 
паперами: художник − емітент, виставка − емісія, твір 
мистецтва − пакет акцій. Мова йде не про механічну операцію 
"купив-продав", це складне інвестування.» [7]. Не випадково на 
фінансових ринках світу у кінці XX − початку XXI століття 
з'явилася нова послуга − «арт-банкінг» − фінансово-
консультаційний супровід інвестицій у мистецтво. Менеджери 
арт-банкінгу, як правило, фахівці з художньою та економічною 
освітою, дають рекомендації клієнтам, у які саме твори 
мистецтва їм вигідніше вкласти гроші, щоб у майбутньому при 
бажанні їх можна було б вигідно продати. 

Іншими словами, сьогодні гроші у мистецтво вкладають 
так само, як у нерухомість або банківські акції. У цій ситуації, 
коли твір мистецтва став чимось аналогічним пакету акцій, 
змінилися і уявлення про те, що вважається «справжнім» 
мистецтвом, яке багатьом хотілося б мати виключно для свого 
духовного споживання [8]. Це призводить до спотворення 
справжнього сенсу мистецтва і його розуміння як комерційної 
споживчої сфери, як одного із секторів економіки. За таких 
обставин єдиним критерієм оцінки мистецтва стає його 
споживча, обмінна вартість, «конвертованість» [9]. 

Залежність і художника, і покупця від посередника є 
величезною. Історик естетики В.В. Бичков пише про це: 
«Сучасний художник практично втратив автономію у якості 
унікального особистісного творця свого твору. Поняття генія, 
що стояв у центрі класичної естетики, перестало існувати; 
талант необов'язковий для сучасного майстра арт-продукції. 
Художника тепер (хоч цей процес має довгу історію) підім'яли 
під себе численні ділки з арт-номенклатури − галеристи, арт-
дилери, менеджери, спонсори, куратори тощо» [10].  

Про   все   це   ще  у  середині  минулого  століття  говорив 



                            MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                     Svazek XІ mezinárodní kolektivní monografie 

 

                                                                                                                                       
323 

Пітирим Сорокін − класик соціології, екс-президент 
Американської соціологічної асоціації, який півжиття прожив 
за справжнісінької ринкової економіки і непогано розбирався у 
мистецтві. У системі ринкової економіки, стверджував Сорокін, 
«мистецтво поступово стає товаром, виробленим у першу чергу 
для продажу ... Сучасне мистецтво, природно, переходить до 
іншого статусу. З царства абсолютних цінностей воно 
опускається до рівня виробництва цінностей товарних ... Для 
того щоб успішно "продаватися" на ринку, мистецтву 
доводиться вражати публіку, бути сенсаційним » [11, с. 451].  

Сорокін писав ці рядки у 1950-х роках. Для сучасної епохи 
ця ситуація стає все більш очевидною. Дійсно, на нинішньому 
ринку мистецтво стало виключно інструментом отримання 
прибутку і змушене орієнтуватися на масові смаки, з одного 
боку, і на смаки меценатів − з іншого. Але смаки більшості самі 
стали активно формуватися сферою бізнесу, а смаки нових 
меценатів – напівосвічених пивних, мильних і нафтових 
«королів» − навіть віддалено не нагадують смаків Гая Цильнія 
Мецената – наближеного до імператора Августа у 
Стародавньому Римі. 

Реалізацією творів мистецтва, їх тиражуванням і 
доведенням до публіки займаються представники сфери 
просування продукту − великі бізнесмени, політики, топ-
менеджери великих компаній; продюсери та працівники арт-
шоу бізнесу. Вони грають головну роль у формуванні змісту і 
образно-змістового наповнення художнього твору, 
користуючись при цьому не тільки механізмами жорсткої 
маніпуляції, але і практиками «м'яких форм» [9, с. 11]. Так, 
наприклад, у світі існує 4500 премій для представників 
сучасного мистецтва; у сумі вони становлять близько 100 
мільйонів доларів на рік. Кандидатів на більшість премій 
вибирає не публіка, а якась комісія. При цьому у якості суддів у 
багатьох з них фігурують одні й ті ж дилери, колекціонери, 
куратори та інші професіонали художнього ринку. Тож не 



                            MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                     Svazek XІ mezinárodní kolektivní monografie 

 

                                                                                                                                       
324 

дивно, що куратори і колекціонери часто підтримують тих 
художників, творами яких володіють. 

Іноді зустрічаються твердження, що процес 
комерціалізації мистецтва у певному сенсі є цілком 
закономірним, зумовленим логікою розвитку індустріального, а 
потім й постіндустріального суспільства, і як тільки художня 
культура стає індустрією, мистецтво природним чином стає 
бізнесом − підприємницькою діяльністю, що приносить дохід [9]. 
Насправді ж цей процес зовсім не нешкідливий: у результаті нього 
відбувається розпад традиційних «мовних» систем − кордони і 
жанри мистецтва втрачають свої конкретні обриси. Культурні, 
етичні, естетичні, художні кордони розмиваються, а почасти й 
зовсім зникають. 

Ціна мистецтва.  

Ціноутворення на ринку мистецтва довгий час залишалося 
загадкою для економістів. Якщо ціноутворення на більшість 
економічних благ виходить з «витратного» методу (який, 
базується на прив'язці ціни до витрат на виробництво послуги), 
то предмети образотворчого мистецтва є винятком з цього 
правила. 

Вартість твору мистецтва практично ніколи не пов'язана з 
витратами на його створення (витрати на матеріали і час, 
витрачений на його «виготовлення»). Коли якась робота 
оцінюється з точки зору її вартості, береться до уваги безліч 
інших факторів, у числі яких репутація художника, список 
аукціонів, історія її продажів, кон'юнктура і мода [12]. І коли твір 
мистецтва, нарешті, виходить на ринок, йому присвоюється певна 
ціна, яка складається з факторів, багато з яких взагалі не мають 
відношення до якості виконаної роботи з точки зору естетики чи 
майстерності художника. Тут втрачають силу і такі елементарні 
економічні закони, як закони попиту і пропозиції [13, С. 36]. Так, 
наприклад, картина у галереї може як завгодно довго не знаходити 
свого покупця, але її ціна, всупереч зазначеним законам, не падає. 

Американський   економіст   і  соціолог  Торстейн   Веблен  
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вважав, що в умовах ринкової економіки споживачі піддаються 
всіляким видам громадського та психологічного тиску, що 
змушує їх приймати нерозумні рішення. Саме завдяки Веблену 
до економічної теорії увійшло поняття «демонстративне 
споживання», яке отримало назву «ефект (парадокс) Веблена»: 
зростання цін призводить не до зниження, а до підвищення 
попиту. Цей ефект і проявляє себе на художньому ринку. Як 
тільки художник виявляється дорогим і, відповідно, 
недоступним для великої кількості зацікавлених покупців, його 
ціна підвищується ще більше, а якщо його картини 
виставляються на аукціоні, то у процесі боротьби за придбання 
такої картини учасники аукціонів можуть збільшити вартість 
роботи у десятки разів від заданої спочатку ціни за роботу. 

Головне правило арт-ринку: ціни на твори художника не 
повинні знижуватися. «Це відноситься рішуче до всіх 
художників, неважливо, початківці вони або зрілі. На кожному 
наступному етапі ціни повинні бути вище, ніж на 
попередньому. У світі мистецтва, де найголовніше − це ілюзія 
успіху, падіння ціни буде означати, що художник втратив 
прихильність публіки, вийшов з моди. Попит на його роботи, 
замість того щоб підніматися, впаде. Якщо знизити ціни ще раз, 
то попит може зникнути взагалі» [14, С. 129]. 

Ще одна причина зростання цін на твори мистецтва 
полягає в тому, що супутня діяльність з їх продажу − 
організація і презентація виставок, реклама, преса, транспорт, 
страховка, каталоги, фільми − вимагає величезних грошей, і 
вартість цього процесу входить до сукупної ціни твору. Ціна 
твору мистецтва залежить і від імені автора, яке забезпечує 
престижність міжнародних виставок. Але й сам статус 
художника у значній мірі залежить від престижу виставок, у 
яких він брав участь. На ціну впливають також частота згадок 
про художника в солідних арт-виданнях, наявність його робіт у 
знавців і великих колекціонерів [7]. В принципі на ринку 
мистецтва ціноутворення будується так само, як на ринку 
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цінних паперів – на основі котирування, в якій враховуються 
результати систематичних фіксацій аукціонних продажів. Крім 
того, ціна на твори мистецтва залежить від ємності ринку і 
концентрації на ньому капіталу [14]. 

При цьому ціна, що встановлюється арт-ринком, задає не 
тільки суму, за яку цю річ можна купити, але і приблизну суму, 
за яку її можна буде потім продати. Саме у забезпеченні цієї 
властивості «речі» сучасного мистецтва і полягає, можливо, 
основне завдання арт-ринку. Більшість покупців на ньому 
хотіли б мати впевненість у тому, що придбання ними «речі» 
сучасного мистецтва – це розумне вкладення грошей, і за 
необхідності вони зможуть розлучитися з цією річчю, як 
мінімум, без матеріального збитку. 

Французький мистецтвознавець та арт-критик Ж. Бенаму-Юе 
пише: «Як визначається вартість твору мистецтва? 135 мільйонів 
доларів за полотно Клімта та 71,1 мільйон за картину Енді 
Уорхола: сьогодні на це впливають чинники, які не мають 
жодного відношення до самого твору. Маркетингова 
політика аукціонного будинку, слава володаря колекції або 
популярність – ось що в кінцевому підсумку визначає ці 
цінові рекорди ...» [15, С. 14]. 

Піар, реклама, самореклама і епатаж на художньому 

ринку. 

Твір мистецтва – це товар, хоч і особливий. Його 
просування на ринку неможливе без спеціального 
інформаційного супроводу, що сприяє рекламуванню не тільки 
твору, а і його автора. Тому у кожному великому проекті 
сучасного художнього ринку обов'язково задіяні працівники 
реклами у галузі мистецтва – PR-менеджери і менеджери з 
реклами. Їх завдання – створення іміджів мистецького 
продукту. 

«Сьогодні художник є немислимим без галериста, 
галерист не може жити без куратора, а разом вони 
нежиттєздатні без реклами, маркетингу, дорогих каталогів та 
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буклетів, музейних сертифікатів, фуршетів і паблісіті. Імідж 
художника та громадський резонанс давно стали дещо більшим, 
ніж сам художник» [16]. Між піаром і рекламою є певні 
відмінності. Якщо реклама прямо закликає купити той чи інший 
твір, то піар начебто нічого не пропонує, але виробляє певне 
ставлення до якогось художника або виставки. 

Художній ринок – галереї, виставки, твори – всі вони 
потребують PR-просування не менше, ніж ринок самих товарів. 
Тут потрібно вміти збуджувати відповідні потреби, розповідати 
про мистецтво, що продається, окремі його течії, причому 
повідомляти про події так, щоб про них говорили, очікували з 
нетерпінням. Тут потрібно не тільки знати цільову аудиторію – 
в основному інтелектуалів, а й відчувати, що їй може більше 
сподобатися. При цьому у хід може йти все – календарі, 
блокноти, щоденники, ручки з логотипами аукціонів і назвами 
творів, що виходять на ринок, відповідні презентації з 
концертами, повітряними кульками та феєрверками тощо. 

У боротьбі за покупця галереї все більше змушені 
вдаватися до піару, просуваючись у своїй впізнаваності і 
популярності. Галереї націлені на те, щоб виділитися серед 
інших і привернути до себе увагу. Оскільки до цього заходу 
готуються завчасно, то в основному арсеналі піару 
використовуються візитівки, буклети, каталоги художників і 
збірні каталоги галереї, рекламні листівки, листівки, календарі 
та постери. Галереї також часто використовують такі приманки 
як безкоштовні цукерки у красивих вазах, фрукти, тістечка, які 
можна взяти безкоштовно. 

Інший спосіб – залучення акторів та аніматорів. Одягнені 
у форму з логотипом або назвою галереї, такі люди обходять 
виставкову залу, виспівують пісеньки зі згадуванням назви 
галереї, обсипають відвідувачів конфетті, тим самим 
привертаючи увагу до галереї, яку вони рекламують [12]. 
Створити бренд мистецького продукту і викликати у свідомості 
бажання його купити – означає сформувати попит на художній 
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продукт, зробити його прибутковим товаром. Такий вплив на 
споживачів здійснюється за допомогою реклами. У 90-х роках 
минулого століття рекламний магнат Чарльз Саатчі довів, що 
бренд грає на арт-ринку величезну роль. Це – основний 
інструмент успіху і просування, і головний – у впливі на 
свідомість покупців. Відомі постаті деяких художників, які 
стали визнаними завдяки не своїй творчості, а багато у чому 
завдяки грамотному позиціонуванню і поданням себе 
громадськості.  

У брендових галереях, як правило, не буває провальних 
виставок. Перед кожною виставкою, ще задовго до її відкриття, 
ведеться копітка робота з потенційними клієнтами – від 
телефонних дзвінків і поштових розсилок до особистого 
спілкування у дорогих клубах і ресторанах. У таких галереях 
все частіше крім іменитих, часом фанатичних колекціонерів 
мистецтва картини придбавають просто багаті люди, які мають 
до колекціонування мистецтва дуже далеке відношення. Для 
них якраз і є важливим бренд галереї – при покупці картини 
галерея обов'язково видає сертифікат з підписом її власника, що 
для покупця і виявляється найголовнішим (а що він придбаває, 
це вже не має значення). Як стверджує художник А. Яригін, 
член Асоціації художників Страсбурга, «зараз купівля і продаж 
мистецтва практично нічого спільного не має з професійним 
аналізом, сприйняттям мистецтва саме як мистецтва, у 
сучасному арт-ринку ключову роль відіграє саме дилер або ж 
галерист, а не художник» [17, с. 326]. 

Для створення іміджу культурного продукту і для 
формування моделі його споживання працівники реклами у 
галузі мистецтва використовують так звану консьюмеристську 
художню критику, яка більше нагадує рекламу, інформує 
споживача і формує попит. Особливу роль тут відіграють 
професійні друковані та електронні ЗМІ. Простір побутування 
художньої реклами – масові і глянцеві видання, її аудиторія – 
масовий споживач мистецтва, у більшості своїй майже 
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позбавлений художньої ерудиції. Але й критики, які працюють 
у цій галузі, самі, як правило, не мають профільної мистецької 
освіти, а ґрунтують свої судження на загальній ерудиції і 
контактах з авторами, про яких пишуть. Цей тип критиків 
можна назвати журналістами, які пишуть про мистецтво. І як 
будь-якого журналіста, таких критиків найбільше цікавлять 
сенсації, скандали, подробиці особистого життя художників 
тощо. У своїх повідомленнях вони більше уваги приділяють 
автору, ніж твору. Їх цікавлять вернісажі, презентації, галереї, 
закриті покази, богемні «кухні», сакральні імена, приватні 
колекції, престижні нагороди, аукціони і лотерея цін. 

Все це ефективно впливає на головну, найчисленнішу 
цільову групу – на покупців, які не вважають себе такими, що 
розбираються у мистецтві, але прагнуть при своїх значних 
капіталах бути сучасними і «культурно розвиненими». Така 
приманка добре працює, і людина, що бажає прикрасити свій 
котедж або квартиру предметами мистецтва, вибирає те, що 
вважається модним [12]. Арт-критик Джеррі Солтц пише: «У 
багатьох у світі мистецтва з'явився "як скажете" підхід до 
мистецтва: всі так бояться пропустити наступного модного 
художника, що ніколи не ясно, чи подобається людям робота 
тому, що вона їм подобається, або тому, що вона подобається 
іншим» [18]. 

Все це призводить до того, що власні реальні достоїнства 
твору мистецтва як такого практично втрачають значення. 
Визначальним стає його «соціальне буття», причому і останнє 
також розуміється лише як його рейтинг у специфічному 
салонно-ринковому середовищі. У результаті, при грамотно 
збудованому піарі навіть якась найпростіша геометрична фігура 
здатна стати досягненням мистецтва. У даному випадку 
мистецтво полягає, звичайно, не у тому, що цю фігуру 
зобразили, і не у тому, як її зобразили, а у тому, як її подали: 
експонували, забезпечили пишними деклараціями, організували 
публічні дискусії, привернули увагу критики. 
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Але і сам художник виявляється повністю залежним від 
оцінки критики, від реклами, а у кінцевому рахунку – від речей, 
які не мають жодного відношення до мистецтва. Персона 
самого художника, його соціальна роль, ступінь модності 
стають важливіше твору. Ринок поспішає повідомити клієнту, 
яку марку одягу художник полюбляє, на кому одружений, що 
п'є, де проводить канікули. Жадібна до таких подробиць 
публіка охоче їх проковтує, і художники у її свідомості часто 
різняться саме цим. 

З іншого боку, для того щоб виділитися із загальної маси, 
окремі художники вдаються до різних способів самопіару. При 
цьому скандал і епатаж – один з найбільш поширених прийомів. 
«Ритуально-рольове мистецтво, яке пропонує "поведінку" 
замість творів, змінює психологію художника, змушуючи його 
надавати суто зовнішнім атрибутам гіпертрофованого 
значення» [19]. Американський художній критик Гарольд 
Розенберг охарактеризував цю ситуацію такими словами: «Цей 
художник відомий тому, що він існує як відомий художник. 
Коли ви поглянете на його роботу, ви нічого не побачите в ній. 
Але він відомий, перебуваючи у якості відомого художника. Він 
неминуче буде з'являтися у різних перфоменсах, шоу ... І його 
"робота" може отримати найфантастичніші ціни у колекціонерів 
і бути найважливішим експонатом музею» [20]. 

Постмодернізм як ідеологія сучасного художнього 

ринку. 

До середини XX століття на художньому ринку виникла 
нова ситуація – у світі з'явилося багато «зайвих» грошей. 
Любителів мистецтва ставало все більше, а предметів мистецтва 
у традиційному розумінні, тобто «старих майстрів», – все 
менше. Переважна більшість полотен Рубенса, Рембрандта, Ван 
Гога, Матісса і авангардистів до цього часу вже давно 
розійшлися по музеях і приватних колекціях. Стало зрозумілим: 
те, що ще не куплене, все одно скоро куплять. У кращому 
випадку, щось виставлять на аукціони для повторного продажу. 
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Виникла загроза того, що весь величезний художній ринок з 
його потужною міжнародною інфраструктурою виявиться 
ринком без товарів. Треба було щось робити. 

І ось тут на допомогу прийшли концепції постмодернізму. 
Взагалі, термін «постмодернізм» вперше був ужитий ще у 1917 
році у книзі Р. Ранвіца «Криза європейської культури», а у 
1934-му був використаний Ф. де Онізом для позначення 
авангардистських поетичних дослідів початку XX ст., які 
радикально не сприймали літературну традицію. З 1939 по 1947 
роки у роботах А. Тойнбі було конституйовано зміст поняття 
«постмодернізм» як такого, яке позначає сучасну (починаючи 
від першої світової війни) епоху, радикально відмінну від 
попередньої епохи модерну. 

Дійсно, постмодернізм – особливий тип свідомості, де все 
зрівнюється, все є рівнозначним: Євангеліє і Махабхарата, 
міфічні оповіді племен острова Фіджі і притчі Достоєвського. 
Все одночасно  вариться у загальному казані. Таке собі «ніщо, 
що видається за щось». Гра сутностями, колаж, компіляція, 
стирання межі між мистецтвом і немистецтвом. Здавалося б, це 
– інтелектуальна мода, і вона не потребує ні емпіричних, ні
теоретичних виправдань [20].

Але, помістивши постмодернізм до соціального контексту 
епохи, ми відразу побачимо певну закономірність його появи і 
його впливу. «Стане зрозумілим, що, перш за все, 
постмодернізм являє собою, по суті, інтелектуальну реакцію на 
новий етап трансформації індустріального суспільства, 
викликану потрясіннями XX століття, світовими війнами, 
антиколоніальною революцією у третьому світі і 
протистоянням супердержав» [20]. Постмодернізм – це 
відображення кризи: кризи ідеалу загального прогресу, кризи 
західного раціоналізму як його основи. 

Але для художнього ринку найголовнішим є таке. 
Відповідно до естетики постмодернізму у сучасному 
художньому житті будь-який артефакт потенційно 
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розглядається як твір мистецтва, що встановлюється у ході його 
функціонування у системі художньої культури. «Якщо артефакт 
у процесі свого функціонування у арт-системі народжує 
додаток сенсу і навколо нього виникає більш-менш тривала 
комунікативна дія, то він і є художньою цінністю» [18]. 

Відзначимо, що аж до першої половини XX століття 
головним критерієм оцінки суспільством результатів творчості 
тих чи інших художників, принаймні у Європі, був критерій 
власне естетичний. Це не означає, звичайно, що самі естетичні 
смаки як художників, так і публіки не змінювалися з часом. 
Звичайно, вони змінювалися, і чим ближче до сучасності – тим 
швидше і радикальніше. Але при цьому оцінка художника і 
його творів завжди спиралася саме на естетичний критерій, 
яким вимірювалася художність його творчості. І той, чиї твори 
вдало проходили перевірку на відповідність цьому критерію, 
зараховувався до кола професійних художників. 

Але коли виник постмодернізм, ситуація з «науковою» 
оцінкою творів мистецтва стала різко змінюватися. Тепер до 
сфери мистецтва стали потрапляти практично будь-які 
артефакти, які у попередні епохи за жодних обставин не 
називали б художніми. У сучасному ж суспільстві, що живе у 
епоху постмодернізму, межі мистецтва розсунулися аж до 
повного їх зникнення, а тому будь-який артефакт, абсолютно 
неприйнятний з позицій класичної естетики, може бути 
сприйнятий як художній, якщо художник «довів», що він 
навантажений певним високим (нехай і незрозумілим 
навколишнім) змістом. 

Найдивовижнішим є широке поширення ідей 
постмодернізму у освічених верствах населення і у рядах 
художньої інтелігенції. Саме ці ідеї сприяють надзвичайному 
розширенню кордонів мистецтва у свідомості художників, 
критиків, мистецтвознавців та публіки. Звісно ж, що однією з 
причин такого успіху було теоретичне обґрунтування ринку 
«сучасного мистецтва», статус якого постійно піддавався 
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сумніву з боку критиків та експертів традиційного напрямку. 
Саме постмодерністська естетика була покликана стати 
ідеологією сучасного художнього ринку, для якого було вкрай 
важливо обґрунтувати розмивання меж мистецтва, щоб 
наповнити незліченні торговельні майданчики величезною 
кількістю «нового товару». 

Специфіка постмодерністської теорії мистецтва, як, в 
принципі, і будь-якої авангардистської теорії, полягає, перш за 
все, у спробах дати наукове обґрунтування будь-яким новітнім 
експериментам у цій галузі – іншими словами, знайти 
теоретичне пояснення сучасної художньої арт-практики. Тим 
самим величезній кількості «товару» найрізноманітнішої 
властивості відкривався доступ на художній ринок, що є 
життєво необхідним для його безперебійного функціонування. 

У кінцевому рахунку, спираючись на ідеологію 
постмодернізму, авангард розширив кордони мистецтва до 
межі, до неможливого. А відмова від взагалі будь-яких 
критеріїв художності зробив художника повністю залежним від 
оцінки критики, від реклами, а у кінцевому рахунку – від речей, 
які не мають жодного відношення до мистецтва. Винахід ready-
made, колажів, створення у поп-арті «творів» з непотребу, 
навіть «з нічого», сама реалізація можливості «художньої 
творчості» без будь-якої спеціальної підготовки, без полотен і 
пензлів у живопису – все це породило найрізноманітніші 
спекуляції, підробки під «нове у мистецтві». У результаті, 
«кажучи про якийсь конкретний твір, ми вже не знаємо, що це – 
витвір мистецтва, бізнесу, піару, політики або інформаційних 
технологій. Найчастіше – все разом» [21]. 

Постмодерна «реконструкція» світу художньої культури 
зажадала створення цілого ряду інфраструктурних умов. Перш 
за все, потрібні були фахівці у цій сфері, здатні представити 
публіці у якості потенційних творів мистецтва артефакти, які 
раніше такими ніхто б не вважав. Ці фахівці повинні були 
пропагувати у суспільстві розуміння того, що є якесь «нове 
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сучасне мистецтво», відповідне епосі постмодерну, формуючи 
тим самим відповідні художні смаки широкої публіки. Крім 
того, знадобилися широко розрекламовані і загальновизнані 
«майданчики» (різного роду виставки, бієнале, аукціони та ін.) 
для подання широкій публіці артефактів «сучасного 
мистецтва». 

Нарешті, щоб створити всі зазначені вище умови, треба 
було відповідне фінансування. І спонсори знайшлися, як тільки 
стало зрозуміло, що нові постмодерністські проекти здатні 
приносити грандіозний прибуток. Причому, спонсори ці, як уже 
говорилося, часто не відрізнялися гарним смаком. 

А слідом за подібними спонсорами з'явилися й усі інші 
учасники пропаганди та продажу мистецтва постмодерну: і 
художники, готові творити «нове мистецтво», і критики, готові 
пропагувати у ЗМІ їх творчість, і галеристи, готові виставити на 
своїх інституціолізованих майданчиках твори «нового 
мистецтва», і куратори – організатори всіляких його експозицій 
по всьому світу – широко розрекламованих виставок, бієнале, 
аукціонів і презентацій. Тепер «шедевр стало можливо 
призначити на посаду шедевра, який отримує відповідну 
зарплату, і підтримати його репутацію за допомогою слухняної 
вказівки від арт-дилера художній критиці» [19]. Головне – це 
стандартна схема виплат при торгівлі сучасним мистецтвом – 
«п'ятдесят на п'ятдесят»: п'ятдесят відсотків дістається дилеру, 
п'ятдесят автору. 

У результаті всіх цих зусиль з'явилася й публіка, що 
захоплюється незвичайними постмодерністськими творіннями, 
і покупці, готові платити за них чималі суми.  

Так чи інакше, ідеологія постмодернізму, яка перемогла, 
викликала величезну хвилю продажів сучасного мистецтва на 
художньому ринку. Влітку 2005 року була подолана позначка, 
яку вважали раніше недосяжною: вперше загальна вартість 
сучасних робіт перевищила вартість творів імпресіонізму та 
класики модернізму [22].  
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Таким чином, прийняття постмодернізму у якості 
провідної ідеології художнього ринку остаточно призвело до 
підміни естетичних критеріїв суб'єктивними програмами 
«новітніх напрямів», які легко перетворювалися не тільки на 
об'єкт спекулятивної демагогії, але і на предмет комерційної 
спекуляції. 

У зв’язку з цим, на порядок денний постає проблема, яку 
доведеться вирішувати спільними зусиллями 
мистецтвознавства, педагогіки і психології – наскільки доцільно 
включати до художньо-естетичного виховання ознайомлення із 
зразками актуального мистецтва. 

Висновки. Розвиток і функціонування арт-ринку 
зумовлюється багатьма факторами – пануючою ідеологією у 
мистецтві (постмодернізм),  тотальною комерціалізацією 
мистецької сфери, зрощуванням мистецтва зі ЗМІ, PR та 
музейно-галерейною інфраструктурою, розвитком інституту 
кураторства, агресивним просуванням мистецького продукту, 
який поступово перетворюється на бізнес-проєкт, 
розповсюдженням демонстраційного споживання мистецтва, 
втрата чіткого розуміння межі між мистецтвом і немистецтвом 
та багатьма іншими. Всі ці фактори необхідно враховувати 
багатьом учасникам арт-ринку, а, особливо, митцям, які вже 
давно перестали бути провідними гравцями у цій системі. 
Актуальне мистецтво поступово стає заручником ринкових 
відносин. 
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§6.12 ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДІ ЯК

СОЦІАЛЬНА І ВИХОВНА ПРОБЛЕМА 

 Вступ. Процес трансформації сучасного українського 
суспільства і реалізації демократичних принципів побудови 
нового соціального порядку передбачає істотне посилення 
законності, правової дисципліни як регламентуючих соціальну 
систему чинників. Правова демократична держава, якою прагне 
стати Україна, передбачає, що її громадяни не лише 
добровільно дотримуватимуться чинних законів, а й 
конституційними методами боротимуться за нові, кращі закони. 
Особлива значущість у цих процесах належить молоді – 
енергійній, наполегливій частині суспільства. 

Основоположну роль у становленні правової стабільності і 
правомірної поведінки громадян українського суспільства 
відіграє їхня правова компетентність як основа ефективності 
соціальних перетворень. 

Значення правової компетентності особистості (не лише 
керівних працівників, але і кожного громадянина) в сучасних 
умовах розвитку суспільства, який характеризується 
ускладненням правового законодавства, зростає. Звичайно, 
людина, яка володіє правовою компетентністю, має в 
суспільстві безумовні переваги перед іншими, адже належні 
правові знання та вміння дозволяють їй ефективніше 
реалізувати намічені життєві цілі. 

Правопорядок в країні тримається на основі адекватної 
правової компетентності громадян, проте його сучасний стан 
можна характеризувати як деформований, що пояснюється 
існуючою прірвою між декларованими в законодавчих актах 
принципами демократичного ладу і розвитку держави та тими 
нормами, які реалізуються в повсякденній політичній, 
економічній і соціальній практиці, а це ставить під питання всі 
дискусії про правову державу. 

Існує тісний звʼязок  між  правовою  культурою, правовою 
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компетентністю і становленням демократії, громадянського 
суспільства. Слід наголосити, що демократія характеризується 
постійною боротьбою громадян за свої права, тому 
демократичність суспільства залежить від громадянської 
активності людей, їх творчої і життєвої енергії, рівня культури і 
освіти, моральності і правового мислення. Якщо низькою є 
правова культура населення, то вона зумовлює й відповідну 
правову культуру посадових осіб, яка, у свою чергу, 
посилюється відсутністю в політичній практиці реальної 
відповідальності посадовців за порушення права і неповаги до 
нього. Тому до тих пір, допоки правова культура громадян не 
виросте до необхідного рівня, допоки ідея прав і свобод людини 
не стане моральною потребою, доти не будуть реалізовані на 
практиці процедури й інститути забезпечення прав і свобод 
людини. 

В умовах, коли змінюються цілі, цінності, норми, зразки 
поведінки, подальший розвиток і стабілізація суспільства, 
держави, реалізація прав і свобод залежать багато в чому від 
самої людини, її здатності не лише адаптуватися до змін, що 
відбуваються, а й перетворювати відносини між особистістю і 
державою на основі розвитку права, встановлення довіри і 
взаємної поваги, справедливості, законності. Справитися з 
такими завданнями можливо, якщо кожний індивід оволодіє 
соціально-правовими знаннями, навичками реалізації своїх прав 
і обов’язків, досвідом взаємовідносин між людьми і 
соціальними інститутами, активно виступатиме в ролі 
соціального суб’єкта в рамках існуючої системи правопорядку. 
На необхідності розвитку правової культури молоді, 
формування у молодих людей «розуміння та сприйняття 
цінності прав та свобод людини, вміння відстоювати свої права 
та права інших» наголошується в «Концепції розвитку 
громадянської освіти в Україні» (2018) [1]. Дослідження 
проблеми правової компетентності молоді є важливими у 
соціальному і виховному аспектах, адже сприятимуть 
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утвердженню суспільства, що ґрунтується на правових нормах, 
солідарності, відповідальності громадян. 

Основними завданнями цієї публікації є: уточнити 
поняття «правова компетентність», розкрити особливості її 
становлення в процесі правової соціалізації, здійснити короткий 
аналіз сформованості правової компетентності сучасної 
української молоді та визначити педагогічні аспекти її 
формування. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «компетентність» 
пов’язане з поняттями «професіоналізм», «майстерність», що 
мають вектор, критерій удосконалення діяльності, вищої якості 
і рівня її здійснення. Компетентність визначається як досконале 
знання своєї справи, сутності складних зв’язків і відносин, що 
існують в ній, можливих засобів і способів досягнення 
намічених цілей. Щоб зробити висновок про компетентність 
індивіда, слід, найперше, оцінити чи виміряти кінцевий 
результат його діяльності. 

Правова компетентність є результатом ефективної 
правової соціалізації, під якою слід розуміти процес освоєння 
індивідом правової культури суспільства, входження в неї. Правову 
соціалізацію від загальної відрізняють профілюючі ознаки, більш 
конкретні (вузькі) цілі і завдання – формування правової свідомості 
особистості, поваги до закону, правомірної поведінки і розвиток 
соціально-правової активності особистості [2, C. 14]. І. Коваленко 
наголошує, що «у процесі правової соціалізації особистість набуває 
правової компетентності, яка передбачає не тільки рівень правових 
знань, а й певну настанову на правові норми, що у свою чергу 
проявляється в готовності діяти або правомірно, або 
неправомірно» [3, C. 202].  

Водночас слід зазначити, що правова соціалізація в 
сучасному суспільстві проходить з немалими труднощами. 
Загальним фоном, на якому здійснюється правова соціалізація 
молодого покоління, є ситуація соціальної невизначеності. У 
той час, коли суспільство не надає молодим людям чітких 
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орієнтирів, коли цінності старшого покоління піддані 
переоцінці, а традиційні агенти соціалізації – інститути сім’ї і 
освіти – зазнають істотних структурно-функціональних 
перетворень, на зміну цілеспрямованому впливу інститутів 
соціалізації приходить вплив оточуючого соціального 
середовища, яке в умовах невизначеності виступає як стихія 
потенційно ризикових взаємодій і доволі часто пропонує моделі 
протиправної поведінки. Дефіцит цілеспрямованого впливу на 
молодь став головним чинником того, що в сучасному 
суспільстві соціалізація нерідко набуває відхиляючого 
характеру, сприяючи закріпленню в свідомості і поведінці 
молодих людей асоціальних і антисоціальних уявлень і 
моделей. Правова соціалізація молоді в теперішній час 
відбувається, головним чином, в процесі стихійного 
спілкування із ровесниками, у тому числі і шляхом 
наслідування зразкам протиправної (але яка веде до певних 
соціальних досягнень) поведінки, і тісно пов’язана з 
криміналізацією підліткових і молодіжних груп. 

Людям сучасного суспільства властиві суперечливі оцінки 
різних інститутів, відносин і норм. У ньому складається тип 
«парадоксальної людини», яка схильна одночасно і 
засуджувати, і виправдовувати одне і те ж саме і поводити себе 
непередбачуваним чином. Така «парадоксальність» 
проявляється і в правовій свідомості населення сучасної 
України, яке в своїй більшості ратує за законність, маючи своїм 
ідеалом соціально орієнтовану державу, в якій дотримуються 
закон, права людини, але в той же час саме населення не 
схильне дотримуватися законів у своєму повсякденному житті. 
Це підтверджують дані міжнародного порівняльного 
соціологічного дослідження, в якому були задіяні 24 країни 
Європи. Наприклад, на запитання «Наскільки неправильним, 
недостойним є, коли чиновник просить послугу або хабар за 
виконання своєї роботи?» 5,7% українців відповіли, що «нічого 
неправильного в цьому немає», 6,9% – «це не зовсім 
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правильно», а 4,3% – «не знаю». Такий рівень толерантності до 
хабарництва чиновників є одним з найвищих у Європі. Це і 
зумовлює готовність багатьох українців вступати у неправові 
відносини з посадовцями [4, С.114; 4, С. 120]. Нігілістичне 
ставлення до дотримання правових норм поєднується в 
українців з дуже низьким рівнем довіри до правоохоронних 
органів. За довірою до судово-правової системи населення 
України знаходиться на 20-му місці в Європі [4, С.109-110]. 

Названі умови здійснення правової соціалізації негативно 
позначаються на становленні правової культури.  

До елементів правової культури відносять: знання 
(інформованість) індивіда про певні правові норми і аспекти 
правової дійсності; 2) ставлення індивіда до даних норм і 
аспектів правової дійсності; 3) прийняття індивідом рішення в 
реальній ситуації, що вимагає застосування цих норм, тобто 
поведінки індивіда в сфері конкретних правових відносин. 

На суспільній ролі правової культури громадян наголошує 
В. Боєр, зазначаючи, що правова культура є тією соціальною 
пружиною, яка визначає розвиток суспільних відносин, впливає 
на поведінку людей і їхню громадянську активність [5, C. 37]. 

Т. Волох розробила рівні розвитку правової культури 
молоді: високий, середній, низький на основі трьох критеріїв – 
мотиваційного, пізнавального та діяльнісного [6]. 

Високий рівень – розуміння молодою людиною 
об’єктивної необхідності дотримання законів, шанобливого 
ставлення до них; об’єм правових знань високий, 
спостерігається прагнення до їх постійного поповнення та 
удосконалення; молода людина виявляє активність у 
самовихованні, готовність до участі в творчих справах, її 
вчинки відповідають нормам і вимогам права; вона виявляє 
вимогливість до правомірної поведінки інших. Позиція у 
ставленні до права стійка і усвідомлена. 

Середній рівень – розуміння молодою людиною 
необхідності дотримання законів, проте не завжди виявляється 
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шанобливе ставлення до норм права; недостатній об’єм 
правових знань, фрагментарність і поверховість знань із галузі 
права, невміння оперувати правовими поняттями; епізодична 
участь у творчій діяльності; терпиме ставлення до порушень 
норм навколишніх людей, хоч сама молода людина їх не 
здійснює. Позиція у ставленні до права виявляється ситуативно, 
знання і ясне розуміння певного кола правових питань не 
завжди сприймається внутрішньо.  

Низький рівень – знання правових понять і термінів 
недостатні, повна відсутність участі у проведенні і підготовці 
заходів з правової тематики, наявність негативного соціально-
правового досвіду, схильність до правопорушень. Позиція – 
пасивне ставлення молодої людини до порушення законів та 
прав інших. 

Виходячи із розуміння правової компетентності як 
якісного ступеня правової культури, лише вищий рівень (із 
наведених вище) правової культури можна характеризувати, на 
нашу думку, як правову компетентність [7, C. 56]. 

Досягнення компетентності особистості в тій чи іншій 
сфері виявляється насамперед у поведінці (розрізняють 2 форми 
правової поведінки: 1) активна – застосування норм права; 2) 
пасивна – їх дотримання). Правова компетентність, на наш 
погляд, знаходить свій прояв насамперед у активній поведінці, 
тобто у здатності, вмінні застосовувати набуті знання при 
вирішенні конкретних правових ситуацій. 

Можна спостерігати різні підходи до з’ясування сутності 
правової компетентності. Л. Рябовол наголошує, що правову 
компетентність в наукових дослідженнях розглядають як 
«сукупність систематизованих знань про право та 
законодавство, вмінь їх використовувати у типових і 
нестандартних ситуаціях, обирати адекватні моделі поведінки, 
керуватися в своєму житті та діяльності принципами 
законності, поваги до прав і свобод людини тощо» [8, C. 127]. 

Беручи   до   уваги    зв’язок    правової   компетентності   і 
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правової культури та правової соціалізації, правову 
компетентність визначаємо як якісний ступінь правової 
культури особистості, що характеризує належну її 
соціалізованість і дає можливість адекватно та результативно 
діяти у конкретних правових ситуаціях. Основними складовими 
правової компетентності індивіда є правові знання, оцінки, 
вміння, вольові якості, що зумовлюють його активність, 
ініціативність, самостійність у вирішенні проблем у полі 
соціально-правових взаємин. 

Правова компетентність формує у людини 
відповідальність, дисциплінованість, впевненість у собі і 
пов’язану з вмінням орієнтуватися у хитросплетіннях 
суспільних відносин здатність вибирати правомірний спосіб 
дій. Важливим показником правової компетентності 
громадянина демократичного суспільства є не тільки знання 
своїх правил і свобод, а й вміння і готовність їх захищати у 
випадку їх порушення, солідаризуватися з іншими 
громадянами, права яких порушені. Діючий в демократичному 
суспільстві правовий принцип «дозволено все, що не 
заборонено» означає надання індивідам широких можливостей 
вибору спрямувань і способів діяльності. У той же час це 
значно підвищує вимогливість до правових знань громадян, 
щоб, при реалізації наданої свободи, не було перевищення меж 
правового простору. 

У структуру правової компетентності молоді дослідники 
насамперед вводять когнітивний, емоційно-ціннісний та 
поведінковий компоненти [9, С.145]. Когнітивний компонент 
передбачає розширення об’єму правових знань, готовність до 
набуття таких знань. Емоційно-ціннісний компонент 
відображає ціннісне ставлення до права, позитивні правові 
настанови, мотивацію до законослухняної поведінки. 
Поведінковий характеризує здатність індивіда до розширення 
соціально-правого досвіду, здійснення правових вчинків. 

На  основі  визначених  сутності   та   структури   правової 
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компетентності особистості нами було проведено опитування 
молоді (старшокласників і студентів) м. Білої Церкви Київської 
області (можемо передбачити, що вони відображають тенденції 
у становленні правової компетентності молоді всієї України).  

Найперше нас цікавив когнітивний аспект правової 
компетентності молоді. Наведемо результати відповідей 
молодих людей на найбільш важливі, щодо з’ясування 
наявності у молоді правових знань, запитання анкети. На 
запитання «Яка, держава, на Вашу думку, є правовою?» значна 
частина респондентів не дала відповіді. Приблизно 50% 
опитаних в загальному правильно визначають сутність правової 
держави: «правова держава – це та, в якій забезпечуються права 
і свободи громадян», «правова держава – це держава, в якій 
реально діють закони», «правова держава – це держава, в якій 
дотримуються норм Конституції». Активність і вміння 
захищати свої права залежить від їх чіткого усвідомлення, тому 
респондентам було запропоновано назвати свої основні права 
як громадянина України, що виявило такі результати: 
найчастіше респонденти називали право на свободу думки, 
право на освіту та охорону здоров’я, хоча число прав, які 
називали респонденти, коливалася у межах 3-4. А приблизно 
20% молодих людей не могли назвати свої права. Серед своїх 
основних обов’язків як громадян України учні і студенти 
називали: «захист Конституції», «захист Батьківщини». Слід 
зазначити, що на це запитання було ще менше відповідей, ніж 
на пропозицію назвати свої основні права.  

Реалізація прав особистості залежить, значною мірою, від 
знань про способи їх захисту. На запитання «Чи порушувалися 
(порушуються) Ваші права?» понад половину респондентів 
сказали: «Так». Але вмінь та вольових зусиль на захист своїх 
прав у молодих людей не спостерігається (на запитання «Що Ви 
робили (робите), щоб захистити Ваші права?» більшість 
опитуваних не відповіла). Серед наданих відповідей були такі: 
«вивчаю основи правознавства», «буду звертатись до 
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правоохоронних органів». Хоча знання про правоохоронні 
органи України в молоді є неповними та нечіткими. На 
запитання «Які Ви знаєте правоохоронні органи, що діють в 
Україні?» найчастішою є відповідь: МВС. Рідше називаються 
прокуратура, СБУ, ще рідше – суд. 

Викликало труднощі у молодих людей і запитання «З 
якого віку настає повна правова дієздатність?». Відповідями 
були і 16, і 18, і 21 рік. Також значна частина респондентів не 
змогла правильно відповісти на запитання «З якого віку настає 
кримінальна відповідальність?» (називалися 14, 15, 16, 18 
років). Така низька обізнаність з правовими нормами є, на нашу 
думку, однією з причин значного числа правопорушень серед 
підлітків та молоді.  

Доволі близькими для молодих людей є проблеми шлюбу 
і сімʼї. Водночас знання молоді про законодавчі основи шлюбу 
не є належними. Наприклад, на запитання «З якого віку в 
Україні встановлене право на укладення шлюбу для чоловіків?» 
більше 90% опитаних дали правильні відповіді – 18 років. А ось 
право вступу в шлюб для жінок біля 80% респондентів 
визначають неправильно – 16 років. Зазначимо, що шлюбним 
віком для чоловіків і жінок в Україні є 18 років. 

Ряд запитань були спрямовані на виявлення знань 
респондентів про те, як потрібно діяти в певній правовій 
ситуації. Серед інших було запитання «Куди Ви звернетесь по 
свідоцтво про право на спадщину?», на що більша частина 
відповідей була така: «В органи внутрішніх справ». На 
запитання «Куди Ви звернетесь, якщо буде посягання на Ваше 
майно?» молоді люди відповідали – «у міліцію», «до юриста». 
Такі відповіді свідчать про відсутність чіткого орієнтування у 
можливій правовій ситуації.  

Виявлені вади в правових знаннях представників різних 
груп молоді є, на нашу думку, наслідком не досить високої 
якості отримуваної ними правової інформації. Саме з причини 
того, що молодь, зокрема учнівська, широко використовує 
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випадкові джерела правової інформації, правова свідомість 
багатьох молодих людей виявляється деформованою, у них 
складається перекручене уявлення про правовий простір, 
формуються негативні настанови правової поведінки. 

Емоційно-ціннісний та практичний компоненти правової 
компетентності молоді визначався за рядом запитань. На 
запитання «Чи порушували Ви коли-небудь норми права 
(наприклад, трудове, сімейне, адміністративне тощо) самі?» 
респонденти відповіли: «так» – 16%; «ні» – 74%. На запитання 
«Чи знаєте Ви про порушення норм права Вашими знайомими, 
колегами, друзями?» отримано відповіді: «так» – 75%; «ні» – 
25%. При цьому ставлення до цього явища виявилося таким: 
«мені байдуже» – 32%; «хочу, щоб вони були покарані» – 32%; 
«прагну, щоб вони уникнули покарання» – 36%. 

На запитання «Якою є Україна в сучасний період?» 
відповіді розділилися приблизно порівно між варіантами: 
«правова» і «неправова». На пропозицію визначитися у 
ситуації: «Якщо Ви вважаєте Україну неправовою, то незначні 
порушення норм права Вами особисто є допустимими 
(недопустимими)» 12% опитуваних відповіли, що вони є 
«допустимими», а 88% – «недопустимими». А у ситуації: 
«Якщо Ви вважаєте Україну неправовою, то незначні 
порушення норм права Вашими друзями, рідними є 
допустимими (недопустимими)», відповіді були: 
«допустимими» – 15%; «недопустимими» – 85%. У цих 
відповідях прослідковується нестійкість правової позиції 
молоді. В одних випадках молоді люди демонструють байдуже 
ставлення до правопорушень, що здійснюються їхніми 
знайомими, друзями, рідними або бажання, щоб вони не були 
покарані, а в інших випадках навіть незначні покарання 
визнаються недопустимими. Це свідчить про те, що в системі 
правової культури молодої людини переважає емоційний 
компонент, який є досить мінливим.  

Відповіді  на  запитання «Хто, на Вашу думку,  у вчиненні 
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правопорушень людиною винен найбільш?» розташувалися у 
такій рейтинговій послідовності: держава; сама людина; 
оточення; правоохоронні органи; сім’я; школа. Отже, пріоритет 
у дотриманні норм права надається умовам, які створює 
держава для діяльності людини, а також її вольовій здатності 
дотримуватися правових норм. Визначення доволі значною 
частиною респондентів найбільш відповідальною у правових 
відносинах саму людину є позитивною ознакою, що свідчить 
про усвідомлення молоддю необхідності самостійності та 
відповідальності індивіда для утвердження правопорядку в 
суспільстві.  

На з’ясування важливості для молодих людей 
дотримуватися в соціальному житті правових норм 
спрямовувалося запитання «Хто є, на Вашу думку, 
законослухняним громадянином в сучасних умовах України?». 
Відповіді розділилися таким чином (табл. 1). 

Таблиця 1 

Розподіл відповідей на запитання «Хто є, на Вашу 

думку, законослухняним громадянином в сучасних умовах 

України?»(%) 

Варіант % 

нормальний громадянин, яких більшість 35 
зразкова людина, на яку потрібно рівнятися 

задля покращення життя в Україні 
39 

людина, яка погано адаптована до 
суспільства (невдаха) 

6 

людина, яка нездатна на ризик та досягнення 
певного життєвого успіху 

20 

Ці дані можна трактувати як надання переваги молоддю 
законослухняності в соціальній поведінці. Водночас доволі 
значним є відсоток тих респондентів, хто вважає 
законослухняними людей, які є нездатними на ризик та 
досягнення певного життєвого успіху. А це говорить про те, що 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XІ mezinárodní kolektivní monografie 

349 

у значної частини молоді переважає думка про неможливість у 
нашому суспільстві досягнення бажаного життєвого статусу без 
порушення норм права. 

Нігілістичне ставлення до закону зі сторони молоді 
проектується і на низький ступінь довіри останньої до органів 
державної влади, суду. На запитання «Чи готові Ви для захисту 
своїх прав звертатися до суду?» відповіли «так» 46% 
респондентів; «ні» – 54%. Свою неготовність більшість 
молодих людей пояснюють слабкою вірою в чесність і 
об’єктивність наших судів. 

Вважаємо, що суттєвою ознакою правової компетентності 
є усвідомлення молодими людьми шляхів підвищення правової 
культури членів суспільства. На запитання «Що слід здійснити, 
щоб підвищити повагу до права, законослухняність громадян?» 
більшість респондентів відповіли, що слід «жорсткіше 
ставитись до різних видів правопорушень». Наступним шляхом 
підвищення поваги до права респонденти визначили: 
«ефективно здійснювати моральне виховання». На третьому 
місці виявився варіант: краще в школі (ЗВО) викладати предмет 
«Право». На нашу думку, ці дані свідчать про те, що молодь 
чинником належної правової культури вважає передусім не 
підвищення рівня правових знань та інтеріоризацію правових 
цінностей (особистісний чинник), а жорсткість соціального 
контролю (зовнішній чинник), тобто перекладає 
відповідальність за неправові вчинки індивідів на суспільство. 

Вияв емоційно-ціннісного складника правової культури 
завершувався запитанням «Німеччина вважається однією з 
країн, де громадяни є найбільш законослухняними. Чи бажали б 
Ви, щоб дотримання норм права громадянами України було 
схожим?» На що були отримані відповіді: «так» – 95%; «ні» – 
5%. Порівняння цих даних із ставленням молодих людей до 
правопорушень, що здійснюються близькими та друзями, є ще 
одним підтвердженням амбівалентності правової свідомості 
молоді.  
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Проведене дослідження виявило невисокий рівень знань 
учнів про конкретні процесуальні норми, що регулюють 
ситуації, в яких може виявитися будь-який громадянин, і які 
вимагають від нього мінімальних знань в галузі права для 
адекватної орієнтації в даних ситуаціях. Такий рівень 
обізнаності молодих людей про конкретні правові норми 
демонструє неготовність частини із них до повноцінного 
функціонування в суспільстві, яке накладає на даних осіб певні 
права і обов’язки, а також до взаємодії з державою та її 
органами. 

У певної частини молоді відбувається деформація 
орієнтирів і оцінок в сфері правової поведінки в бік зростання 
толерантності у ставленні до ілегальних і кримінальних 
практик, формується готовність до кримінальної поведінки. 
Наприклад, значне число опитаних студентів ЗВО вважає 
можливим не лише використовувати шпаргалки на екзаменах, 
але і давати викладачам хабарі за складання екзаменів і заліків, 
купувати реферати, курсові і дипломні роботи. Це є свідченням 
яскраво вираженої амбівалентності правових поглядів у 
студентів. Багато хто з них на словах засуджують поширену в 
їхніх закладах освіти незаконну практику «купівлі» заліків і 
екзаменів, а на практиці самі нерідко використовують вказані 
нелегітимні способи їх складання, в абсолютній більшості 
випадків виступаючи ініціаторами подібних угод. 

Тому цільовим орієнтиром сучасної освіти має бути 
правова компетентність молоді, зокрема учнівської, адже її 
формування сприяє розвитку правової свідомості, попереджує 
морально-правові деформації і протиправну поведінку. У 
«Концепції розвитку громадянської освіти в Україні» зазначено, 
що важливим суспільним і освітнім завданням є «надання 
знань, сприяння формуванню розуміння та усвідомлення 
беззаперечної цінності прав людини та прав дитини, набуттю 
здатності застосовувати та захищати свої права; сприяння 
формуванню розуміння цінностей правової держави 
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(правопорядку), поваги до Конституції України, державної 
мови та державних символів, усвідомленню та дотриманню 
своїх громадянських обов’язків» [1]. 

У процесі формування правової компетентності молоді 
слід не тільки використовувати можливості освітніх дисциплін 
(«Право», «Громадянська освіта»), а й здійснювати різнобічну 
інформаційно-правову позакласну (позааудиторну) роботу. 
Важливим є розроблення програм, проектів, спрямованих на 
розвиток здатності учнів (студентів) здійснювати пошук та 
аналіз правої інформації, готовності її застосовувати в 
конкретній ситуації, що виникає в реальному житті. 
Необхідним є застосування системи методів, які б сприяли 
пізнавальній активності молоді. Ефективними є такі методи, як 
дискусія, ділові і рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій 
(кейс-стаді), моральна дилема. Цікавим для учнів і студентів 
буде виконання завдань на правову тематику з використанням 
ресурсів Інтернет. Це, зокрема, веб-квест, особливістю якого є 
те, що інформація, яка має бути знайдена, повинна 
відтворюватися у різних інформаційних ресурсах: блозі, 
освітніх сайтах, масових онлайн курсах тощо [10, C. 151]. 

Слід наголосити на можливостях роботи правових 
молодіжних клубів, що функціонують, зокрема, в закладах 
позашкільної освіти. Правовий клуб – це добровільне 
об’єднання учнів, що базується на спільності інтересів, потреб у 
вивченні права і сприяє формуванню правової свідомості, 
громадянської активності молоді та здатності до правомірної 
поведінки. Правовий клуб організовує освітню, суспільно-
корисну, навчально-дослідницьку діяльність учнів. Освітня 
діяльність є процесом оволодіння учнями правовими знаннями і 
формування у них позитивного ставлення до права. Особлива 
увага приділяється формуванню в учнівської молоді правових 
вмінь, здатності застосовувати знання на практиці (написання 
юридичних документів, вирішення проблемних правових 
ситуацій). Формами організації в правовому клубі є: лекція, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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екскурсія, ділові і дидактичні ігри, практикум. Суспільно 
корисна діяльність клубу спрямована на розроблення учнями 
соціально-правових проектів. Науково-дослідницька діяльність 
відображається в участі учнів в науково-практичних 
конференціях, семінарах з правових проблем [11, С. 63-65]. 

Важливим засобом виховання соціально спрямованої та 
правомірної поведінки учнів є театральне мистецтво, яке 
здійснює дієвий емоційно-ціннісний вплив на школярів завдяки 
своїм естетико-педагогічним інструментам [12, С. 122]. 
Основним таким інструментом є театральна гра, яка дає 
можливість в умовному соціальному просторі перевіряти 
моделі поведінки, вчитися толерантній взаємодії з іншими, 
емоційно проживати життєві ситуації. Одним із видів 
театрально-ігрової діяльності учнівської молоді є соціальний 
інтерактивний театр, який ставить за мету розкрити різні 
соціальні проблеми, зокрема правового характеру. Прикладом 
вистав, що готуються з учнями, є «Діалоги» (вистави-інтеракції), 
наприклад – «Громадянином бути зобов’язаний», «Закон один для 
всіх», «Насильство: слабкість чи сила?» тощо. Після показу вистави 
доцільним є залучення учнів-глядачів до обговорення проблеми, 
спонукання їх до глибшого занурення в неї [13]. 

На думку Г. Камишнікової, у виховній роботі зі 
студентами, майбутніми фахівцями, доцільно спрямовувати їх 
«до здійснення правового аналізу й інтерпретації різних 
проблемних професійних ситуацій, моделювання різних 
варіантів їх розвʼязання та прогнозування можливих наслідків 
прийнятих рішень [14, С.169]. 

Доцільною у процесі правового виховання є організація 
соціально значущої практики, зокрема залучення молоді до 
волонтерської діяльності, що сприяє формуванню соціальної 
самостійності, відповідальності, виробленню навичок 
правомірної поведінки. 

Неодмінною умовою здійснення ефективного формування 
правової компетентності учнівської та студентської молоді є 
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організація міжвідомчої взаємодії всіх суб’єктів правової 
просвіти і правового виховання (школа, заклади позашкільної 
освіти, ЗВО, громадські організації, центри соціальних служб, 
відповідні підрозділи МВС тощо), що дає можливість 
використовувати потенціал сторін, зацікавлених у становленні 
правової компетентності молоді, підвищувати суспільну 
значущість цієї проблеми. 

Водночас слід наголосити, що результативність правового 
виховання учнів і студентів та формування їхньої правової 
компетентності залежить насамперед від особистості педагога, 
який є «носієм та популяризатором певних цінностей. Педагог 
повинен бути зразком точного і неухильного виконання норм 
законів і обов’язків» [15, С. 57]. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що правова 
компетентність є важливою умовою повноцінного 
функціонування суспільства і самовираження особистості в 
соціумі. Проте для значної частини української молоді 
характерною є амбівалентність правових і моральних поглядів, 
яка виявляється, з однієї сторони, в неузгодженості між ідеями і 
принципами права, що проголошуються молодими людьми, і, з 
іншої, реальним рівнем моральних і правових вимог до себе і 
навколишніх, що свідчить про недостатню сформованість їхньої 
правової компетентності. 

Це зумовлює необхідність здійснення з учнівською і 
студентською молоддю ефективної виховної роботи, 
спрямованої на становлення правової компетентності молодого 
покоління. Формування правової компетентності молоді – це 
складний, довготривалий процес, який вимагає взаємодії 
соціально-виховних інституцій, застосування сучасних форм, 
методів роботи, які б були цікавими для молодих людей, 
скеровували їх до власного пошуку, розвивали вміння правової 
поведінки, виховували відповідальність за власні вчинки, 
утверджували громадянську позицію. 
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ODDÍL 7. DAŇOVÝ A ROZPOČTOVÝ SYSTÉM 

§7.1 ФОРМУВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО

ПРОСТОРУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Вступ. В умовах поглиблення процесів децентралізації, 
вирішення пріоритетних завдань в економічній і соціальній 
сферах територій вимагає кардинального покращення 
ефективності бюджетно-податкової політики держави, яка 
передбачає підвищення фіскальної автономії органів місцевого 
самоврядування, зокрема на базі розширення їх фіскального 
простору. 

З метою стабілізації та забезпечення економічного 
зростання територій Стратегією сталого розвитку “Україна 
2020” [1], Програмою діяльності Кабінету Міністрів України [2] 
передбачено: запровадження системи стратегічного 
планування; зміни законодавства України в напрямі контролю 
надходжень і видатків державного й місцевих бюджетів; 
застосування нових підходів до формування місцевих 
бюджетів, визначення засад трансфертної політики та 
організації міжбюджетних відносин. Напрями перелічених 
реформ системи місцевих фінансів повинні втілюватися в 
управлінських рішеннях відносно формування фіскального 
простору територій в Україні, які в умовах обмеженості 
фінансових ресурсів значною мірою визначається ефективністю 
стратегічних напрямів бюджетної політики як на рівні держави 
так і органів місцевого самоврядування. Така необхідність 
визначає значимість оцінки фіскального простору територій з 
позицій не лише підтримки їх економічної стабільності та 
зростання, а й підвищення рівня життя населення як споживача 
цих послуг, що передбачає розробку відповідних 
концептуальних підходів.  

Сучасні проблеми  розвитку  місцевих  бюджетів  пов'язані 
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не лише з їх диференціацією за рівнями бюджетів, яка 
визначається бюджетним потенціалом, а й з ефективністю і 
результативністю доходів та витрат бюджетів. Тому зростає 
роль податково-бюджетного регулювання територіального 
розвитку, спрямованого на зміцнення фінансово-ресурсного 
базису місцевих бюджетів, що визначається як чинниками 
зростання бюджетних доходів, так і чинниками раціоналізації 
бюджетних витрат. Проте у вітчизняній фінансовій теорії і 
практиці не має одностайності у визначенні категорії, що 
відображає одночасно дохідні і видаткові можливості розвитку 
місцевих бюджетів.  

Викладення основного матеріалу. Існують різні напрями 
досліджень фіскального простору у світовій практиці. Згідно 
концепції Міжнародного валютного фонду (2005 рік), автором 
якої є Peter Heller [3, c. 4] фіскальний простір трактується як 
існуючі реальні можливості уряду щодо залучення додаткових 
бюджетних ресурсів із фіскальних, кредитних та інших джерел, 
який дозволяє забезпечувати ресурсами досягнення поставленої 
мети без шкоди для його фінансової стійкості. Основна ідея 
фіскального простору полягає в тому, що його необхідно мати 
або створити для виділення додаткових ресурсів на 
обґрунтовані державні витрати. 

Відповідно до концепції Програми розвитку ООН (2007 
рік) [4] авторського колективу під керівництвом Rathin Roy 
фіскальний простір – це обсяг фінансування, який доступний в 
результаті мобілізації ресурсів, а також проведення реформ, 
необхідних для ефективного витрачання цих коштів і 
досягнення певних цілей розвитку. 

Згідно з концепцією Світового банку (2008 рік), (автор 
Allen Schick [5]), фіскальний простір – це грошові кошти, 
доступні в межах річного або середньострокового бюджету. Як 
бачимо, у світовій практиці концепція фіскального простору 
застосовувалася в основному на макрорівні.  

Окремі  питання  фіскального    простору    знайшли    своє 
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висвітлення в працях таких науковців, як Т. Єфименко [6, с. 70], 
яка пропонує розглядати фіскальний простір як «можливості 
уряду отримати і використати додаткові бюджетні ресурси для 
досягнення визначеної мети з урахуванням обмежень, обумовлених 
необхідністю фіскальної стійкості в середньо- й довгостроковому 
періодах»; Т. Затонацька, О. Ткаченко [7, с.121-122] – як обсяг 
фінансових ресурсів, сформованих державою в результаті 
провадження активної фіскальної політки. Незважаючи на увагу 
вчених та практиків до проблем фіскального простору, питання 
щодо оцінки фіскального простору місцевих бюджетів в умовах 
децентралізації все ще залишаються далекими від розв’язання, 
що актуалізує потребу подальших досліджень у цій сфері.  

В іноземній економічній літературі існує поняття 
«фіскального простору» (fiscal space), яке визначається як резерв 
бюджету, який може бути використаний на певні цілі без шкоди 
для фінансових позицій або стабільності економіки [8, с. 32]. Як 
правило, це поняття розглядається у взаємозв'язку з бюджетними 
доходами. Вважаємо, що в бюджетному регулюванні 
територіального розвитку також слід враховувати можливості 
місцевих бюджетів щодо зростання доходів і раціоналізації їх 
витрат. У зв'язку з цим необхідна адаптація у вітчизняних 
умовах концепції фіскального простору на місцевий рівень. 

Існуюче в іноземній економічній літературі поняття 
фіскального простору (fiscal space) в українськомовному 
трактуванні має бути представлено відносно місцевого рівня 
термінологічно як «фіскальний простір місцевих бюджетів».  

Розглядаючи концептуальні засади фіскального простору 
місцевих бюджетів а також визначаючи напрями реформування 
фіскальних норм для підвищення ефективності використання 
фінансових ресурсів регіонів та для стимулювання 
економічного зростання Т. Єфіменко звертає увагу, що 
«напрями розширення фіскального простору місцевих бюджетів 
перебувають у площині посилення бюджетної підтримки 
пріоритетних видів економічної діяльності» [9, с. 29]. 
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І. Цимбалюк характеризує фіскальний простір регіону як 
«середовище взаємодії між економічними суб’єктами та 
органами самоврядування стосовно перерозподілу фінансових 
ресурсів регіону, детермінантами формування та розширення 
якого є: орієнтири та механізми фіскальної політики; 
бюджетний устрій і структура бюджетної системи; величина 
податкового потенціалу території» [10, с. 167], звертаючи увагу 
в першу чергу на взаємодію між економічними суб’єктами та 
органами самоврядування. 

Досліджуючи сутність фіскального простору органів 
місцевого самоврядування, Є. Кузькін характеризує його як 
«сукупність локалізованих у межах певної території 
економічних процесів і господарських відносин (сформованих у 
ході інституціонально-упорядкованої взаємодії суб’єктів, 
орієнтованої на реалізацію індивідуальних і колективних 
інтересів), результати здійснення яких в рамках дії податкового 
та бюджетного механізмів держави визначають на основі 
розробки та реалізації активної фіскальної політики фінансовий 
потенціал, що може бути використаний для реалізації органами 
самоврядування (в межах наданих ним прав і повноважень) на 
місцевому рівні діапазону рішень у сфері регіонального роз-
витку, що відповідають загальнодержавним цілям і пріоритетам 
підтримки життєдіяльності територіальної громади, в межах 
дотримання вимог і обмежень щодо збереження стійкості 
фінансового стану держави та її регіонів» [11, с. 331], 
дотримуючись підходу до його визначення як сукупності 
економічних процесів і господарських відносин локалізованих в 
межах певної території. Вважаємо, що дане визначення потребує 
уточнення, позаяк фінансовий потенціал містить такі функціональні 
частини як потенціал державних фінансів, потенціал фінансового 
сектора, фінансовий потенціал суб’єктів господарювання, 
фінансовий потенціал домогосподарств [11, с. 331], тому він не 
може бути в повному обсягу використаний органами 
самоврядування, оскільки органи місцевого самоврядування не 
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мають на це відповідних компетенцій. 
Узагальнення теоретичних положень щодо вивчення 

аспектів формування фіскального простору територій 
дозволило визначити такі основні підходи до ідентифікації 
сутності фіскального простору територій: як обсягу фінансових 
ресурсів, як середовище взаємодії між економічними 
суб’єктами та органами самоврядування, як сукупності 
економічних процесів в межах певної території. 

На основі узагальнення наявних наукових поглядів щодо 
дослідження фіскального простору територій сформулюємо 
визначення терміну «фіскальний простір місцевих бюджетів» як 
резерву додаткових фінансових ресурсів таких бюджетів, який 
може бути використаний органами місцевого самоврядування 
для виконання ними своїх повноважень за умов збереження 
фінансової стійкості місцевих бюджетів [12, с. 61]. Із 
запропонованого визначення фіскального простору місцевих 
бюджетів необхідно враховувати, що це поняття охоплює лише 
ті фінансові ресурси, які можливі до вилучення до місцевого 
бюджету. 

На сьогодні питання оцінки фіскального простору 
місцевих бюджетів в умовах децентралізації все ще 
залишаються далекими від розв’язання. Концепція фіскального 
простору, дослідження якої проводилися Міжнародним 
валютним фондом і Світовим банком, передбачає можливості 
збільшення такого простору на національному рівні, а не за 
допомогою внутрішньодержавного бюджетного регулювання. 
Така концепція передбачає як можливість держави фінансувати 
досягнення бажаних цілей за умови бюджетної стійкості в 
середньо- і довгостроковій перспективі, так і визначення 
різниці між поточним рівнем витрат і максимально можливим 
рівнем витрат, що не призводить до зниження 
кредитоспроможності державного сектора. 

Проблеми фіскальної стійкості державних фінансів, а 
також методологічні підходи до визначення показників їх 
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оцінки досліджуються фахівцями Міжнародного валютного 
фонду та Європейської комісії [13, 14]. Основними показниками 
кількісної оцінки системи завчасного попередження (EWSs) є 
макропруденційний нагляд. Завчасне попередження 
(превентивна система), це частина системи оцінювання 
фінансової стійкості, яку використовує Міжнародний валютний 
фонд, завданням такої системи є формування відповідних 
показників, зміни яких здебільшого відбуваються перед 
коливанням загальної економічної активності [14, с. 137]. Як 
правило, система завчасного попередження використовує 
систему показників, які узагальнюються у єдиний зведений 
показник ризику виникнення кризи [15]. 

Напрями реформ системи місцевих бюджетів повинні 
втілюватися в управлінських рішеннях стосовно забезпечення 
формуванням фіскального простору місцевих бюджетів та їх 
стійкості в Україні. При цьому необхідно взяти до уваги досвід 
підтримки стійкого стану державних фінансів, набутий 
країнами ЄС. Так, Європейська комісія для розрахунку 
фіскальної стійкості державних фінансів пропонує 
використовувати наступні показники: S0 – стійкість в 
короткостроковому періоді (поточна стійкість); S1 – стійкість у 
середньостроковому періоді; S2 – стійкість у довгостроковому 
періоді [13, 14]. 

Показники S1 і S2 показують наявність невідповідності 
між прогнозованими (на визначений період) державними 
витратами та ресурсною базою, яка може використовуватися 
для фінансування цих витрат. Причиною такої невідповідності 
може бути надмірне зростання державних витрат та обмежені 
можливості для зростання коштів їх фінансування. Як вважає 
І. Уманський, зростання державних доходів ускладнюється 
через імовірність зниження темпів економічного зростання, 
обмеження використання додаткових механізмів збільшення 
непрямого оподаткування, а державні витрати збільшуються як 
через негативний вплив перелічених процесів на економічне 
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зростання, так і через зростання видатків на фінансування 
соціальних програм [16, с. 21]. Показник S1 використовують для 
визначення середньострокової невідповідності стійкості 
державних фінансів, цей показник показує невідповідність між 
витратною й дохідною частинами сектору загального 
державного управління, яка може виникнути на протязі 
середньострокового періоду.  

Показник S1 характеризує невідповідність фіскальної 
стійкості, тобто різницю між співвідношенням доходів у 
вигляді частки ВВП і обсягом необхідного фінансування витрат 
(відносно ВВП) з врахуванням всіх можливих надходжень до 
сектору загального державного управління. Визначаючи 
потенційні можливості фіскальної невідповідності враховують 
як прогнозні так і додаткові (потенційні) надходження до 
сектору загального державного управління. Визначення 
фіскальної невідповідності передбачає також і врахування 
імовірних додаткових витрат, які можуть виникати у 
майбутньому  [16, с. 22]. 

Відповідаючи на запитання – як визначаються обсяги 
можливого фіскального простору – П. Хеллер відзначає, що 
МВФ враховує як можливості додаткової економії державних 
коштів шляхом раціоналізації витрат і проведення податкової 
реформи, так і додаткові ресурси, які можуть бути мобілізовані 
у вигляді позик і грантів [3]. Оцінюючи фундаментальні 
фактори, які можуть впливати як на проведення державної 
політики, так і на рівень фіскального простору, він виокремлює 
такі з них: зміна пріоритету витрат (однією з першочергових 
завдань має стати скорочення непродуктивних витрат); 
підвищення ефективності (впорядкування реалізації програм, 
зменшення корупції, підвищення якості управління); 
збільшення доходів (розширення податкової бази та 
вдосконалення системи збору податків; збільшення запозичень 
(оцінювання соціальної віддачі від внутрішніх і зовнішніх 
позик); грошово-кредитна експансія (небажаний захід, даний 
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механізм має очевидні обмеження, враховуючи потенційні 
інфляційні процеси); отримання більшого обсягу зовнішніх 
грантів (гранти є більш позитивними в формуванні фіскального 
простору, ніж позики); проведення розумної макроекономічної 
політики [3]. Вважаємо, що для оцінки фіскального простору 
місцевих бюджетів із вище перелічених факторів можна 
використати такі як: зміна пріоритету витрат, підвищення 
ефективності, зростання доходів, збільшення місцевих 
запозичень, отримання зовнішніх грантів. 

Проблеми оцінювання фіскального простору активно 
досліджуються у працях вітчизняних учених. Т. Єфименко 
досліджуючи фіскальний простір та його роль у стабілізації 
державних фінансів, вважає, що «потенціал фіскального 
простору визначається здебільшого об’єктивністю оцінки 
ризиків, пов’язаних із проявами нової економічної реальності, 
ймовірністю посилення залежності національної економіки від 
фінансового тягаря боргу, дисбалансу між заощадженнями й 
інвестиціями» [17. с. 22]. 

Різні підходи до використання методик оцінки 
фіскального простору територій пов’язані з особливостями 
визначення факторів впливу на фіскальний простір. Проте, за 
допомогою більшості відомих методів оцінки можна 
проаналізувати переважно ситуативні фактори. 

Так, заслуговує на увагу пропозиція О. Дьякової, 
Л. Перекрестової, що територіальний фіскальний простір 
(ємність бюджету) – це можливий обсяг видатків бюджету, 
який визначається, з одного боку, розмірами бюджетного 
потенціалу, трансфертів та позик, а, з іншого боку, 
ефективністю і результативністю витрат бюджету [18]. Від 
вище наведеної позиції практично не відрізняється позиція 
Д. Пожидаєва, який робить наголос на тому, що кількісно 
територіальний фіскальний простір включає до себе, окрім 
бюджетного потенціалу території, залучені кошти (трансферти, 
позики) та фінансові ресурси вивільнені у результаті 
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ефективного використання наявного бюджетного потенціалу 
території [19, с. 14]. Схожу позицію виражають Є. Волховський, 
Г. Котіна, М. Степура, які вважають, що кількісно 
територіальний фіскальний простір включає бюджетний 
потенціал території, залучені кошти, такі як трансферти, 
позики, а також фінансові ресурси, які вивільнені у результаті 
ефективного використання наявного бюджетного потенціалу 
[20, с. 359]. Однак такий перелік не дозволяє отримати якісні 
результати оцінки територіального фіскального простору.  

При оцінці фіскального простору територій 
використовують підхід на основі аналізу їх податкового 
потенціалу. Абсолютний рівень податкового потенціалу 
пропонується визначати як відношення фактичних податкових 
надходжень до ВВП [21], що обумовлено імпліцитним 
припущенням, що валовий регіональний дохід є показником 
потенційної бази оподаткування. Одним із головних джерел 
розширення фіскального простору за рахунок податкового 
потенціалу є підвищення податкових надходжень. Проте в 
Україні підвищення ставок податків є неефективним джерелом 
для створення фіскального простору, оскільки за кризових умов 
сповільнення темпів економічного розвитку може призвести до 
оберненого ефекту.  

М. Хом’як пропонує проводити оцінку фіскального 
простору місцевих бюджетів України на основі визначення 
податкового потенціалу регіонів і дослідження структури їх 
видатків використовуючи емпіричну оцінку фіскального 
простору регіонів. Вважаємо цей методичний інструментарій 
досить складним для застосування, оскільки визначення 
податкового потенціалу регіону передбачає застосування 
економетричного підходу і ставить за мету оцінку відхилення 
фактичних податкових надходжень від сум податків, що 
обумовлені рядом факторів моделі [22, с. 68], а для визначення 
результатів потрібно кваліфіковано підібрати модель.  

Досить  часто  оцінки   фіскального   простору   територій 
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обмежуються лише його індикативними показниками. 
Поширеним підходом оцінки фіскального простору на 
місцевому рівні є підхід його оцінки на основі аналізу 
структури видатків. Наприклад, пропонується показник, який 
відображає обсяг фінансових ресурсів, що потенційно можуть 
бути використані місцевими органами влади додатково і 
включає як власні надходження та поточні і капітальні трансферти, 
так і враховує витрати, зокрема і на виплату відсотків на 
обслуговування боргу. В результаті фіскальний простір 
розглядається місцевими органами влади як ресурс для 
інвестиційних видатків. Цей показник має ряд недоліків, він 
обмежується визначенням обсягу фіскального простору лише в 
поточному році, не враховує рівень місцевих запозичень органів 
влади. Разом з тим, знання цілей стабілізації і наслідків фіскальної 
політики ще не гарантує ефективність такої політики [23, с. 39]. 

Іншим прикладом обмеження визначення фіскального 
простору територій його індикативними показниками є розрахунок 
цього показника як відношення фактичних податкових надходжень 
бюджету до податкового потенціалу [24], який оцінюється відносно 
валового регіонального продукту.  

Перш ніж зупинитись на узагальненні методики оцінки 
фіскального простору місцевих бюджетів, розглянемо 
співвідношення понять «бюджетний потенціал», «податковий 
потенціал», «фіскальний простір». 

Під бюджетним потенціалом (стосовно місцевих 
бюджетів) варто розуміти сукупність реальних можливостей 
органів місцевого самоврядування відповідно до чинного 
законодавства мобілізувати до місцевого бюджету наявні та 
можливі для залучення фінансові ресурси за рахунок власних 
джерел. Бюджетний потенціал перевищує податковий потенціал 
на суму потенційних неподаткових доходів та доходів від 
операцій з капіталом [12]. Неподаткові доходи місцевих 
бюджетів (доходи від власності та підприємницької діяльності; 
адміністративні збори та платежі; доходи від некомерційної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17?ed=20150920&find=1&text=%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17?ed=20150920&find=1&text=%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2#w1_6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17?ed=20150920&find=1&text=%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2#w1_7
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господарської діяльності) згладжують негативні ефекти 
оподаткування, оскільки неподаткові платежі часто є 
добровільними [12]. Фіскальний простір на відміну від 
бюджетного потенціалу визначає можливості здійснення 
додаткових бюджетних витрат при незмінному рівні доходів 
бюджету. 

Системи показників оцінки фіскального простору 
територій, що використовуються на сьогодні, не сприяють 
комплексній оцінці впливу децентралізації на формування 
фіскального простору місцевих бюджетів. Проте, використання 
для вимірювання потенційних фіскальних ризиків традиційних 
бюджетних показників та оцінки фіскальної системи, має 
недоліки: короткий часовий горизонт і формування та 
виконання бюджету за касовим методом, що залишає поза 
увагою накопичені зобов’язання та майбутні витрати за 
минулими зобов’язаннями [25, с. 88-89] 

Система показників оцінки фіскального простору 
місцевих бюджетів, має відображати як обсяги бюджетного 
потенціалу, грантів, офіційних трансфертів, можливості 
здійснення місцевих запозичень, так і враховувати 
фінансування бюджету (надходження та витрати бюджету, 
пов'язані із зміною обсягу місцевого боргу, обсягів депозитів, 
кошти від приватизації комунального майна) та ефективність та 
результативність витрат бюджетів [12, с. 62].  

Фіскальний простір місцевих бюджетів відрізняється від 
податкового і бюджетного потенціалів його можливістю не 
лише абсолютного, але і відносного зростання. Абсолютне 
зростання фіскального простору місцевих бюджетів полягає у 
зростанні податкових і неподаткових доходів бюджетів, та 
доходів від операцій з капіталом, а також у збільшенні 
трансфертів місцевим бюджетам, місцевих запозичень та обсягу 
фінансування місцевих бюджетів [12, с. 62]: 

Відносне зростання фіскального простору місцевих 
бюджетів забезпечується ефективним і результативним 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17?ed=20150920&find=1&text=%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2#w1_5
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використанням бюджетних коштів. Підвищення ефективності 
бюджетних витрат (кількісна зміна) є екстенсивним методом 
відносного зростання фіскального простору місцевих бюджетів, 
оскільки призводить до досягнення заданих результатів з 
використанням меншого обсягу бюджетних коштів. 
Підвищення результативності бюджетних витрат (якісна зміна) 
є інтенсивним методом відносного зростання фіскального 
простору місцевих бюджетів, оскільки призводить до 
досягнення найкращого результату з використанням 
визначеного бюджетом обсягу коштів.  

Вважаємо, методика оцінки фіскального простору 
місцевих бюджетів має включати розрахунок двох основних 
показників: показника загального фіскального простору 
місцевих бюджетів і показника фіскального простору окремого 
місцевого бюджету.  

Загальний фіскальний простір місцевих бюджетів 
відображає достатність власного бюджетного потенціалу всіх 
місцевих бюджетів (полягає у зростанні податкових і 
неподаткових доходів, доходів від операцій з капіталом), а 
також у збільшенні трансфертів місцевим бюджетам, місцевих 
запозичень та обсягу фінансування всіх місцевих бюджетів. 
Зростання фіскального простору місцевого бюджету показує 
відносне збільшення бюджетного потенціалу, яке залежить від 
ефективності і результативності витрат цього бюджету. 

Отже, фіскальний простір місцевих бюджетів може 
збільшуватися не лише абсолютно, а й відносно – при зростанні 
ефективності та результативності витрат бюджету при 
незмінному рівні його доходів, або при зростанні темпів витрат 
бюджету, які випереджають темпи зростання його доходів.  

Висновки. На основі узагальнення наявних наукових 
поглядів щодо економічного змісту та проблем формування і 
оцінювання фіскального простору  констатовано, що у світовій 
практиці концепція фіскального простору передбачає 
можливості збільшення такого простору на національному 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17?ed=20150920&find=1&text=%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2#w1_5
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рівні, а не за допомогою внутрішньодержавного бюджетного 
регулювання.  

Узагальнення теоретичних положень щодо формування 
фіскального простору територій дозволило визначити такі 
основні підходи до ідентифікації його сутності: як обсягу 
фінансових ресурсів, як середовища взаємодії між 
економічними суб’єктами та органами самоврядування, як 
сукупності економічних процесів в межах певної території. 
Сформульовано авторське визначення терміну «фіскальний 
простір місцевих бюджетів» як резерву додаткових фінансових 
ресурсів таких бюджетів, який може бути використаний 
органами місцевого самоврядування для виконання ними своїх 
повноважень за умов збереження фінансової стійкості місцевих 
бюджетів.  

Представлено різні підходи до використання методик 
оцінки фіскального простору територій, які пов’язані з 
особливостями визначення факторів впливу на фіскальний 
простір. Аргументовано, що більшість відомих методів оцінки 
фіскального простору територій націлені на аналіз переважно 
ситуативних факторів та обмежуються лише його 
індикативними показниками. 

Визначено, що фіскальний простір місцевих бюджетів 
відрізняється від податкового і бюджетного потенціалів його 
можливістю не лише абсолютного (забезпечується зростанням 
податкових і неподаткових доходів бюджетів, збільшенням 
офіційних трансфертів місцевим бюджетам та місцевих 
запозичень), але і відносного (забезпечується ефективним і 
результативним використанням бюджетних витрат) зростання.  

Обґрунтовано, що підвищення ефективності бюджетних 
витрат (кількісна зміна) є екстенсивним способом відносного 
зростання фіскального простору місцевих бюджетів, оскільки 
призводить до досягнення заданих результатів з використанням 
найменшого обсягу бюджетних коштів. Підвищення 
результативності бюджетних витрат (якісна зміна) є 
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інтенсивним способом відносного зростання фіскального 
простору місцевих бюджетів, оскільки призводить до 
досягнення найкращого результату з використанням 
визначеного бюджетом обсягу коштів.  
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ODDÍL 8. LÉKAŘSKÁ VĚDA 

§8.1 СОВРЕМЕННОЕ ЦИФРОВОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ: ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ И 

СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТОДИКИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛУДКА 

Вступление. Разработка методик цифровой 
рентгенодиагностики с использованием современных 
телеуправляемых цифровых рентгеновских аппаратов является 
актуальной научно-практической задачей, имеющей важное 
клиническое значение. В доступной литературе мы не 
встретили стандартных методик цифрового 
рентгенологического исследования различных органов и 
систем. Методические рекомендации по использованию 
цифровых рентгеновских методик исследования отсутствуют. 
Это в значительной мере затрудняет широкое распространение 
и активное внедрение в клиническую практику стандартов 
цифровых технологий в обследовании пациентов с различной 
патологией [1]. В последние десятилетия благодаря 
совершенствованию рентгенологического и эндоскопического 
методов появились возможности выявления начальных его 
форм. Это, однако, не привело к существенному улучшению 
диагностики рака желудка в целом, поскольку относительно 
ранние его стадии, чаще всего характеризующиеся отсутствием 
или слабой выраженностью клинических проявлений, как 
правило, не служат причиной раннего обращения больных за 
медицинской помощью и целенаправленного их исследования 
на предмет выявления опухоли желудка [1, 2]. Реальный путь 
повышения эффективности диагностики раннего рака желудка - 
активное его выявление среди так называемых групп 
повышенного риска и разработка диагностических методов, 
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обладающих наряду с высокой информативностью всеми 
качествами, необходимыми для проведения массовых 
исследований желудка [3, 4]. 

Наилучшие результаты могут быть достигнуты при 
комплексной рентгеноэндоскопической диагностике раннего 
рака желудка. Однако эндоскопия, уже завоевавшая в 
диагностике рака желудка одно из ведущих мест, не является по 
ряду причин методом, который можно использовать в качестве 
основного для проведения систематических обследований всей 
обширной категории лиц с повышенным риском заболевания 
раком желудка. В силу тех же обстоятельств остаются весьма 
ограниченными в этом отношении и возможности 
рентгенологической диагностики [2]. 

Оптимальным решением данной проблемы, позволяющим 
наиболее рационально использовать оба метода 
(рентгенологический и эндоскопический), является применение 
для этих целей стандартизации методики рентгенологического 
исследования желудка с последующим эндоскопическим 
обследованием. 

Вместе с тем, расширяя имеющиеся возможности 
проведения рентгенологических исследований желудка, 
внедрение стандартизации данной методики ставит в свою 
очередь ряд задач, касающихся прежде всего наиболее 
рациональных форм ее использования. Одной из таких форм 
может явиться организация и проведение тематических школ и 
мастер-классов (в том числе и дистанционных). 

В связи с этим нуждаются в углубленном изучении 
возможности цифрового рентгенологического исследования с 
использованием цифровой техники в диагностике заболеваний, в 
том числе патологии пищеварительной системы. 
Рентгенологическое исследование в гастроэнтерологии в отличие 
от других анатомических областей включает в себя просвечивание 
и выполнение обзорных и прицельных снимков. Возможности 
цифровой скоростной записи в процессе просвечивания, сочетание 
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ее с выполнением цифровых снимков нуждаются в изучении и 
конкретизации использования при рентгенологическом изучении 
пищевода, желудка, кишечника [5, 6, 7]. В настоящей работе 
сделана попытка уточнения ряда вопросов как организационного 
плана, так и чисто рентгенологических (методических), 
определяющих в значительной степени возможности и 
эффективность проведения стандартного цифрового 
исследования желудка. 

Исходя из отмеченных предпосылок, в процессе 
выработки стандартной рентгенологической методики 
исследования желудка были взяли для апробации несколько ее 
вариантов, причем все они включали в различных 
модификациях двойное контрастирование (обычное 
рентгенологическое исследование, дополненное двойным 
контрастированием, одномоментное двойное 
контрастирование) [8, 9]. 

Изложение основного материала. Стандартизированная 
методика подразумевает следующие этапы исследования.          
1) Обзорная рентгеноскопия ОГК и брюшной полости (без 
цифровой записи); 2) Пациент устанавливается вертикально на 
подножку универсального штатива спиной к деке в первой 
(правой) косой проекции. Пациенту предлагается сделать два 
небольших глотка из стакана с контрастной взвесью Оценка 
прохождения бария по пищеводу осуществляется под 
контролем просвечивания с одновременной цифровой записью. 
По команде врача “вдохнуть и не дышать” пациенту 
выполняется первый стандартный снимок, регистрирующий 
функциональное состояние кардиального жома. При аналоговой 
системе фиксирования изображения на пленку, используется 
формат 24 х 30 см, устанавливая кассету в кассетоприемнике 
горизонтально. При подозрении на нарушение ротоглоточной 
фазы глотания производят серию снимков или видеозапись для 
установления небной дисфункции, аспирации контрастного 
вещества в гортань, функции перстневидно-глоточного 
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сфинктера, характера заполнения и опорожнения синусов 
глотки. 3) Обзорная цифровая рентгенография в прямой, 
боковой, правой и левой косой проекциях выполняется на 
высоте глубокого вдоха при задержанном дыхании. На 
аппаратах без цифровой регистрации изображения съемку 
производят на радиографическую пленку размерами 24 х 30 см. 
4) После этого пациента переводят в левую косую проекцию с 
визуализацией свода желудка в фазу двойного 
контрастирования. 5) После детального изучения всех отделов 
желудка и двенадцатиперстной кишки пациента переводят в 
вертикальное положение и предлагают выпить остатки 
бариевой взвеси из стакана, либо несколько больше, для 
осуществления тугого контрастирования желудка. Заполнение 
желудка барием проводить под контролем полипозиционнного 
просвечивания с цифровой записью [5, 8, 9, 10].   

Для получения двойного контрастирования использовали 
прием навески газообразующей смеси (1 гр лимонной кисты и 4 
гр соды (Коваль Г.Ю.) [10], либо 2 гр лимонной кислоты и 3 гр 
соды (Власов П.В.) [8] и 200 мл высококонцентрированной 
контрастной взвеси бария для рентгенисследований, в которую 
для снижения вязкости, улучшения адгезивности и 
органолептических свойств добавляли цитрат натрия, 
карбоксиметилцеллюлозу, сорбит и для уменьшения цено-
образования - пеногаситель. В целях релаксации желудка при 
массовых профилактических исследованиях был более удобен 
пероральный прием препаратов холинолитического ряда (мы 
чаще пользовались 2 таблетками метацина). У лиц пожилого и 
старческого возраста применение этих средств было нередко 
менее необходимым ввиду естественного снижения тонуса 
желудка. 

Анализируя полученные результаты, мы пришли к 
заключению, что даже если при проведении 
стандартизированного рентгенологического исследования 
желудка ограничиться лишь применением двойного 
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контрастирования, удается выявить большую часть всех 
патологических изменений [11, 12, 13]. Так, при этом были 
отчетливо видны очень небольшие полиповидные образования 
размером менее 1 см. Не менее информативно двойное 
контрастирование и в диагностике изъязвленных форм рака и 
язвенной болезни желудка. С его помощью хорошо диагности-
руются как небольшие, поверхностные изъязвления, так и 
постязвенные изменения [11]. Все вышесказанное 
свидетельствует о том, что стандартизированная методика 
рентгенологического исследования желудка в качестве одного 
из основных ее компонентов должна обязательно включать 
двойное контрастирование. Вместе с тем в ряде ситуаций 
применение только двойного контрастирования в процессе 
исследования могло оказаться недостаточным. Особенно это 
касается тех случаев, когда оно было менее информативным 
(при наличии в желудке значительного количества жидкости, 
слизи и др.) [14, 15]. В связи с этим с целью улучшения 
диагностики в используемую нами стандартизированную 
методику, помимо двойного контрастирования, было включено 
изучение рельефа слизистой и тугое наполнение желудка. 
Рельеф слизистой желудка оценивали в самом начале 
исследования, после приема одного-двух первых глотков (25-50 
мл) бариевой взвеси, чаще всего в положении пациента лежа на 
животе. Иногда целесообразным оказывалось и изучение 
пневморельефа (чаще в положении лежа на спине). Этот этап 
исследования естественно в большинстве случаев был менее 
эффективен в выявлении малых опухолевых изменений по 
сравнению с классическим изучением рельефа слизистой с 
помощью дозированной компрессии, вместе с тем, давая общее 
представление о состоянии слизистой желудка и 
функциональных нарушениях (наличие слизи, деформациях 
складок и др.), он определенным образом ориентировал врача-
рентгенолога для выбора плана дальнейшего исследования. 
Повторная оценка рентгенологической картины при переме-
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щении пациента в положение лежа на животе после приема еще 
25-30 мл контрастной взвеси и газообразующей смеси была
целесообразна для уточнения состояния передней стенки же-
лудка. Следующим не менее важным этапом стандартной
методики цифрового рентгенологического исследования
являлось полипозиционное изучение контуров желудка при
тугом наполнении сразу после приема всей оставшейся порции
бариевой взвеси (120-150 мл) с выполнением, как минимум,
одной прямой цифровой рентгенограммы в вертикальном
положении. Возможность выявления при этом даже весьма
незначительных деформаций желудка нацеливала врача-
рентгенолога на усиленное внимание к какому-то его отделу,
способствуя более направленному проведению двойного
контрастирования. Если в вертикальном положении не
удавалось туго контрастировать весь желудок, включая и его
выходной отдел, для получения более полного представления
об этой области целесообразен перевод пациента в положение
лежа на животе с различной степенью поворота на правый бок.
Нередко при этом оптимальным оказывалось выполнение
цифровой рентгенограммы в левой боковой проекции (при
горизонтальном или наклонном положении универсального
штатива), что создавало одновременно благоприятные условия
для двойного контрастирования верхнего отдела желудка. При
дальнейшем маневрировании столом универсального штатива
для изучения различных отделов желудка с помощью двойного
контрастирования чаще всего выполнялись цифровые
рентгенограммы в положении лежа на спине, в первой косой
проекции (при горизонтальном положении штатива) и затем во
второй косой проекции (при полувертикальном положении). За-
вершалось исследование обычно повторной оценкой
рентгенологической картины желудка в вертикальном по-
ложении с выполнением при этом левой боковой цифровой
рентгенограммы.

Следует  отметить  высокие   разрешающие     способности 
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описанной методики даже в сложных ситуациях, пред-
ставляющих обычно существенные трудности для 
рентгенологической диагностики. Так, она нередко достаточно 
эффективна при распознавании никак не проявляющих себя 
клинически небольших подслизистых (неэпителиальных) 
опухолей большой кривизны желудка одной из самых трудных 
локализаций для диагностики. Весьма показательно такое 
исследование и в выявлении инфильтративного рака данной 
локализации. Большая часть малых форм рака желудка, 
диагностированных при цифровом стандартизированном 
рентгенологическом исследовании, располагалась в антральном 
отделе или на малой кривизне желудка и характеризовалась 
наличием изъязвления. Как правило, при такой патологии даже 
минимальное изменение проекции могло оказаться весьма 
важным в уточнении ее природы. Это еще раз подтверждает 
большое значение в процессе цифрового стандартизированного 
рентгенологического исследования желудка инициативы и 
квалификации врача-рентгенолога, позволяющих в случае 
необходимости внести соответствующие изменения и допол-
нения в стандартизированную программу. 

Отсутствие в процессе стандартизированного исследования 
дозированной компрессии компенсировалось другими 
методическими приемами (оценкой рентгенологической картины в 
разные фазы дыхания больного, при физических нагрузках, 
положении по Тренделенбургу) и особенно применением двойного 
контрастирования. Показания к рентгенологическому дообсле-
дованию (с применением дозированной компрессии; 
рентгенофункциональных фармакологических проб и т. д.) имели 
место не более чем в 1-3 % наблюдений. Проведение эндоскопий с 
биопсией с целью уточнения характера предполагаемых или 
выявляемых изменений проводилась постоянно, согласно 
клиническому протоколу обследования таких пациентов [16, 17]. 

Выводы. Таким образом, стандартизация цифровых 
рентгенологических исследований желудка с использованием 
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методики первичного двойного контрастирования может играть 
важную роль в диагностике, определении характера и 
распространенности процесса, а также при проведении 
дифференциальной диагностики рака желудка. Характеризуя 
чисто рентгенологические (методические) аспекты 
стандартизации цифрового рентгенологического исследования 
желудка, необходимо выделить следующие основные моменты. 
Во-первых, цифровое рентгенологическое исследование 
желудка с возможностью визуального контроля является не 
только весьма эффективным способом исследования лиц с 
повышенным риском заболевания раком желудка для 
последующего уточненного рентгеноэндоскопического 
исследования, но и достаточно информативным 
диагностическим методом, позволяющим, за редким 
исключением, дать окончательное рентгенологическое 
суждение о характере патологии. Во-вторых, к наиболее 
важным условиям, определяющим высокую диагностическую 
эффективность такой стандартизированной методики, можно 
отнести рациональное сочетание принципа стандартизации с 
инициативой врача, проводящего исследование. Использован-
ная стандартизированная методика, включает наряду с двойным 
контрастированием оценку изменений рельефа слизистой и 
данных тугого наполнения желудка. 

Практические рекомендации. Стандартное 
рентгеновское исследование желудка должно проводиться 
последовательно и полипозиционно, на вдохе и выдохе, в 
вертикальном и горизонтальном положении пациента, в фазы 
частичного, двойного и тугого контрастирования, с 
дозированной компрессией живота. Для получения детальной и 
объективной информации методика исследования желудка 
должна включать аналоговое просвечивание с цифровой 
записью и проведением стандартных снимков с оптимальным 
выбором дублирующих позиций отдельных морфологических 
элементов, находящихся в различных пространственных 
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условиях. Дополнительные снимки и цифровая запись могут 
быть выполнены в случае подозрения или выявления 
патологических изменений желудка для детальной их 
характеристики. В процессе исследования и после него 
полученные цифровые видеоклипы и снимки должны 
анализироваться с помощью компьютерных прикладных 
программ обработки и улучшения качества изображения. 
Цифровую запись рентгеновского просвечивания 
рекомендуется проводить для последующего анализа: -  
функциональных параметров пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной, толстой кишки (количество секрета, 
тонус, перистальтика, эвакуация, функционирование жомов, 
растяжение, моделирование, смещаемость стенок при дыхании, 
изменении положения тела, при дозированной компрессии); - 
морфологических параметров (положение, форма, размеры, 
контуры, равномерность контрастирования при тугом 
заполнении и рельеф слизистой - при частичном); - 
патологических морфофункциональных симптомов (мест 
сужений и расширений, дефектов наполнения, нарушений 
формы, контуров, положения органа). Методика 
постпроцессинговой обработки изображений должна включать: 
- многократный просмотр видеоклипов в режиме кинопетли; -
пошаговый (покадровый) анализ видеоклипов в зоне интереса; -
улучшение качества цифровых рентгенограмм с помощью
изменения яркости, контрастности, резкости, с использованием
фильтрации, инверсии, масштабирования.
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