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Шановні колеги! 

 

Прийміть щирі вітання із виходом VII-го 

тому колективної монографії «Сучасні аспекти 

науки». Упевнена, що видання томів 

колективної монографії міждисциплінарного 

напряму  один із важливих 

загальнонаціональних науково-практичних 

проєктів, що є логічним продовженням 

початих традицій розширення простору 

освітніх, соціальних та культурних зв’язків 

науковців. Разом у нас є всі підстави зробити 

гідний внесок у розбудову демократичної, соціальної, правової 

держави, наповнити сторінки видання теорією і практикою 

сучасної цивілістичної думки, надати трибуну для наукових 

дискусій видатним науковцям та  молодим перспективним вченим. 

На сторінках монографії глибоко і всебічно висвітлені 

питання: ефективного антикризового управління з метою 

подолання криз та усунення їх негативних наслідків;  стратегічного 

розвитку національної економіки шляхом уникнення цифрових 

розривів, нарощування власного технологічного рівня та переходу 

економіки на цифрову модель ведення бізнесу; соціально-

економічних проблем сучасного етапу розвитку економіки; 

фахової та середньої освіти в Україні тощо. 

Вітаючи із виходом видання, хочу побажати колективу 

редакції успішного втілення задумів і планів, творчого натхнення, 

вагомих здобутків, уваги і подяки читачів, а авторам – міцного 

здоров'я, добра, щастя і миру! Нехай вас окриляють нові 

досягнення і звершення в ім'я процвітаючої України! 

 

 
З повагою, 

 

Головний редактор,  

кандидат наук з державного 

управління, доцент 
Ірина Жукова 
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РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, 

САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

§1.1 УКРАЇНА ОБГОВОРЮЄ З МВФ СТВОРЕННЯ

СПЕЦІАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СУДУ 

Вступ. Україна веде переговори з Міжнародним 

валютним фондом про створення спеціалізованого фінансового 

суду або судової палати для врегулювання суперечок за 

банківськими кредитами з метою стримування зростання 

недіючих кредитів (NPL). Обсяг кредитів у банківській системі 

становить більше одного трильйона гривень, це близько 

40 мільярдів доларів. Тому новостворений суд буде розглядати 

питання між кредиторами і позичальниками, а також між 

інвесторами та одержувачами інвестицій. Обговорюваний 

орган покликаний забезпечити кращий захист кредиторів, які 

в іншому випадку не  змогли б повернути свої кошти через 

судову систему “з історією корупції”, скоротивши відсоток 

непрацюючих кредитів до 24% до 2023 року у порівнянні 

з  нинішніми 42%. Більш того, на даний момент більше 50% 

банківського сектора залишається в руках держави, що є 

системним ризиком. Скорочення проблемних кредитів 

допоможе залучити іноземних приватних інвесторів 

в банківську систему України [1]. 

Виклад основного матеріалу. Національний банк 

України зараз втягнутий в безліч судових спорів з приводу 

націоналізації в 2016 році ПриватБанку, названого виданням 

"найбільшим кредитодавцем України". НБУ заявляє, що 

неефективна кредитна практика ПриватБанку, як пише 

видання, "пробила діру на 5,5 мільярда доларів" в його 

фінансах, перш ніж банк потрапив в руки держави. Колишні 

власники   банку   оскаржують   це   і   ведуть   боротьбу  проти 
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націоналізації. 

Для зниження частки NPL держбанки в першому півріччі 

2020 року подали 29 тис. позовів щодо стягнення 

заборгованості на сукупну суму близько 10 млрд. грн. Загалом 

станом на 1 липня в судах перебувало понад 57 тис. таких заяв 

держбанків на суму 38 млрд грн. 

За весь час суди винесли рішення про стягнення 

на користь держбанків по  54 тис. таких справ на 8 млрд. грн, 

а держвиконавці відкрили 164 тис. виконавчих проваджень 

на 72 млрд. грн. [2]. 

Чим відрізняються недіючі (nonperforming loans (NPL),  

проблемні та прострочені кредити.  Відповідно до діючої 

класифікації недіючі кредити - це сумнівні та безнадійні до 

повернення кредити. Згідно з рекомендаціями МВФ, кредити 

вважають недіючими, якщо сплата основної суми та процентів 

за ними прострочені: 1) на три місяці (90 днів) або більше;       

2) менше ніж на 90 днів, проте відповідно до національних 

норм нагляду вважається, що обслуговування такого кредиту є 

«слабким» або «незадовільним». Якщо кредит був 

кваліфікований як недіючий, то він повинен залишатись у цій 

категорії до списання або отримання виплат. Будь-який кредит, 

який заміщує кредит, що був кваліфікований як  недіючий 

кредит (реструктуризація, переоформлення, рефінансування 

кредиту) повинен залишатись у цій категорії до отримання 

виплат процентів та повернення суми кредиту. До обсягу 

кредитів, кваліфікованих як  недіючі кредити, включається 

загальний обсяг заборгованості за ними, а не тільки 

прострочена сума. Сьогодні у вітчизняній практиці 

до недіючих кредитів відносять сумнівні та безнадійні кредити 

та кредити, які їх заміщують. Поряд з недіючими 

кредитами виділяють поняття «проблемні кредити», до складу 

яких включають прострочені та сумнівні кредити. Проте, 
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фактично до проблемних кредитів відносять виключно суму 

прострочених платежів за кредитом згідно даних 

бухгалтерської звітності, а не загальний обсяг кредитів, за 

якими допущено прострочення. Прострочені кредити – це 

заборгованість, яка не погашена в термін (строк), встановлений 

договором [3]. 

В Україні досить великий ринок NPL, який виник у 

результаті проведення експансіоністської кредитної політики в 

той час, коли стандарти оцінювання платоспроможності 

позичальників були низькими, а права кредиторів недостатньо 

захищені. Обсяг NPL різко зріс у 2008 році та в 2015-2017 

роках внаслідок: 

      девальвації національної валюти; 

      спаду економіки; 

      окупації частини території України; 

      виведення  неплатоспроможних банків  з ринку та 

націоналізації «Приватбанку»; 

      впровадження нового підходу для визначення NPLs, 

тощо. 

Такі події призвели до того, що держава стала власником 

приблизно половини всіх активів банківської системи, 62% 

депозитів населення та чотирьох з 10 найбільших банків. 

Ситуація почала покращуватися після запровадження деяких 

законодавчих змін, які дозволяють продаж NPLs через 

незалежну електронну систему аукціонів – ProZorro.Sale. 

Зрушенню у врегулюванні непрацюючих кредитів 

сприяли розроблені Національним банком вимоги до 

організації процесу управління проблемними активами. На їхнє 

виконання банки подали стратегії управління NPL, у яких 

визначилися з підходами до врегулювання непрацюючих 

активів. 

Крім  цього,  у  2020  році  були   визначені   критерії   для 
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 списання активів, за якими не очікується повернення боргу. 

Кабінет Міністрів відповідно затвердив заходи з управління 

проблемними активами державних банків. 

Якість кредитних портфелів покращилася в банках усіх 

груп. Масштабну роботу з очищення портфелів від 

непрацюючих кредитів зробили державні банки. Наприкінці 

червня 2020 року рада з фінансової стабільності ухвалила 

представлені державними банками трирічні плани з 

врегулювання NPL. 

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських 

банках знизилася з 48,4% (на 1 січня 2020 року) до 41% (на 1 

січня 2021 року). Сьогодні непрацюючі кредити не тиснуть на 

прибутковість банків та їхній капітал. Адже рівень 

резервування становить 98%. Проте така частка непрацюючих 

кредитів – це не лише тягар для банків, а і питання їхньої 

інвестиційної привабливості, яку потрібно підвищувати.  

Загалом за 2020 рік державні банки списали 30,6 млрд. в 

нацвалюті та 3,1 млрд. у доларовому еквіваленті в інвалюті 

зарезервованої заборгованості. З урахуванням цих заходів, 

державні банки торік скоротили частку непрацюючих кредитів 

з 63,5% до 57,4%. 

Також значну роботу з очистки від непрацюючих 

кредитів проробили банки з іноземним капіталом (не 

враховуючи банків з капіталом РФ), у яких частка NPL за 2020 

рік знизилася з 16% до 12,3%. Надалі іноземні банки планують 

використовувати заходи списання і продажу та очікують 

добровільного врегулювання боргів. 

Банки з українським капіталом за рік знизили частку NPL 

з 18,6% до 14,6%. Їхнім основним інструментом зі скорочення 

непрацюючих кредитів теж є списання та продаж. 

У 2020 році були визначені критерії для списання активів, 

за якими не очікується повернення боргу. Кабінет Міністрів 
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відповідно затвердив заходи з управління проблемними 

активами державних банків. 

Наприкінці червня 2020 року рада з фінансової 

стабільності ухвалила представлені державними банками 

трирічні плани з врегулювання NPL. 

У разі успіху реалізації стратегій управління NPL 

очікується, що банки втричі зменшать їх обсяг. Це дозволить 

вже на початку 2023 року скоротити частку непрацюючих 

кредитів до 24%, а у разі суттєвого зростання кредитування 

рівень NPL знизиться до менше 20%. 

За 2019 рік обсяг проблемних кредитів в українських 

банках уперше за останні роки знизився нижче рівня 50% і на 1 

січня 2020 року становив 48,4% (-4,5 в.п. за 2019 рік) [4]. 

Зниження рівня NPLs в Україні стало однією зі 

стратегічних цілей та пріоритетів НБУ у Стратегії розвитку 

фінансового сектору України до 2025 року. Саме тому Уряд 

України особливо зацікавлений у розробці сприятливої 

законодавчої та регуляторної бази для залучення інвестицій на 

ринок NPLs. 

Досить часто непрацюючі кредити (NPL) на балансах є 

“тягарем”, що ставить під загрозу кредитний рейтинг банків. 

Одним із найбільш ефективних способів вирішення проблеми 

NPL та отримання додаткової ліквідності для банків є продаж 

права вимоги по кредиту третім особам. За правильних 

обставин, це дозволить банкам очистити баланси та обмежить 

погіршення якості активів. Відповідно до пункту 13 Постанови 

Правління НБУ “Про затвердження Положення про 

організацію процесу управління проблемними активами в 

банках України” від 18 липня 2019 року № 97, згідно принципу 

ефективності, банки повинні забезпечити скорочення рівня (у 

відсотках до відповідного обсягу активів) та обсягу 

проблемних активів (в абсолютних значеннях) з досягненням 
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оптимального балансу між часом та обсягом повернення 

заборгованості за такими активами/обсягом надходжень від 

продажу права вимоги за такими активами відповідно до 

затвердженої банком стратегії управління проблемними 

активами. 

15 квітня 2020 року Кабінет Міністрів України (“КМУ“) 

прийняв Постанову “Про затвердження критеріїв та умов 

визначення банками, в яких державі належить 75 і більше 

відсотків статутного капіталу, заходів з управління 

проблемними активами” від 15 квітня 2020 р. № 281 (“Керівні 

принципи“).⁶ Крім усього іншого, Постановою встановлено 

порядок дисконтованого продажу NPL державними банками. 

До цього часу державні банки неохоче продавали NPL зі 

знижками (тобто, нижче номінальної вартості), стверджуючи, 

що за відсутності чітких вказівок уряду дисконтований продаж 

може призвести до відкриття кримінального провадження 

щодо керівництва банку за неналежне управління державними 

фондами. 

Висновки. Отже, керівними принципами передбачено 

наступні особливості продажу NPL: 

      Продаж кредиту/відступлення права вимоги до 

боржника здійснюється шляхом проведення відкритого 

аукціону за голландською моделлю аукціону, з поступовим 

зниженням ціни портфеля NPL до моменту отримання 

пропозиції; 

      Покупцем NPL не може бути боржник/контрагент, 

кінцевий бенефіціарний власник боржника/контрагента, 

заставодавець, поручитель або пов’язана з ними особа; 

      Початковою ціною непрацюючого кредиту є його 

номінальна вартість. Якщо NPL не продано після проведення 

двох аукціонів, банк має право переоцінити вартість кредиту та 

встановити   початкову   ціну    на    третьому   або   будь-якому  
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наступному аукціоні нижче номінальної вартості [5]. 

Прийняття Керівних принципів свідчить про значний 

прогрес у вирішенні питання NPL в Україні. 

Згідно зі статтею 125 Конституції України, суд 

утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, 

проект якого вносить до Верховної Ради України Президент 

України після консультацій з Вищою радою правосуддя. 

Відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди. З 

метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері 

публічно-правових відносин діють адміністративні суди. 

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається [6]. 

Список використаних джерел: 

1. https://platon.ua/ua/news/v-ukraine-poyavitsya-novyj-

finansovyj-sud-dlya-zashhity-kreditorov.html/ 

2. https://nv.ua/ukr/biz/finance/beznadiyni-krediti-derzhbanki-

spisali-26-mlrd-grn-za-pivroku-novini-ukrajini-50109113.html/ 

3. https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123459/.

4. https://eba.com.ua/pravovi-aspekty-nepratsyuyuchyh-kredytiv-

v-ukrayini-ostanni-zminy-ta-perspektyvy/ 

5. Про  затвердження  критеріїв та умов визначення банками,

в яких державі належить 75 і більше відсотків статутного капіталу, 

заходів з управління проблемними активами: постанова Кабінету 

Міністрів України від 15 квітня 2020 р. № 281. 

6. Романенко Є.О. Щодо судової реформи в Україні

//Проблеми модернізації України: [зб. наук, пр.] / МАУП. К.: 

МАУП, 2008 - Внп. 11: Матеріали звітної наук.-практ. конф. 

“Теоретичні та прикладні проблеми розвитку громадянського 

суспільства і євроінтеграційннх процесів державного 

будівництва", м. Київ, МАУП, 20 листопада 2020 р. / редкол.: 

М. Ф. Гончаренко (голова) [та ін.]. — 2020. —  с.11-15. 

https://nv.ua/ukr/biz/finance/beznadiyni-krediti-derzhbanki-spisali-26-mlrd-grn-za-pivroku-novini-ukrajini-50109113.html
https://nv.ua/ukr/biz/finance/beznadiyni-krediti-derzhbanki-spisali-26-mlrd-grn-za-pivroku-novini-ukrajini-50109113.html


16 

§1.2 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ КРИЗ ТА ЗМІН

Вступ. Суспільні трансформації та зміни в Україні та світі 

спричиняють різні типи криз: економіко-фінансову, соціальну, 

політичну, організаційно-правову та інші. Це вимагає від системи 

управління гнучкої адаптації та реагування на зміни і виклики. 

Органи виконавчої влади різних держав намагаються здійснювати 

ефективне антикризове управління з метою подолання криз та 

усунення їх негативних наслідків. Особливо актуальними є 

питання стратегічного антикризового управління. В сучасних 

умовах важливою є взаємодія всіх інститутів держави та залучення 

різних суб’єктів до розробки стратегій подолання криз. Гостро-

актуальними ці проблеми є в Україні починаючи від періоду 

незалежності. Реформування багатьох секторів спричиняє постійні, 

системні зміни, зокрема і в секторі публічного управління. 

Необхідність пошуку нових ефективних рішень, їх впровадження, 

а також світові кризи (зокрема, пандемія коронавірусу), вимагають 

виробити стратегію антикризового управління. 

Виклад основного матеріалу. Публічне управління є 

сучасним демократичним інструментом взаємодії всіх інститутів 

держави з метою прийняття управлінських рішень та їх реалізації з 

максимально корисним ефектом для реалізації потреб суспільства.  

Водночас, публічне управління є системою, яка включає в 

себе підсистеми: економічну, політичну, адміністративну, 

соціальну, правову та інші. Зазначені підсистеми всі 

взаємопов’язані та здійснюють прямий чи опосередкований вплив 

одна на одну. Найбільш вразливою та чутливою до змін є 

соціально-економічна система, яка має дві тенденції свого 

існування: функціонування – діюча цілісна соціально-економічна 

система, яка має функції, що визначають її якісні та сутнісні 

характеристики; розвиток – набуття нової якості, що змінює умови 

функціонування соціально-економічної системи та її 
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дестабілізує [7]. Сутність категорії «публічне управління» 

наведемо у табл. 1. 

Таблиця 1 

Сутність категорії «публічне управління»* 
Визначення поняття «публічне управління» Ознаки публічного 

управління 
Г.Л. 

Купряшин 
публічне управління - система 

кооперації державних, муніципальних, 
некомерційних і змішаних структур, 
покликаних забезпечити задоволення 

суспільних інтересів і рішення 
колективних проблем. Публічне 

управління, об'єднуючи діяльність 
державних, муніципальних, 
неурядових (некомерційних) 

організацій, фактично представляє 
суспільно-державну систему реалізації 

загальнонаціональних і місцевих 
інтересів, виробництва суспільних 

благ [6, c.103]. 
 

- суб’єктами публічного 

управління є органи 

державного управління, 

неурядові організації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

представники приватного 

сектору та інститути 

громадянського 

суспільства; 

- об’єктами публічного 

управління є об’єкти 

державного, місцевого та 

приватного сектору; 

- функції публічного 

управління - планування, 

організації, керівництва, 

координації та контролю; 

- мета – реалізація 

загальних або конкретних 

цілей, які покликані 

задовольняти державні, 

місцеві, суспільні та інші 

конкретно-визначені 

інтереси. [8] 
 

І.В. 
Понкін 

публічне управління - це діяльність 
окремих груп, що взаємодіють один з 
одним для досягнення загальних цілей 
держави або публічних цілей. Такі цілі 
можуть включати в себе забезпечення 

оборони, охорони державних кордонів, 
підтримання порядку і правопорядку, 
забезпечення комунікацій, охорони 

здоров'я, освіти та інше. В публічному 
управлінні основний акцент робиться 

головним чином на плануванні, 
організації, керівництві, координації та 

контролі [9, с.45]. 

Л. М. 

Новак-

Каляєва 

публічне управління як діяльність 

органів державного управління, 

органів місцевого самоврядування, 

представників приватного сектору та 

інститутів громадянського суспільства 

в межах визначених законом 

повноважень і функціональних 

обов’язків (планування, організації, 

керівництва, координації та контролю) 

щодо формування та реалізації 

управлінських рішень суспільного 

значення, політики розвитку держави 

та її адміністративно-територіальних 

одиниць [10, с.144]. 

*Джерело: узагальнено автором на основі [6, 9, 10] 
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При формуванні курсу стратегічного антикризового 

публічного управління необхідно враховувати, що криза 

соціального розвитку, яка охоплює майже всі сфери 

життєдіяльності, не зникає незабаром після її виявлення в 

результаті коригування обраного курсу управління, зберігаючи 

свою загальну спрямованість, а залишається і розвивається, 

породжуючи чергову «помилкову тенденцію», поки вона не 

приведе до нової кризи. За таких обставин, виходом із 

наступної кризи є не стабілізація і навіть не рух до неї, а 

передбачення та вироблення механізмів усунення негативних 

наслідків майбутньої кризи [3].  

Концепцію «системної кризи» можна визначити як 

поєднання економічних криз, політичних, соціальних, 

психологічних, де об'єктивність загострення ситуації поєднується 

з суб'єктивними факторами, вираженими в «кризовій свідомості», 

які можуть проявлятися як у формі гострого протесту, так і у 

формі політичної апатії та цинізму [5, с. 101]. 

На думку Сапа Н. В. [11] та Ткачової Н. М. [13] категорія 

«криза» окрім нестабільності відображає момент розвитку 

соціально-економічної системи, коли з'являється можливість її 

стрибка в нову якість, а така можливість є результатом 

досягнення протиріччями системи певною мірою зрілості та 

гостроти [11, 13]. У рамках такого розуміння сутності «криза» 

– це:  1) вищий ступінь загострення протиріч між складом 

елементів системи та її структурою; 2) ступінь за якого 

структура перетворюється на гальмо розвитку системи загалом 

й одночасно виникає можливість стрибка в новий якісний стан 

шляхом перебудови структури [13, с. 125]. 

На думку Алхемері М. А., економічні кризи слід 

розглядати як загальну закономірність, властиву ринковій 

економіці, будь-яке управління має бути антикризовим, тобто 

містити відповідні інструменти діагностування, прогнозування, 
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регулювання та контролю в кризових ситуаціях [1, с. 63].  

Зарубіжний дослідник O. F. Tekin вважає, що кризи 

можуть виникнути через недоліки в організаційній структурі та 

неефективне управління, а також загальну економічну 

нестабільність, технологічний розвиток, політичні, правові, 

соціальні та культурні зміни, сильну конкуренцію, що виникає 

через недоліки зовнішньої політики. Виникнення і тяжкість 

кризи залежить від ступеня залежності між об’єктом 

публічного управління та його середовищем, рівнем 

сприйняття кризи та реакцією суб’єкта публічного управління 

на кризу. Загалом, криза являє собою нестабільну структуру її 

можна визначити як дискомфорт, який виникає раптово і 

загрожує звичайному функціонуванню визначеної системи. 

Витоком концепції кризи є давньогрецьке слово «krisis». 

Поняття «криза» визначається як зміни, які можуть повністю 

або частково вплинути на цілісність та функціонування 

системи. Система, яка переживає кризу, змінює свій старий 

статус, але також не можна вважати, що він набуває нового 

статусу. Криза – це ситуація, яка є непередбачуваною і 

несподіваною [16, с. 164]. 

Отже, криза є частиною розвитку суспільної системи, і, 

також може сприяти позитивній динаміці або ж стати 

причиною негативної динаміки розвитку. Частково 

погоджуємося з O. F. Tekin, що криза є «непередбачуваною та 

несподіваною». Проте, вважаємо, що принципи циклічності 

суспільних та економічних змін, а також взаємопов’язаність 

різних суспільних процесів та трансформацій, появи нових 

тенденцій дають можливість прогнозування можливого 

майбутнього кризового стану а також секторів, що можуть 

стати причиною виникнення тих чи інших криз.  

Окрім того, глобалізація впливає на взаємозалежність та 

взаємовплив економічних, політичних, соціальних, екологічних 
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процесів у світі, що підвищує імовірність прогнозування криз 

та трансформацій. 

На думку Kos А., система публічного управління володіє 

механізмами та інструментами впливу на запобігання кризам або 

ж виходу з криз. Так, в науковій літературі поняття «антикризове 

управління» визначається як діяльність публічного управління, 

яке є частиною національної безпеки, що базується на 

профілактиці кризи, підготовці до контролю над нею через 

заплановані заходи, реагування на кризові ситуації та відновлення 

інфраструктури або її первісного стану [15, c. 40]   

Мета антикризового управління полягає в прогнозуванні і 

запобіганні чи мінімізації можливих негативних наслідків 

кризових ситуацій [2, с. 223]. О. В. Суший визначає, що мета 

антикризового управління полягає у розробці та запровадженні 

цільових антикризових рішень при всебічній нейтралізації 

найнебезпечніших факторів, що призводять до кризи [12, с. 431]. 

Загалом, антикризове управління залежить від етапу кризи та її 

масштабів.  
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Рис.1. Етапи та стадії антикризового публічного управління* 

*Джерело: узагальнено автором на основі [9, 11]

Механізмом антикризового управління є: система, яка 

призначена для практичного здійснення аналізу кризових явищ 

у всіх сферах суспільної діяльності держави; визначення 

пріоритетних напрямів розвитку країни; здійснення державного 

впливу направленого на подолання кризових явищ та 

Стадії розвитку кризи:
1) передкризова стадія (pre-crisis) – стадія, яка передує настанню

кризи, що характеризується певними подіями, які сигналізують про 
можливість початку кризи;

2) попередження (warning) – поява сигналів та ознак, які можуть
призвести до дестабілізації певної системи; 

3) настання кризи або апогей кризи (crisis point) – кризові явища
завдають непоправної шкоди; 

4) відновлення або одужання (recovery) – закінчення кризи та
можливість зосередитись на звичайній докризовій діяльності;

5) посткризова стадія (post crisis) – оцінка ефекту кризи та спроба
відновлення до кризового стану [11]. 

Обов’язкові елементи 
публічного управління в 

умовах криз та змін: 
1) визначення пріоритетів;

2) розробка стратегії;
3) залучення зацікавлених

сторін;
4) недопущення розвитку

кризи іншої взаємопов’язаної 
системи;

5) розвиток взаємопідтримки
суб’єктами публічного

управління. 

Етапи антикризового 
управління: 

1) передкризовий
(попереджувальний);

2) безпосередньо
кризовий;

3) виведення системи з
кризи;

4) подолання її наслідків
(стабілізаційний) [9,

с.141].
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мінімізацію негативних наслідків відповідно до загальної 

стратегії економічного розвитку країни; закріплена правова 

база, що направлена на досягнення соціально-економічного 

розвитку країни; чітко визначені цілі, які формують структуру, 

методи, важелі, інструменти впливу на об'єкт управління з 

відповідним правовим, нормативним та інформаційним 

забезпеченням [11, с. 76]. 

Публічне управління є ефективним та поставлені цілі 

реалізовуються у випадку його оптимізації. Суб’єкти 

публічного управління його здійснюють відповідно до 

визначеної стратегії, яка повинна бути адаптивною до 

можливих кризових явищ.  

Криза є тим переломним періодом у розвитку систем, 

який її змінює, однак залежності від попередження її та 

оперативності реагування на неї залежать наслідки, які понесе 

визначена система.  

При розробці антикризових стратегій слід пам'ятати, що 

принципова різниця між діючою кризою та їх класичною 

версією є кумулятивний ефект поєднання та взаємного 

посилення дисфункцій, які виникають у абсолютно різних 

сферах та мають різну природу. Якщо антикризові заходи, 

запропоновані експертами / менеджерами призначені виключно 

для подолання кризової ситуації і в той же час ігнорування 

інших негативних процесів, які, хоча й відбуваються одночасно, 

однак мають різний характер природи, такі антикризові рішення 

можуть не отримати бажаного ефекту [12, с. 440]. 

Отже, публічне антикризове управління повинно бути 

послідовним та здійснюватися поетапно, відповідно до стадії 

кризи з врахуванням всіх факторів, які могли якимось чином 

вплинути на виникнення кризи та її поширення. 

Т. Л. Мостенська, Е. О. Юрій визначають, що антикризове 

управління, як і будь-який вид управління передбачає 
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реалізацію як загальних, так і специфічних функцій менеджменту. 

Загальні функції менеджменту планування, мотивування, 

організація та контроль забезпечують реалізацію процедури 

управління, натомість специфічні функції антикризового 

управління визначаються об’єктом управління [8, с. 67].  

Погоджуємося з науковцями, однак слід зазначити, що на 

побудову антикризового публічного управління впливає і 

масштаб кризи, що визначає необхідність залучення 

конкретних суб’єктів публічного управління, побудови 

стратегії її подолання, розрахунок її наслідків та їх усунення. 

На формування системи публічного управління 

впливають кризові процеси на національному, галузевому та 

регіональному рівнях. Кризи можуть стосуватися будь-якого 

аспекту або чинника регіонального розвитку, тому необхідним 

є вивчення причин, які їх спричиняють. Умовою стійкості і 

стабільного економічного розвитку є: рівновага, 

збалансованість між суспільним виробництвом і споживанням, 

сукупним попитом і сукупною пропозицією [1, с. 63].  

Суб’єкти публічного управління повинні реально оцінити 

умови, в яких перебуває система та розробити детальний план 

дій залучення зацікавлених осіб у реалізації розробленої 

стратегії. Особливо важливим є спільне прийняття рішень та 

його реалізація державним, муніципальним та приватним 

секторами з метою недопущення розвитку криз та її подолання, 

а також розвиток взаємопідтримки суб’єктами публічного 

управління вразливих елементів системи, які можуть сприяти 

поглибленню кризи.   

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, доходимо до 

висновку, що криза є елементом розвитку, яка може як 

позитивно на нього вплинути, так і негативно. Результат 

залежить від зовнішніх або внутрішніх чинників. Антикризове 

публічне управління спрямоване на недопущення кризи або 
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мінімізацію її негативних наслідків. Криза як і антикризове 

публічне управління мають етапи розвитку. Першим та 

найбільш відповідальним етапом є її антикризовий 

(попереджувальний) етап. Ефективність публічного управління 

на цій стадії мінімізує наслідки можливої кризи. Виділено 

обов’язкові елементи публічного управління в умовах криз та 

змін, які повинні ґрунтуватися на взаємодії та визначенні 

єдиного курсу суб’єктами публічного управління. Серед 

функцій управління в умовах кризи виділяємо: планування, 

організацію, керівництво, координацію та контроль; метою 

антикризового управління є – реалізація загальних або 

конкретних цілей, які покликані задовольняти державні, 

місцеві, суспільні та інші конкретно-визначені інтереси для 

прогнозування та вироблення стратегічних і тактичних заходів 

подолання та протидії можливих наслідків кризових явищ. 
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§1.3 СПІВПРАЦЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА

ІНСТИТУТІВ ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Вступ. У сучасній світовій практиці існує багато форм і 

методів співпраці органів публічної влади та інститутів 

громадського суспільства. Однак, незалежно від того, якими 

методами здійснюється дана взаємодія, ефективні взаємні 

відносини є ознакою демократичного суспільства. Активна 

позиція громадян вимагає, щоб їхні проблеми були почутими, а 

держава узгоджувала свої дії із населенням для того, щоб 

країна рухалася у тому напрямку, який населення вважає 

найбільш прийнятним для себе. 

Виклад основного матеріалу. Мета та цілі співпраці 

органів публічної влади та інститутів громадського 

суспільства. Діяльність громадських організацій здійснюється 

на всіх рівнях державного устрою. Основні цілі розвитку 

співпраці публічної влади та інститутів громадського 

суспільства відображені на рис.1. 

- Формування правової держави шляхом вирішення

інтересів окремих громадян та суспільства в цілому, 

інформування громадян з метою створення такого 

інформаційного середовища, яке дозволить приймати виважені 

політичні рішення, забезпечення прозорості та звітності 

державних організацій, постійного моніторингу виконання 

вимог власного законодавства та міжнародних конвенцій;  

- Формування економічної політики шляхом 

інформування населення про зміни у сфері виробництва та 

діяльності організацій, які формують робочі місця для 

трудових ресурсів країни та забезпечують потреби споживачів  

у товарах, сервісах та послугах;  

- Дотримання міжнародного порядку шляхом 

встановлення рівноправних торгових відносин, укладання угод 
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щодо захисту навколишнього середовища та прав людини. 

Рис.1. Цілі співпраці органів державної влади та 

інститутів громадського суспільства 

Джерело: розроблено автором 

На мікрорівні основними завданнями громадських 

організацій є покращення матеріальної та ресурсної основи 

господарського суспільства, створення інституцій, які 

представляють та відстоюють інтереси населення та формують 

ідеологічну основу громадської думки. 

Моделі співпраці публічної влади та інститутів 

громадського суспільства 

Існують різні моделі співпраця громадських організацій із 

державними органами управління. Однак незважаючи на 

різноманіття цих моделей, їх можна поділити на три види: 

континентальну, англосаксонської та скандинавську модель. 

Континентальною моделлю співпраці громадськості та органів 
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влади користуються більшість країн Європейського Союзу, в 

той час як англосаксонська модель використовується у 

Великобританії, США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. 

Скандинавські моделі відповідають моделі співпраці з 

громадськістю урядом Норвегії, Данії, Швеції та Фінляндії [1].  

Україна використовує змішані моделі співпраці, однак, 

якщо обирати базову модель, то за більшістю параметрів 

найбільше підходить англосаксонська модель, відповідно до 

якої кожна із державних інституцій може створювати низку 

програм та грантів і залучати більше організацій, підтримуючи 

їх ініціативи.  

Взаємодія уряду із населенням відбувається різними 

способами, які умовно можна поділити за напрямами взаємодії. 

Види комунікаційних процесів між органами публічної влади та 

інститутами громадського суспільства. 

Існує декілька варіантів зворотного зв’язку влади із 

громадськістю, до яких відноситься: 

      добровільний зв’язок громади до влади, який 

представляє собою збір думок, які надаються на добровільних 

засадах громадянами про їх ставлення до певних процесів, 

явищ та питань; 

      зворотній зв’язок влади до громади відбувається 

шляхом звернення влади до громадян із запрошенням 

висловити свою думку з приводу певних питань. Розглянемо 

методи отримання добровільного зворотного зв’язку, які є 

найбільш поширеними в Україні останніми роками [2]. 

Поштові скриньки. Вони створюються як пункти 

постійного збору пропозицій та скарг, які традиційно 

використовується у всіх урядових організаціях. Основне 

завдання таких скриньок – збирати важливі дані пропозицій та 

корисні ідеї про напрями удосконалення управління. Скарги 

можуть зазначати наявність проблем, які слід вирішити для 
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того, щоб уряд працював більш ефективно. Із розвитком 

комунікаційних технологій набирають поширення електронні 

скриньки та телефони довіри або гарячі телефони, на які 

громадяни можуть вільно звертатися, щоб вирішити певні 

питання, а також надати коментарі щодо поточних ситуацій, які 

виникають у них в процесі взаємодії із урядовими установами. 

 
Рис.2. Види комунікативних процесів між органами 

публічної влади та інститутами громадського суспільства 

Джерело: розроблено автором 
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Електронні звернення відбуваються за аналогією до 

електронних скриньок у цифровому форматі, які збирають 

пропозиції або скарги через Інтернет. Правда, для цього 

використовуються спеціальні форми для опитування, які 

розміщуються на сайтах громадських організацій та публічних 

установ. Наприклад, у Шотландії парламент використовує 

розроблену електронну систему для подання апеляцій, які 

розміщуються на спеціальному сайті та мають певні 

особливості. Зокрема, вони відображають додаткову 

інформацію з питань, які розглядаються у дзвінках, а також 

надають інформацію про кандидатів та їх контактні дані. 

Створення таких сайтів дозволяє організувати інтернет-форми 

з обговорення кожного електронного запиту усіма 

зацікавленими громадянами. 

Виконання заданих питань. Якщо за певними темами, 

питаннями або ситуаціями у суспільства виникає багато 

запитань або запитів, такі ситуації аналізуються за допомогою 

спеціальних комп'ютерних програм і допомагають владі 

точніше визначити потреби громадян та відстежувати типові 

запитання щодо них [2]. 

Необхідно зазначити що важливими інструментами 

взаємодії з державними установами  є: 

1. Громадські приймальні. Такий інструмент 

дозволяє громадянам звернутися з за попереднім записом 

особисто із чиновником та висловити йому свої пропозиції, 

зауваження або скарги щодо державного управління.  Такі 

методи взаємодії населення із владою практикуються 

практично у кожній країні світу, так само як і в Україні, де на 

місцевих рівнях населення має можливість звернутися до 

місцевих чиновників або записатися на прийом до мера міста 

для того, щоб вирішити певні питання. 
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2. Урядові сайти. Практично в кожній країні

створюються платформи з ініціативи уряду, які дозволяють 

отримувати думки населення щодо ти чи інших явищ та подій. 

Що стосується  України, то тут діє поняття електронних 

петицій, які організовані на сайті офіційного інтернет-

представництва Президента України. Дані петиції 

відкриваються з ініціативи громадян і  при достатній підтримці 

зі сторони населення можуть  ініціювати їх розгляд у вищих 

органах управління.  Окрім цього, у місцевих органах 

самоврядування досить часто відбувається опитування 

населення щодо розвитку міста, зокрема позитивний досвід є у 

багатьох містах, який дозволяє населенню самостійно обирати, 

які проекти доцільно профінансувати із місцевого бюджету у 

поточному році. 

3. Інтернет-чати є альтернативним варіантом 

взаємодії громадськості із владою, які набувають особливої 

актуальності в умовах карантину. У таких інтернет-чатах є 

можливість задавати онлайн запитання до місцевих чиновників 

та отримувати відповідь на них впродовж кількох годин. Обмін 

думками відбувається таким чином, що опублікована 

інформація з'являється відразу і була доступна до перегляду 

всім учасникам даного інтернет-чату. Бувають такі системи, які 

обмежують кількість учасників або дозволяють приймати 

участь у обговоренні тільки громадянам, які отримали 

запрошення. Такі системи взаємодії широко поширені у Данії, 

Швеції, та Південній Кореї уже більше ніж 20 років. Зокрема, 

Міністр освіти Данії проводить щотижневі чати із 

громадянами. 

4. Громадський комітет є інструментом взаємодії

суспільства і влади та передбачає створення постійних груп 

громадян, які представляють інтереси певної групи населення. 

Зокрема громадські комітети можуть створюватися певними 
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угрупуваннями, наприклад, комітети молоді або студентів, 
пенсіонерів,  працівників певної організації тощо.  Такі групи 
діють, як правило, дуже ефективно, а тому їхні побажання 
впливають на вирішення урядових питань. Досить часто уряд 
звертається за консультацією до керівників таких груп, щоб 
розуміти настрої населення та їх реакцію щодо прийняття 
певних рішень [2].
        Досвід   іноземних   країн  щодо  формування  співпраці 
органів публічної влади та інститутів громадського 
суспільства.
     Німеччина має достатньо розвинений рівень взаємних 
відносин між органами публічної влади та громадськістю. 
Відповідно до основного закону Федеративної Республіки 
Німеччина, вся влада походить від народу, тобто громадяни не 
тільки мають конституційні права, але також зобов'язані 
підтримувати порядок у суспільстві та приймати участь у 
вирішенні державних проблем.  Представники німецького 
уряду дуже уважно відносяться до думки громадського 
суспільства, особливо в питаннях руху на міжнародній арені, а 
це дозволяє створювати такий рівень демократії, при якому в 
країні забезпечується найменший показник голоду, злиднів та 
забруднення навколишнього середовища. Окрім цього, уряд 
Німеччини дозволяє представникам громадських організацій 
приймати участь на міжнародних конференціях та організаціях 
(якщо це доречно) для того, щоб вони могли висловити свої 
пропозиції щодо розвитку країни. Такі екологічні та юридичні 
групи як «GreenPeace» та «Міжнародна амністія» вже давно 
стали глобальними дійовими особами, чиї голоси впливають на 
прийняття рішень щодо низки глобальних проблем. Деякі 
питання взагалі не вирішується без участі громадських 
організацій, до яких відноситься продовольча безпека, 
допомога         біженцям       та         медичне        обслуговування



людей, що проживають у кризових районах [3].
   Хорватія створила Національний фонд розвитку 
громадянського суспільства, який здійснює підтримку 
великої кількості організацій на період трьох років. 
Фінансова підтримка надається щорічно, при цьому 
Національний фонд перебуває в процесі децентралізації, що 
ускладнює фінансування таких угрупувань. Однак 
незважаючи на це, уряд вважає, що фінансування 
громадських ініціатив покращує рівень взаємодії між 
суспільством та урядом. Окрім цього, виділяються гранти на 
підтримку діяльності громадських організацій у відповідних 
сферах від профільних Міністерств. Серед нетрадиційних 
способів фінансування відноситься оподаткування виграшів 
від лотереї, яке збирається на користь фінансування 
громадської думки. 
           Естонія дещо відстає по розвитку від східноєвропейських 
країн, тут громадський рух відбувається у 
постсоціалістичному контексті, що характеризується певною 
обмеженістю як індивідуальних, так і державних ресурсів. 
Взаємодіє досить часто є ненадійною та суперечить нормам, 
переконанням та очікуванням населення. З часом вплив 
факторів, які заважають розвитку громадської 
самоорганізації та незалежності ініціативи зменшується, 
однак значна частина ініціатив приходить все-таки з-за 
кордону у вигляді фінансових допомог зовнішніх донорів та 
інших зразків для наслідування. Таким чином, взаємодію 
суспільства та владних інститутів на сьогодні можна вважати на 
стадії розвитку, однак багато громадських об'єднань все ще 
вважають, що їхня взаємодія  з владою є неефективною [4].
     Польща свої методи, способи та напрями взаємодії 
громадського суспільства із владою закріпила у законодавстві. 
Взаємодія органів влади та суспільства здійснюється шляхом 
передачі     публічних    завдань    на    виконання     неурядовими 
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                 , надання інформації про заплановані заходи зі 

сторони уряду та обговорення їх на всіх рівнях державного 

управління, консультування уряду із неурядовими 

організаціями щодо проектів нормативно-правових актів у 

різних сферах. 

В цілому у СНД після 20 років незалежного розвитку 

відбулися неістотні зміни у налагодженні якісних відносин між 

державою та суспільством. У країнах центральної Європи 

практично ліквідований синдром постсоціалізму, коли 

громадськість не мала ані права, ані інструментів взаємодії із 

владою.  Однак на сьогодні створюються ініціативи зі сторони 

громадськості, які націлені на те, щоб донести свою думку до 

влади [5].  

Однак у всіх країнах розвиток співпраці органів публічної 

влади та інститутів громадського суспільства відбувається 

різними темпами, зокрема, якщо у деяких країнах він 

відповідає демократичним основним суспільства, то деякі інші 

країни живуть в умовах планової соціальної системи, 

встановлення державного керівництва недемократичного 

характеру, який тільки  на папері є демократичним, а по факту 

залишається тоталітарним. 

Важливе місце у донесенні думки громадськості до влади  

посідають засоби масової інформації, які працюють на 

незалежних засадах [6, с. 64 – 65]. Однак на сьогодні урядові 

організації та чиновники були і залишаються організаційною 

базою, яка спрямовує діяльність засобів масової інформації  і в 

деяких випадках навіть перешкоджає розвитку незалежної 

журналістики. На жаль, ця проблема стосується не тільки таких 

країн як Білорусь чи Росія, але і України. 

Поточний   стан   співпраці   органів публічної влади та 

інститутів громадського суспільства в Україні.  

Основним нормативно-правовим документом, який 

організаціями
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створює фундамент для роботи інститутів громадського 

суспільства є Конституція України. Низка статей регулює 

питання взаємовідносин громадських організацій з органами 

державної влади [7]. Однак основа нормативно-правового 

регулювання не є достатньою для того, щоб співпраця 

відповідала вимогам демократичної держави. Окрім 

Конституції, співпраця органів публічної влади та інститутів 

громадського суспільства регулюється Законом України «Про 

громадські об’єднання», Законом України «Про доступ до 

публічної інформації», Законом України «Про звернення 

громадян», Законом України «Про запобігання корупції» та 

іншими нормативно-правовими актами та міжнародними 

договорами. Останніми роками Україна здійснила кілька кроків 

вперед до налагодження співпраці органів публічної влади та 

інститутів громадського суспільства. Однак, незважаючи на це, 

у міжнародному конкурентному рейтингу щодо розвитку 

корупції Україна втратила два бали впродовж 2020 року, 

посівши 117 місце із 180. У результаті міжнародного 

оцінювання на сьогодні за рівнем корупції Україна знаходиться 

на рівні із Азербайджаном та Казахстаном. Разом з тим, 

необхідно зазначити, що поточна ситуація є краща, чим у Росії, 

але гірша, чим Білорусі [8]. 

Демократизація українського суспільства почала стрімко 

набирати обертів після Революції Гідності. Це дозволило 

отримати більш швидкі кроки на шляху до розвитку 

демократичного суспільства. Багато європейських організацій 

почали  визначати події на Майдані, як велику перемогу 

громадянського суспільства. Окрім цього, було створено низку 

громадських організацій, які сприяють покращенню діалогу 

між громадою та владою, до них долучилися  журналісти та 

засоби масової інформації. На сьогоднішній день залучення 

громадських організацій здійснюється для моніторингу 
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громадської думки, створення громадських рад, проведення 

громадських слухань, консультацій тощо. Такі громадські ради 

при виконавчих органах публічної влади є досить 

розповсюдженими в Україні. Вони створюється для того, щоб 

виявити думку населення щодо здійсненої державної політики. 

До складу таких громадських рад входять представники 

профільних громадських організацій. 

Проведення таких публічних консультацій є 

регульованим на законодавчому рівні, зокрема Законом 

України «Про публічні консультації» який став дуже важливим 

нормативним документом для громадянського суспільства, 

оскільки розширює права і свободи громадян, і наближає 

поточне законодавство до європейських стандартів. Наявність 

документів, які регулюють відносини між органами публічної 

влади та інститутами громадянського суспільства, є великим 

успіхом, однак у вітчизняних реаліях такі інструменти діють 

неефективно. Незважаючи на те, що існує велика кількість 

успішних європейських практик, успішно застосовуватися в 

Україні їх не вдалося. Однак потрібно відмітити й позитивні 

практики взаємодії громадських об’єднань із органами 

публічної влади. Зокрема це стосується вирішення багатьох 

бюрократичних питань, які виникли в процесі надання 

державних послуг. Для того, щоби удосконалювати взаємодію 

населення та влади, необхідно залучати громаду до прийняття 

управлінських рішень та забезпечувати участь зацікавлених 

профільних громад у регіональному та місцевому управлінні. 

На сьогодні дуже важливо привести в дію всі 

інструменти, які дозволяють громадянам активно впливати на 

прийняття управлінських рішень, перевіряти та контролювати 

їх та отримувати всі необхідні дані про діяльність апарату 

управління. Практика показує, що чим більше осіб входить до 

громадських організацій, тим важливішим буде їх голос та 
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вплив на владу. Сьогодні існує велика кількість громадських 

організацій, які працюють в одній сфері, але не співпрацюють 

між собою – це є ознака нерозвиненості громадської  

спільноти. У розвинених країнах громадські організації 

кооперуються між  собою для того, щоб мати більший вплив на 

владу і створювати спільні ідеї та напрями розвитку. 

Що стосується діяльності інститутів громадського 

суспільства останніми роками в Україні, то у 2020 році 

відбувся з’їзд Федерації громадських медичних об'єднань в 

Україні, в якому взяло участь більше сорока медичних 

об'єднань. Одним із головних завдань Федерації було 

удосконалення співпраці з профільним парламентським 

комітетом. Діяльність даних організацій, їх подальша співпраця 

з державними органами влади буде спрямована на 

впровадження міжнародних стандартів та норм до 

законодавства нашої країни. Одним із пріоритетів є розвиток 

громадської державної системи, ліцензування закладів 

медицини [9]. 

 Утворення громадських рад при Міністерствах є досить 

розповсюдженою практикою в Україні, що потребує 

позитивного схвалення. До своїх рад громадські організації 

можуть залучати фахівців різних галузей, що дозволить 

формувати кваліфіковану та ефективну думку щодо певних 

подій чи явищ. 

Ще одним позитивним досвідом в Україні є створення 

представників громадських об’єднань корінних народів, 

національних меншин України при Міністерстві освіти і науки 

України. Організація слідкує за діяльністю виконавчої влади у 

сфері реалізації державної політики, націленої на захист 

представників даних громадських організацій. Рада 

представників громадських об'єднань корінних народів 

регулярно повідомляє населення про свою діяльність, звітує 
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про свою роботу та про результати співпраці із органами 

публічної влади. 

Також варто згадати досвід делегування органам 

публічної влади своїх повноважень громадським організаціям. 

Це Гільдія проектувальників у будівництві, яка займається 

проведенням професійної атестації інженерів-проектувальників 

[10]. Даній організації делеговано повноваження щодо 

проведення професійної атестації інженерів-проектувальників. 

Такий досвід показує, що це можливо, і співпраця між владою 

та громадськими організаціями повинна поширюватися за межі 

будівельної сфери. 

Громадські консультації є ще одним важливим 

інструментом залучення профільних громадських організацій 

до обговорення рішень та отримання двостороннього зв’язку 

між органами публічної влади та інститутами громадянського 

суспільства. Такі консультації проводяться у формах 

публічного обговорення та електронних консультацій з 

громадськістю а також в опосередкованій формі, такій як 

вивчення громадської думки. 

Висновки. Основною ознакою демократичного 

суспільства є  узгодження тактичних та стратегічних планів 

розвитку держави із думкою населення. На сьогодні існує 

багато механізмів та способів організації співпраці органів 

публічної влади та інститутів громадського суспільства. Однак 

незалежно від того, якими методами збирається і 

опрацьовується думка населення, основними завданнями такої 

співпраці є створення правової держави, формування 

економічної політики, дотримання міжнародного порядку, 

покращення матеріально-ресурсної бази населення.   

Існує чимало різних моделей організації співпраці публічної 

влади та інститутів громадського суспільства. Вони 

відрізняються між собою за устроєм, зокрема є 
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континентальна, англосаксонська та скандинавська модель.  

Що стосується України, то для організації співпраці органів 

публічної влади та інститутів громадського суспільства 

використовується змішана модель, яка дозволяє взаємодіяти 

державні та населенню у різних напрямках. Зокрема, до 

добровільного зворотного зв'язку у напрямку від населення до 

влади відноситься використання поштових скриньок, 

електронних звернень і виконання конкретних завдань. Якщо ж 

говорити про використання зворотного зв'язку на запит 

суспільства, тобто у напрямку від влади до населення, то в 

такому випадку працюють громадські приймальні, інтернет-

чати (форуми) та громадські комітети.  У кожній країні 

використовуються свої види комунікативних процесів. Як 

правило, вони встановлюються з ініціативи уряду та 

політичних партій, які намагаються завоювати увагу населення. 

Для того, щоб залучити населення до прийняття управлінських 

та державних рішень, створюється інститут громадського 

суспільства, громадські організації, які відстоюють інтереси 

певної групи населення. На сьогоднішній день Україна 

знаходиться в числі тих країн пострадянського простору, які 

тільки налагоджують співпрацю органів публічної влади та 

інститутів громадянського суспільства. Незважаючи на те, що 

інструменти та механізми уже створені, по факту справжнього 

діалогу між населенням та владою практично не відбувається, 

хоча певні ініціативи у деяких регіонах стали успішними. 

Зокрема, можна бачити, як громадські організації перебирають 

на себе  управлінські, контролюючі  функції.  Особливого 

поширення набув розвиток такої взаємодії після Революції 

гідності, в результаті якої було створено низку громадських 

організацій та координаційних центрів, що приймають участь у 

консультуванні влади та можуть впливати на прийняття 

державних рішень. 
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§1.4 АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПОЛЬЩІ В ОБЛАСТІ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО І 

СПОРТИВНОГО РИБАЛЬСТВА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО 

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

Вступ. Україна має велику кількість водних ресурсів, що 

являє собою унікальний природно-ресурсний потенціал для 

розвитку любительського (рекреаційного) рибальства. Проте на 

сьогодні недооцінка можливостей існуючих водних об’єктів та 

загального водного фонду країни в цілому надає цьому 

перспективному виду діяльності другорядну роль. А тому 

недостатньо визначені механізми державного регулювання 

любительського рибальства в нашій країні. 

Любительське  рибальство  може  розглядатися  не  тільки  

як  своєрідний громадський  рух,  потужний  фактор  впливу  

на  природне  середовище,  водні екосистеми та їх рибні запаси, 

але й як значний чинник фізичного оздоровлення мільйонів  

людей,  який  потребує  відповідного  правового державного 

регулювання.  

Перспективи  розвитку  любительського (рекреаційного)  

рибальства  в  Україні  надають можливість  надходження  

коштів  до  державного  та  місцевого  бюджетів  на 

спеціальний рахунок, кошти з якого йтимуть на екологічні 

заходи. Тож важливим є здійснення  аналізу  щодо  організації  

та регулювання любительського та спортивного  рибальства  у  

зарубіжних країнах (в даному випадку Польщі) та можливість 

впровадження такого досвіду в Україні. 

Як відомо, одним із пріоритетних напрямів сучасної 

державної політики в будь-якій сфері правовідносин є 

міжнародне співробітництво та обмін досвідом із тих чи інших 

питань. Зазначене вище, зі свого боку, зумовлює необхідність 

не лише всебічного теоретичного вивчення зарубіжного 
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досвіду, але, що особливо важливо, пошуку можливостей його 

використання в разі обґрунтованої доцільності його 

впровадження у країні. Цей аспект є актуальним і своєчасним у 

сфері державного регулювання правил любительського 

рибальства в Україні, адже з кожним роком рибалок стає все 

більше, діюче застаріле законодавство наразі є не ефективним, 

а питання на законодавчому рівні залишається 

неврегульованим.  

Відповідно до законодавчої бази України любительське 

рибальство визначається як безоплатне добування (вилов) 

водних живих біоресурсів у порядку загального використання, 

дозволених обсягах, для особистих потреб, знаряддями лову, 

встановленими відповідними правилами рибальства. У всіх 

інших випадках любительське рибальство здійснюється на 

правах спеціального використання.  

Спортивне рибальство розглядається як складова частина 

любительського рибальства, пов’язана з вилученням водних 

біоресурсів із середовища існування або без такого та яка 

передбачає використання спеціалізованих непромислових 

знарядь лову, що мають у своїй основі принцип змагання і 

здійснюються за спеціальними правилами. Принципи 

спортивного рибальства передбачають, перш за все, естетичну 

та культурну складові, а не добування водних об’єктів як 

таких. Тому спортивне рибальство спрямоване на всебічний 

розвиток особистості, виховання любові до живої природи та 

єднання з нею.  

Сучасне любительське і спортивне рибальство можливо 

розглядати як рекреаційне, під яким розуміється використання 

водних біоресурсів не тільки з метою добування (вилову) риби, 

але й активного відпочинку, риболовного екотуризму, 

збереження і відтворення об’єктів рибальства та 

навколишнього середовища.  
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Відповідно до «Кодексу практики любительського 

рибальства Європейської консультативної комісії по рибному 

господарству у внутрішніх водоймах (EIFAC)» рекреаційне 

рибальство визначається як «рибальство, здійснюване людьми 

в основному зі спортивного інтересу, але з можливою 

побічною метою вилову риби для домашнього вжитку, але не 

для подальшого продажу». 

У статті узагальнено зарубіжний досвід щодо 

адміністративно-правового механізму державного регулювання 

любительського рибальства, порівняльна характеристика з 

діючим законодавством нашої країни та можливості 

впровадження його позитивного досвіду в Україні. Наголошено 

на необхідності перейняти досвід іноземних країн, зокрема 

Польщі, з питань організації любительського та спортивного 

рибальства на платній основі, а саме – внесення щорічних 

(щоквартальних, разових тощо) внесків. Ці кошти будуть 

спрямовані на вирішення екологічних питань, роботи, пов’язані 

із відтворенням водних біоресурсів – вирощування малька та 

подальші заходи із його вселення у водні об’єкти країни.  

Обов’язковою умовою для видачі дозвільних документів 

(зокрема, ліцензії) та картки рибалки, в яку вноситься 

інформація щодо дати, місця, часу вилову риби, а також вид, 

вага та розмір впійманих водних біоресурсів, має бути здача 

відповідного іспиту на знання природоохоронного 

законодавства.  

Картки рибалки та ліцензії забезпечать збір статистичних 

даних щодо кількості рибалок-любителів та виловлених ними 

водних біоресурсів в певний час у відповідному водному 

об’єкті країни. Отримані дані нададуть можливість здійснити 

відповідний аналіз і на основі цього прийняти виважені, 

доцільні управлінські рішення. 

Результатом   цього   є:   по-перше,  підвищення  культури 
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рибальства громадян України, яка наразі є вкрай низькою, не 

дивлячись на те, що центральним органом виконавчої влади у 

галузі охорони, використання та відтворення водних 

біоресурсів - Державним агентством рибного господарства 

України та його територіальними управліннями постійно 

проводиться масово-роз’яснювальна робота з роз’яснення 

питань природоохоронного законодавства. По-друге, з’явиться 

можливість регулярно здійснювати зариблення водних об’єктів 

за рахунок коштів рибалок-любителів та збільшення 

чисельності риби (адже наразі вселення водних біоресурсів 

рибалками-любителями здійснюється рідко та лише за 

бажанням).  

Виклад основного матеріалу. Поняття «державне 

регулювання» визначається як сукупність інструментів, за 

допомогою яких держава встановлює вимоги до організацій і 

громадян. У загальному значенні регулювання (від лат. 

«regulare») означає «підпорядковувати певному порядку». 

Отже, державне регулювання – це комплекс заходів держави, 

спрямованих на скеровування поведінки суб’єктів (фізичних та 

юридичних осіб) в напрямі, необхідному для досягнення 

поставлених органами державної влади цілей.  

Державне регулювання - це процес цілеорієнтованого 

впливу держави. Сутність, як мінімум, державного 

регулювання та вибір його механізмів залежать від об’єкту 

регулювання. В конкретному випадку цим об’єктом виступає 

любительське та спортивне (рекреаційне) рибальство.  

Суб’єктом державного регулювання любительського та 

спортивного рибальства є держава в особі державних органів 

управління, яка також залучає наукові установи, громадські 

організації тощо для здійснення ефективного управлінського 

впливу на об’єкт регулювання. 

Процеси  управління  та  державного регулювання у сфері 
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любительського та спортивного (рекреаційного) рибальства 

мають місце там, де здійснюється загальна діяльність людей 

для досягнення певних результатів. Тож державне регулювання 

можна визначити як комплекс необхідних мір впливу на групу, 

суспільство або його окремі ланки з метою їх впорядкування, 

збереження якісної специфіки, удосконалення і розвитку.  

Ефективне державне регулювання є ключовим чинником 

розвитку любительського рибальства, під яким слід розуміти 

цілеспрямований вплив держави у цьому напрямку для надання 

йому певної спрямованості відповідно до цілей, завдань та 

інтересів країни та суспільства. Він має бути спрямований на 

реалізацію основної мети, яка полягає у забезпеченні 

соціокультурної рівноваги суспільства та становлення України 

на міжнародній арені. Тож державне регулювання суспільних 

процесів передбачає визначення всієї сукупності напрямів і 

форм реалізації влади з боку держави та в інтересах 

організаційного впливу на життєдіяльність суспільства. 

Питання вивчення та аналізу законодавчої бази 

зарубіжних країн щодо регулювання любительського та 

спортивного рибальства (в даному випадку - Польщі) має 

велике значення для України. Порівняльна характеристика 

надає можливість краще пізнати діюче вітчизняне 

законодавство у порівнянні з іншими зарубіжними країнами, 

глибше проаналізувати, перейняти позитивний досвід, шляхом 

внесення своїх пропозицій по його удосконаленню тощо. 

З кожним роком кількість рибалок-любителів в країні та 

світі зростає. Слід пам’ятати, що в зв’язку з цим відбувається 

значне навантаження на водні об’єкти та водні біоресурси. Тож 

державне регулювання обов’язково має здійснюватися 

відповідно до концепції сталого розвитку (необхідність 

встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб 

людства  і  захистом  інтересів  майбутніх поколінь, включаючи 
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їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі). 

Любительське і спортивне рибальство повинно 

здійснюватися, існувати та розвиватися лише з певними 

законодавчо встановленими та доцільно обґрунтованими 

обмеженнями чи заборонами (мається на увазі щодо місць лову 

у певні пори року або цілий рік, термінів заборон з метою 

охорони, збереження та відтворення водних біоресурсів. 

Державне  регулювання  любительського  рибальства  є  

необхідною  умовою для  виконання  основного  завдання  

державного  управління – забезпечення соціокультурної 

рівноваги суспільства.  

Побудову механізмів державного регулювання (методів, 

важелів, інструментів, форм) варто здійснювати, враховуючи 

альтернативи розвитку держави, передумови досягнення 

поставлених цілей, систему цінностей та орієнтирів, новітні 

функції та інструменти регулювання [1,    с. 23]. 

Важливою рисою методології державного регулювання - 

це її суттєва залежність від нормативно-правової системи 

держави. Принципи державного управління закріплюються 

законами, іншими нормативними актами.  

Державне регулювання любительського рибальства в 

Україні, в першу чергу, потребує удосконалення нормативно-

правового забезпечення. Для прикладу візьмемо досвід країни 

Польщі. 

Нормативно-правовими актами, які регулюють 

любительське та спортивне рибальство в Польщі є: 

Закон від 18 квітня 1985 року «Про рибальство на 

внутрішніх водах», Розпорядження Міністра сільського 

господарства від 10 травня 1968 р. «Про видачу риболовецьких 

карток та дозволів на спортивну риболовлю вудкою», Закон від 

21 травня 1963 року «Про морську риболовлю», Указ Міністра 

сільського господарства від 22 червня 1951 р. «Про внесення 
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змін до постанови про принципи та методи управління фондом 

охорони рибальства» та інші. Законодавство сильно обмежує 

лов прісноводої риби в державних водоймах. Проте ці 

законодавчі акти не стосуються приватних водних об’єктів, де 

правила встановлюють самі власники [2]. 

Законним любительське та спортивне рибальство на 

водних об’єктах, які знаходяться на балансі Польщі вважається 

лише при наявності дозвільних документів (ліцензія, картка 

рибалки) з конкретною інформацією про дату і місце вилову. 

Отримати можна за умови успішної здачі іспитів та оплативши 

щорічні членські внески. Плата може відрізнятися в залежності 

від пори року, місцевості і водойми. Щодо приватних водойм, 

то там власники встановлюють свої правила і збирають плату 

за можливість риболовлі на цій території. 

Усіма питаннями, пов’язаними з рибальськими процесами 

у Польщі, займається Польська Асоціація Рибалок. Метою 

Асоціації є організація риболовлі, відпочинку, риболовецького 

спорту, використання вод, діяльності з охорони природи та 

формування етики риболовлі. Вона регулює правила риболовлі, 

видає дозволи та ліцензії, а також займається збереженням і 

розвитком рибної фауни на території Польщі.  

Крім наявності дозвільних документів потрібно пам’ятати 

про дотримання добової норми рибної ловлі, яку встановлює 

місцева адміністрація. Ця інформація дублюється в дозволі. 

Розмір виловленої риби не повинен бути меншим встановленої 

адміністрацією величини. Тому часто на березі водойм можна 

помітити лінійки. 

Щодо любительського рибальства в Україні, то воно 

регулюються  Правилами любительського і спортивного 

рибальства (1999), які розроблені Державним комітетом 

рибного господарства України [3] відповідно до Закону 

України «Про тваринний світ» [4] та Порядку здійснення 



50 

любительського і спортивного рибальства, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 1126 від 

18.07.1998 р. [5]. Вони також регламентують норми лову 

(добування), заборонені місця, терміни заборони лову 

(добування) водних біоресурсів, мінімальний розмір риб та 

інших гідробіонтів, умови проведення спортивних змагань з 

рибальства і підводного полювання, район дії, дозволені та 

заборонені знаряддя і способи лову тощо. Відповідно до них, 

любительське і спортивне рибальство на  водоймах  загального 

користування здійснюється безоплатно та без надання 

спеціальних дозволів. 

Україні доцільно перейняти досвід Польщі щодо 

впровадження ліцензій на любительське рибальство у 

внутрішніх водоймах. Адже навіть поверхові оцінки свідчать, 

що любительсько-спортивний лов риби у прісноводних 

водоймах України вже протягом 25 років є конкурентом 

рибному промислу. За даними різних джерел, аматорські улови 

на внутрішніх водоймах України у порівнянні із промисловими 

становлять від 30 до 400 %. Хоча такі коливання цілком 

можливі через різні умови у різних регіонах країни, але 

одночасно вони свідчать також про досить приблизні оцінки 

масштабів аматорського рибальства [6]. 

Незважаючи на такі значні вилови, любителями не 

здійснюються роботи щодо відтворення водних біоресурсів, а 

саме – зариблення. Лише поодинокі випадки вселення риби у 

водойми громадськими організаціями чи певним колом 

рибалок-любителів в незначних масштабах та по виявленому 

бажанню. Тому конче необхідно запровадити ліцензію на 

вилов риби з обов’язковими членськими внесками, кошти від 

яких будуть направлені на заходи із зариблення, тим самим 

збільшуючи рибні запаси, встановлення штучних нерестовищ 

та інші екологічні акції. 
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Однією з проблем є те, що не ведеться жодна офіційна 

статистика щодо наявної кількості рибалок-любителів в 

Україні в цілому та по регіонам. Це, в свою чергу, створює 

перепони при прийнятті виважених управлінських рішень.   

Крім того, існує проблема освіченості та свідомості 

українських рибалок. Це породжує браконьєрство та 

порушення встановлених Правил любительського та 

спортивного рибальства. Тому запровадження позитивного 

досвіду Польщі щодо впровадження ліцензії на вилов водних 

біоресурсів рибалками-любителями може вплинути на 

ситуацію, покращити її та частково вирішити цю проблему. 

Адже для її отримання рибалка обов’язково має знати 

природоохоронне законодавство та успішно скласти іспити. 

Також для уникнення правопорушень рибалка буде розуміти, 

що йдучи на риболовлю обов’язково із собою має бути лінійка 

для визначення розміру виловлених водних біоресурсів та ваги 

для визначення маси. 

Висновки. Отже, аналіз основних нормативно-правових 

документів щодо питання державного регулювання 

любительського рибальства в Польщі та Україні свідчить про 

необхідність внесення відповідних змін до законодавства нашої 

країни. В першу чергу, це стосується питання запровадження 

ліцензій та карток рибалки. 

Для цього необхідно розробити чіткий алгоритм дій із 

залученням провідних фахівців та науковців; у електронному 

варіанті розробити форму здачі іспиту та ресурси для 

самопідготовки з прикладами питань; відкрити пункти видачі 

ліцензій в кожному великому населеному пункті та паралельно 

запровадити E-ліцензії на сайті; розрахувати обґрунтовану 

суму членських внесків, відкрити спеціальні рахунки; створити 

мобільний додаток, через який кожний рибалка має можливість 

вносити   платежі    (членські   внески);     видавати     дозвільні  
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документи на рік, з повторною здачею іспитів тощо. 

У перспективі, це надасть можливість здійснювати 

ефективний моніторинг, контроль та надзор за любительським 

рибальством, сприяти децентралізації процесу прийняття 

рішень і спільного управління (за участі суб’єктів рибальства 

та місцевого населення), здійснювати регулярні заходи із 

зариблення та, за рахунок цього, збільшити популяцію водних 

біоресурсів у водних об’єктах України. 

Саме створення адекватної нормативно-правової бази для 

державного регулювання любительського рибальства є 

найважливішим завданням сьогодення.  

Очевидно, що наразі любительське рибальство має 

значний потенціал позитивного впливу на економічний 

розвиток країни, але потребує додаткової уваги з боку держави. 
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РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ 

§2.1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ 

Вступ. Важливою умовою уникнення помилок при 

прийнятті рішень та ефективному управлінню є достовірна 

оцінка діяльності підприємства. Так як нематеріальні активи 

наразі відіграють важливу роль у створенні вартості суб’єктів 

господарювання, підвищують їхню конкурентоспроможність, 

питання оцінки набуває важливого значення. Управління за 

критерієм вартості визнано сучасною парадигмою розвитку 

підприємств. Визначення вартості нематеріальних активів є 

одним із найбільш складних і важливих завдань при прийнятті 

виважених управлінських рішень [1, с. 59]. 

Питаннями оцінки нематеріальних активів, формування 

методичних підходів та методів оцінки, можливістю їх 

практичного застосування займались такі вітчизняні науковці 

як В.Д. Базилевич, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.В. Вакун, 

В.М. Диба, О.В. Захарчук, М.М. Ксенофонтова, Л.І. Курило та 

інші. Враховуючи вагомий внесок зазначених дослідників та 

цінність отриманих ними результатів, залишається низка 

невирішених питань, серед яких слід відмітити нагальну 

проблему оцінки сортів рослин для наукових селекційних 

установ. 

Виклад основного матеріалу. Проблемним питанням 

сучасної облікової практики є саме оцінка нематеріальних 

активів. Узагальнення поглядів науковців та результати 

проведеного анкетування бухгалтерів дозволило визначити 

проблемні питання при проведенні процедури оцінки: 

1) відсутність єдиного трактування економічної сутності

нематеріальних активів;
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2) недосконалість нормативної бази регулювання 

бухгалтерського обліку нематеріальних активів;

3) відсутність єдиної економічної класифікації 

нематеріальних активів;

4) недостатнє розкриття сутності критеріїв визнання

нематеріальних активів у нормативно-правовому полі, що

ускладнює постановку таких активів на баланс та

приводить до помилок;

5) відсутність методичного інструментарію оцінки, який

враховував би оригінальність, унікальність

нематеріальних активів, галузеву специфіку;

6) відсутність ефективно функціонуючого активного ринку

нематеріальних активів.

Таким чином, удосконалення методики й організації

оцінки нематеріальних активів підприємств та установ у 

сучасних умовах господарювання є актуальним та потребує 

нагального вирішення. 

Науковці наголошують, що труднощі оцінки викликані 

відсутністю вичерпного переліку витрат, які можна 

зараховувати до первісної вартості нематеріальних активів, бо, 

як відомо, залежно від виду витрат їх можна зарахувати до 

первісної вартості таких активів або віднести на витрати 

звітного періоду. Зважаючи на це, рекомендовано в наказі про 

облікову політику розкрити перелік витрат, які можна віднести 

до етапу дослідження, а інші – до етапу розробки, тим самим 

забезпечивши вичерпну інформацію про склад витрат, які 

включаються до первісної вартості нематеріального активу.                    

інтелектуальної власності залежить від мети оцінювання та 

врахування переваг, обмежень підходів, що застосовуються. 

Процес оцінки нематеріального активу починається з його 

ідентифікації,   тобто   встановлення   факту   його    юридичної 

Оцінювання    вартості    конкретного    об’єкта     права
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правомочності та правовласника. Наступним кроком є 

визначення мети оцінки. Послідовність всіх етапів оцінки 

представлена на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Послідовність оцінки вартості нематеріальних активів 

Джерело: розроблено автором 

 

НП(С)БОДС 122 «Нематеріальні активи» передбачено, що 

підходи до оцінки первісної вартості нематеріальних активів 

відрізняються в залежності від способів надходження на 

підприємство [2]. Однак, слід зазначити, що підходи до оцінки, 

запропоновані вітчизняним стандартом бухгалтерського обліку, не 

можуть повністю відобразити реальну вартість нематеріальних 

активів, яка, в свою чергу, потрібна користувачам інформації для 

прийняття управлінських рішень. Тому виникає необхідність 

використання професійної оцінки за допомогою експертних 

методів. 

Порядок    експертної    оцінки    нематеріальних    активів 

 регламентується    Законом    України    «Про    оцінку    майна, 

1. Ідентифікація ОПІВ 2. Визначення мети оцінки 

3. Вибір бази даних 

4. Вибір підходу до оцінки 

5. Вибір методу оцінки 

6. Розрахунок вартості ОПІВ 

7. Оформлення акту оцінки 
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майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 

Міжнародними стандартами оцінки, Національним стандартом 

№ 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» та № 1 

«Загальні засади оцінки майна і майнових прав», Методикою 

оцінки майнових прав інтелектуальної власності, Порядком 

визначення оціночної вартості об'єктів права інтелектуальної 

власності, що перебувають у державній власності або були 

створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на 

бухгалтерський облік [3, 4, 5]. Загальноприйнятими підходами 

до оцінки об’єктів права інтелектуальної власності є визначені 

законодавством – витратний, ринковий, дохідний. 

Концептуальні характеристики вищезазначених підходів до 

оцінки нематеріальних активів наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз підходів до оцінки нематеріальних 

активів  

Витратний Дохідний 

(прибутковий) 

Ринковий 

(порівняльний) 

Базисна концепція 

Концепція факторів 

виробництва 

Концепція зміни 

вартості грошей в часі, 

теорія корисності 

Теорія попиту і 

пропозиції 

Джерела інформації 

Внутрішня інформація 

(звітність 

підприємства) 

Внутрішня інформація, 

зовнішня інформація 

(ставка дисконтування, 

капіталізації) 

Внутрішня 

(фінансова) 

інформація, зовнішня 

інформація (активний 

ринок) 

Обов’язкові умови (критерії) використання 

Враховує: витрати за 

елементами на 

створення 

нематеріального 

активу 

Враховує: майбутні 

потоки доходів від 

функціонування 

підприємства, фактори 

зовнішнього середовища, 

стабільність зовнішнього 

середовища 

Наявність ринку та 

наявність певної 

кількості аналогів, 

відсутність 

суб’єктивної 

складової (прогнозних 

величин, експертних 

оцінок) 
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Загальна характеристика підходу 

Розраховується 

вартість витрат, 

понесених під час його 

створення або 

необхідних для його 

відтворення чи 

заміщення 

Сукупність методів 

оцінювання, заснованих 

на врахуванні 

майбутніх доходів, 

пов’язаних з їх 

використанням 

Сукупність методів 

оцінювання, 

заснованих на 

визначенні вартості 

шляхом порівняння з 

вартістю їх аналогів, 

стосовно до яких є 

інформація про ціни 

Обмеження 

Орієнтовані на 

фактичні витрати, не 

враховують важливих 

чинників (прибуток від 

комерціалізації, 

потенціал зростання 

доходу) 

 

Складність при 

прогнозуванні 

майбутніх вигід, 

суб’єктивізм 

Складність в 

отриманні вихідних 

даних, відсутність 

доступу до необхідної 

інформації, 

відсутність аналогів 

на ринку для 

порівняння 

Джерело: згруповано автором за [6, с. 26; 7, с. 207] 

 

Сутність дохідного підходу полягає в тому, що оцінка 

нематеріальних активів залежить від можливості отримання 

економічної вигоди в майбутніх періодах та її величини. 

Вартість об’єкта визначається як поточна вартість очікуваних 

доходів від використання об’єкта оцінки, включаючи дохід від 

його можливого перепродажу. У рамках дохідного підходу 

доцільно виділити такі методи: метод капіталізації прибутків, 

метод дисконтування грошових потоків. Застосовуючи 

методичні прийоми дохідного підходу оцінювач орієнтується 

на позитивні тенденції, які відбуваються чи можуть відбутися в 

господарській діяльності установи або підприємства. Такими 

тенденціями є: зростання вартості продукції, зростання 

кількості реалізованої готової продукції, збільшення доходів 

підприємства, зменшення обсягу накладних витрат у структурі 

собівартості продукції.  

В основі ринкового підходу покладені принципи ринку, 

тобто вартість нематеріальних активів порівнюється з 
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аналогічними об’єктами. Визначення ринкової вартості 

майнових прав інтелектуальної власності з використанням 

такого підходу здійснюється шляхом коригування цін продажу 

(пропонування) подібних об’єктів, що склалися внаслідок 

укладання договорів, істотні умови яких відповідатимуть 

умовам, що висуваються для визначення ринкової вартості. 

Ринковий підхід до оцінки нематеріальних активів реалізується 

за допомогою таких методів: метод порівняльного аналізу 

продажу, методу звільнення від роялті.  

Для визначення ринкової вартості нових сортів рослин 

необхідна наступна інформація: характеристика об’єктів права 

інтелектуальної власності (біологічні, екологічні, економічні й 

технічні ознаки), характеристика ринку, обсяг реалізації 

подібних сортів рослин конкурентів [8, с. 46]. Л.І. Курило 

наводить слушну думку щодо обґрунтування доцільності 

використання ринкового підходу. Вона зазначає, що вартість не 

може бути визначена загальними витратами на виробництво 

нових сортів рослин і порід тварин, оскільки вони створюються 

творчою працею науковців. Ціна селекційних досягнень 

встановлюється не загальними витратами на їх створення, а 

споживчою вартістю (корисністю), що може забезпечити 

одержання додаткового прибутку. Нові сорти рослин і породи 

тварин з унікальними споживчими якостями реалізуються за 

більш високими цінами й це повинно забезпечувати покупцю 

максимальний прибуток при мінімальних витратах на їх 

придбання [8, с. 46]. 

Але зауважимо, що існують бар’єри для застосування 

ринкового підходу. Інноваційна продукція, яку створюють 

науково-дослідні установи є унікальною в більшості випадків, і 

тому знайти аналоги з-поміж подібних об’єктів права 

інтелектуальної власності, які б мали однакові характеристики, 

виконували одні й ті ж функції, досить складно. Зауважимо, що 
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ринок інтелектуальної власності знаходиться тільки на етапі 

зародження та зібрати інформацію про реалізацію подібних 

об’єктів права інтелектуальної власності зазвичай неможливо 

або вони взагалі відсутні [8, с. 46]. Розрахувати переваги 

селекційних досягнень можна лише через певний період (збір 

урожаю, одержання приплоду), після якого формується 

репутація і дійсна ринкова ціна інтелектуального продукту. 

Таким чином зазначимо, що ринкові методи оцінки прості у 

застосуванні, проте відсутність ринку інтелектуальної 

власності та достовірної інформації на ньому ускладнює 

застосування цього підходу для встановлення об’єктивної ціни 

на нематеріальні активи.  

Що стосується  бухгалтерського обліку, то перевага 

надається принципу оцінці за історичною (фактичною) 

вартістю. Можна зробити висновок, що такому принципу 

найбільше відповідають методичні прийоми витратного 

підходу. 

Оцінка вартості нематеріальних активів у конкретному 

випадку їхнього використання є досить складною процедурою 

й у кожному випадку вимагає унікального рішення. Суб’єктам 

господарювання на рівні облікової політики необхідно 

закріпити методи оцінки нематеріальних активів, що, в свою 

чергу, дасть змогу привести у відповідність балансову та 

реальну вартість таких активів. Більшість авторів зазначають, 

що для отримання максимально об'єктивної вартості об'єктів 

права інтелектуальної вартості необхідне застосування 

комплексного уніфікованого підходу. З нашої точку зору, 

такий підхід до оцінки нераціональний. Слід відмітити, що 

кожен із об’єктів права інтелектуальної власності унікальний, 

неповторний, тому використання одного комплексного підходу 

неможливо одночасно застосувати як для визначення вартості 

сортів   рослин,   так    і    для    вартості    товарного  знаку   чи  
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комп’ютерної програми (табл. 2). 

Таблиця 2 

Підходи до застосування методів оцінки нематеріальних 

активів 

Методи оцінки нематеріальних активів 

Нематеріальні активи Основний 

підхід 

Другорядний 

підхід 

Неефективний 

підхід 

Права користування 

природними ресурсами 

Дохідний Ринковий Витратний 

Права користування 

майном 

Ринковий Дохідний Витратний 

Об’єкти права 

промислової власності 

Дохідний Ринковий Витратний 

Селекційні досягнення 

якщо результат 

неспівставно більше витрат 

об’єкт власного 

виробництва (при 

відсутності аналога) 

Дохідний 

Витратний 

Ринковий 

Дохідний 

Витратний 

Ринковий 

Торгові марки, знаки для 

товарів і послуг, фірмові 

найменування 

Дохідний Ринковий Витратний 

Авторські і суміжні 

права  

Дохідний Ринковий Витратний 

Програмне забезпечення Витратний Ринковий Дохідний 

Інноваційні розробки Витратний Ринковий Дохідний 

          Джерело: доповнено автором за [6, с. 30] 

Звідси можемо зробити висновок, що виникає необхідність у 

розробці галузевих стандартів оцінки нематеріальних активів, які б 

враховували особливості таких об’єктів і умови їх використання. 

Нематеріальний актив як і звичайний товар має свій 

життєвий цикл. Відповідно до кожного етапу життєвого циклу 

інноваційного продукту повинні застосовуватися ті чи інші 

підходи до його оцінки. Розглянемо взаємозв’язок стадій 

життєвого  циклу  нематеріального  активу та підходів  до  його 

 оцінки (рис. 2). 
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Рис. 2. Доцільність застосування методів оцінки на стадіях 

життєвого циклу нематеріального активу 

Джерело: розроблено автором за [7, с. 213] 

Оцінка як складова елементу методу бухгалтерського 

обліку не тільки тісно взаємопов’язана з усіма іншими 

елементами, але є передумовою їхнього функціонування. Слід 

зауважити, що порядок формування первісної вартості 

нематеріальних активів залежить від способів їх надходження до 

науково-дослідної установи. 

Нематеріальний актив оцінюється за первісною вартістю. 

Відповідно до п. 5 НП(С)БОДС 122 «Нематеріальні активи», 

первісна вартість придбаного нематеріального активу складається 

з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних 

знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають 

відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його 

придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для  

використання за призначенням [2].  
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Якщо розглядати, наприклад, сорт рослин у складі 

нематеріальних активів наукової установи, то на його створення 

йде порядком 10 років і більше. Сорти рослин створюються 

науково-дослідними установами за рахунок бюджетних коштів, а 

саме селекціонерами під час виконання службових зобов’язань. 

Дані бухгалтерського обліку бюджетної установи не містять 

детальної аналітичної інформації про витрати за кожним сортом 

рослин окремо. Це пояснюється тим, що в обліковій практиці 

науково-дослідних установ відсутнє щорічне накопичення витрат 

по кожному новоствореному сорту й тих, що знаходяться в 

розробці. Сукупні витрати обліковують по всіх сортах незалежно 

від того, завершився процес створення чи вони знаходяться в 

селекційній роботі. До таких витрат включають і витрати по тих 

сортах, які вже вибракувані у зв’язку з невідповідностями 

основних біологічних характеристик чи не пройшли 

кваліфікаційну експертизу.  

Відмітимо, що в Україні наразі ще не сформовано ринок 

інтелектуальних продуктів, де їх можна продати й легко оцінити, 

знайти відповідний аналог. Це призводить до інформаційної 

асиметрії, коли один і той же актив буде оцінюватися по-різному 

спеціалістами з різним рівнем інформації. Тобто, оцінка 

нематеріальних активів не є простим завданням і в значній мірі 

суб'єктивна, що призводить до різних оцінок. Наприклад, вартість 

сортів рослин у мережі науково-дослідних установ Національної 

академії аграрних наук України значно варіюється. В табл. 3 

наведено інформацію про первісну вартість сортів рослин 10-ти 

вітчизняних наукових селекційних центрів НААН України. Такі 

розбіжності в оцінці нематеріальних активів пояснюються тим, 

що в Україні відсутній офіційно визнаний метод розрахунку 

первісної вартості сорту рослин як об'єкта права інтелектуальної 

власності в складі нематеріальних активів. Це стало серйозною 

перешкодою для їх відображення в бухгалтерському обліку. Деякі 
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науково-дослідні установи у зв’язку з відсутністю методики 

оцінки та відповідних компетенцій не відображають 

нематеріальні активи на рахунках бухгалтерського обліку, тим 

самим не надають правдиву інформацію про стан та 

використання таких активів. 

 Таблиця 3 

Первісна вартість сортів рослин в складі нематеріальних 

активів науково-дослідних установ НААН України 
Науково-дослідна установа Культура, сорт Первісна 

вартість, грн. 

Національний науковий центр 

«Інститут землеробства НААН 

України» 

Сорт сої Легенда 1 125 000,00 

Сорт сої Сіверка 773 230,00 

Сорт пшениці м’якої 

(озимої) Бенефіс 

752 514,00 

 

Інститут луб’яних культур НААН Сорт конопель 

посівних Гляна 

1 050 458,00 

Сорт льону звичайного 

Глінум 

887 286,00 

Носівська державна станція 

Миронівського інституту 

пшениці імені В.М.Ремесла 

 

Сорт вівса Райдужний 

 

 

812 000,00 

Кіровоградська державна 

сільськогосподарська дослідна 

станція 

Сорт сої Знахідка 411 014,00 

Сорт сої Ювілейна 411 014,00 

Інститут рису НААН Сорт рису Онтаріо 354 041,00 

Сорт рису Віконт 290 070,00 

Інститут зрошуваного 

землеробства НААН 

Сорт люцерни Веселка 277 050,00 

Носівська селекційно-дослідна 

станція Миронівського інституту 

пшениці імені В.М. Ремесла 

НААН України 

Сорт тритикале 

Славетне 

91 260,00 

Прикарпатська ДСДС НААН 

України 

Сорт ріпаку ярого 

Аріон 

28 938,00 

Миронівський інститут пшениці 

імені В.М. Ремесла НААН 

України 

Сорт пшениці м’якої 

(озимої) Експромт 

2 265,00 

Інститут садівництва НААН 

України 

Сорт яблуні Амулет 1,00 

Джерело:  сформовано   автором   за   даними   фінансових    звітів  

науково-дослідних установ 
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При визначенні вартості сортів рослин розрахувати 

первісну вартість виходячи з суми фактичних витрат практично 

неможливо. Тому що науково-дослідним установам притаманні 

специфічні риси, які повинні бути враховані при організації 

облікового процесу, а саме: 

1) у селекційних відділах, лабораторіях ведеться одночасно 

робота по створенню різних сортів рослин, тому майже 

неможливо розподілити витрати по кожній селекційній 

ділянці: конкурсне сортовипробування, екологічне 

сортовипробування, розсадники добору та віднести їх на 

відповідний сорт тієї чи іншої культури;  

2) у деяких науково-дослідних установ, особливо дослідних 

станцій, відсутні окремі відділи селекції 

сільськогосподарських культур, тому виникають 

труднощі, які пов’язані з тим, що процес селекції ведеться 

одночасно з насінництвом вже зареєстрованих сортів 

рослин і не по одній культурі, а загалом по всіх 

культурах; 

3) науково-дослідні установи одержують кошти з 

Державного бюджету на фінансування селекційної 

роботи, але практичний досвід селекційних центрів  

свідчить про те, що сума фінансування покриває лише 

витрати на оплату праці наукового і допоміжного 

персоналу. Решта витрат покривається за рахунок коштів 

спеціального фонду науково-дослідної установи. Тому, 

немає можливості достовірно оцінити створений об‘єкт 

селекції в межах суми бюджетного фінансування; 

4) селекційна робота одночасно може вестись за десятками 

майбутніми новими сортами та період такої селекційної 

роботи займає 10-15 років. Результатом в кінцевому 
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випадку може стати тільки 1 сорт, а інші будуть 

вибракувані за невідповідністю біологічних та 

господарських ознак. Тому, на нашу думку, 

калькулювання витрат по кожній гібридній комбінації 

втрачає сенс, тому що не існує точного прогнозування 

майбутніх економічних вигід.  

З таблиці видно, що первісна вартість сортів у науково-

дослідних установах значно варіюється – від 1,125 млн. грн. до 

1 грн. Відмітимо, що найвищу первісну вартість сортів рослин 

мають Національний науковий центр «Інститут землеробства 

НААН України» та Інститут луб’яних культур НААН. 

Відмітимо, що Інститут садівництва НААН України оцінює 

первісну вартість сортів рослин в 1 гривню. Беручи до уваги 

той факт, що витрати на реєстрацію одного сорту рослин 

складають близько 3000,00 грн., вважаємо такий підхід до 

оцінки сорту рослин неправильним, бо він не відображає 

достовірну інформацію про нематеріальні активи в установі. 

Тобто, можемо узагальнити, що єдиного узгодженого 

методичного підходу щодо оцінки нематеріальних активів 

серед науково-дослідних установ мережі НААН України не 

існує та первісна вартість сортів, яка знаходить своє 

відображення в обліку та звітності, в більшості мірі, 

суб’єктивна та залежить від компетенції                     

бухгалтера. 

Науково-дослідні установи Національної академії 

аграрних наук України, в більшості випадків, не ведуть облік 

фактичних витрат та не акумулюють витрати на створення 

сортів рослин. Організація бухгалтерського обліку в таких 

установах передбачає списання всіх витрат, які понесені на 

етапі дослідження та розробки нематеріальних активів, на 



67 

витрати звітного періоду. Як наголошують науковці НААН 

України, в такому випадку, первісна вартість може бути 

визначена за фактичними витратами на проведення державної 

реєстрації та отримання охоронного документу. З практики 

ведення бухгалтерського обліку нематеріальних активів 

відмітимо, що ці витрати бухгалтером також списуються до 

витрат звітного періоду, але їх можна визначити по кожному 

сорту рослин у підрозділі, спеціалісти якого відповідають за 

подачу заявки на сорт рослин та які ведуть всю необхідну 

документацію з державної реєстрації.  

Розглянемо приклад розрахунку первісної вартості сорту 

пшениці озимої Вежа тільки з урахуванням витрат, які пов’язані з 

процесом державної реєстрації сортів рослин (табл. 4). Витрати 

на проведення державної реєстрації й отримання охоронних 

документів визначені «Порядком сплати зборів за дії, пов’язані 

з охороною прав на сорти рослин», затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1183 [9]. Так як 

заявником є бюджетна неприбуткова установа, то збори 

сплачуються в розмірі 10 %. Отже, первісна вартість сорту 

рослин пшениці озимої Вежа для постановки на баланс у складі 

нематеріального активу з урахуванням тільки витрат на 

державну реєстрацію та отримання охоронних документів 

становить 2585,00 грн. 

Враховуючи  мету  оцінки – зарахування  на  

бухгалтерський облік,  вимоги  положень (стандартів)  

бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з 

оцінки об’єктів права інтелектуальної власності робимо 

висновок, що при створені сорту рослин власними силами 

науково-дослідної установи доцільно застосовувати витратний 

підхід.  



68 

Таблиця 4 

Розрахунок первісної вартості сорту пшениці озимої з 

урахуванням витрат на державну реєстрацію 
Культура, 

сорт 

Види витрат Сума 

збору, 

грн. 

Первісна 

вартість для 

науково-

дослідної 

установи, 

10%, грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озима 

пшениця 

Вежа 

За подання заявки на сорт 

рослин 

1300,00 130,00 

За проведення кваліфікаційної 

експертизи заявки на сорт 

рослин (3 роки): 

17910,00 1791,00 

визначення відповідності 

сорту критеріям відмінності, 

однорідності та стабільності в 

експертних закладах 

Держсортслужби  

 

1900,00 

 

 

190,00 

експертиза на придатність на 

поширення сорту  

4070,00 407,00 

За виникнення майнового 

права інтелектуальної 

власності на поширення сорту 

 

500,00 

 

50,0 

Державне мито за виникнення 

майнового права 

інтелектуальної власності на 

сорт рослин (1,0 

неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян) 

 

17,00 

 

17,0 

ВСЬОГО: 2585,00 

Джерело: розраховано автором за [9] 

 

Але у зв’язку з відсутністю фактичних витрат на 

створення сорту, які б надавав бухгалтерський облік, 

ефективним є метод відновлювальної вартості нематеріального 

активу в рамках витратного підходу. Сутність даного методу 

полягає в розрахунку вартості як суми витрат на дату оцінки, 

необхідних для створення нової, точної копії об’єкта, що 

оцінюється. На нашу думку, метод відновлювальної вартості є 
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найбільш прийнятним способом розрахунку вартості саме для 

унікальних нематеріальних активів, які не мають близьких 

аналогів. Дана модель оцінки була впроваджена в діяльність 

Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції та 

взята за основу для розрахунку первісної вартості новостворених 

сортів рослин. 

Розрахунок первісної вартості сорту рослин рекомендовано 

проводити за формулою 1: 

патохор використ.

c

тх

с
ВВ)k

Q

nВ
(В 


    (1) 

де Вс – первісна вартість сорту – сума витрат на дату оцінки, необхідних для 

створення точної копії сорту; Втх – витрати на створення, доведення до стану 

готовності для господарського використання або реалізації сорту, що базується на 

технологічній карті витрат на селекцію сорту рослин;  Вохор – витрати на правову 

охорону сорту (оформлення заяви на сорт рослин, проведення кваліфікаційної 

експертизи, сплата необхідних зборів відповідно до законодавства); Впат – витрати 

на патентного повіреного; n – кількість років на розробку сорту рослин; Qc – 

кількість створених сортів рослин однієї культури в розрахунковому періоді; kвикорист 

– коефіцієнт використання сорту рослин як відношення фактичного (запланованого) 

строку використання до строку чинності патенту.  

 

Для розрахунку витрат на створення точної копії сорту 

рослин в складі нематеріальних активів нами було розроблено 

технологічну карту витрат на селекцію пшениці озимої, яка 

враховує всі етапи селекційного процесу пшениці озимої. 

Приклад розрахунку вартості сорту рослин, яка базується на 

методі відновлювальної вартості, наведена в табл. 5. 

Таблиця 5 

Розрахунок первісної вартості сорту пшениці озимої Вежа 

методом відновлювальної вартості 
 

Культура 

 

п, 

років 

 

Q

c 

 

Втх, 

тис. 

грн. 

Термін kвико

рист 

Возор, 

тис. 

грн. 

Первісна 

вартість 

сорту, 

грн. 

викорис

тання 

чинності 

патенту 

Озима 

пшениця 

Вежа 

14 6 138,46 30,0 30,0 1,0 2,58 325,66 

Джерело: розраховано автором 
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Модель формування первісної вартості сорту рослин за 

допомогою витратного підходу приведена схематично на рис. 3.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Логіко-структурна модель облікового відображення первісної  

вартості сорту рослин як об'єкта нематеріального активу  

Джерело: розроблено автором 

Дослідження та розробка 
нематеріального активу 

 

10-15 років 

витрати за етапами: 
- розсадник гібридизації; 
-селекційний розсадник відбору; 
- контрольний розсадник; 
- попереднє сортовипробування; 
- конкурсне сортовипробування; 
-екологічне сортовипробування; 
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прийняття рішення про передачу сорту рослин на державну реєстрацію 
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Збір за проведення кваліфікаційної 
експертизи 
:- визначення відповідності сорту 
критеріям відмінності, однорідності 
та стабільності; 
- експертиза на придатність на 
поширення сорту; 

Збір за отримання охоронного 
документу 

Державне мито за одержання 

охоронного документу 
 

 

Державна реєстрація сорту, 
видача охоронного 

документу (патенту) 

оцінка та відображення в обліку сорту рослин як нематеріального активу 

метод відновлювальної вартості 

Технологічна карта 

витрат на селекцію 

сорту рослин 

Акт оцінки 

нематеріального активу 
Введення 

господарський оборот 

ОПІВ в складі НА 

Подача заявки на сорт рослин 
до уповноваженого органу 

Розмноження насіння 
відповідного сорту (згідно з 
вимогами щодо проведення 
кваліфікаційної експертизи) 

Витрати (матеріальні, трудові, оплата 
послуг) з вирощування насіння нового 
сорту рослин для забезпечення 
відповідного обсягу щодо проведення 
кваліфікаційної експертизи 
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Вважаємо допустимим оцінювати сорти рослин комісією, 

яка створюється в науково-дослідній установі та до якої 

входять спеціалісти та експерти-дорадники з галузі селекції, 

генетики, насінництва, економіки та бухгалтерського обліку, 

які пройшли навчання на мають відповідні сертифікати.  

Витрати на розробку нематеріальних активів у науково-

дослідних установах, які фінансуються за рахунок бюджету, 

обліковуються у складі видатків загального або спеціального 

фондів на рахунках 80 «Витрати на виконання бюджетних 

програм» та 81 «Витрати на виготовлення продукції (надання 

послуг, виконання робіт)». До первісної вартості сорту за 

такою методикою включається і сума понесених витрат на 

державну реєстрацію сорту (проведення формальної та 

кваліфікаційної експертизи, збори за видачу патентів, послуги 

патентного повіреного), які повинні капіталізуватися  

підприємством у Накопичувальній картці капітальних 

інвестицій в нематеріальні активи в розрізі окремого сорту 

рослин, яких знаходиться на державному сортовипробуванні. В 

табл. 6 наведено рекомендовану кореспонденцію рахунків з 

відображення операцій з нематеріальними активами науково-

дослідних установ.  

Таблиця 6 

Рекомендована кореспонденція рахунків з відображенням 

операцій з оприбуткуванням сорту рослин на баланс 

науково-дослідної установи 

№п/

п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція субрахунків 

Дт Кт 

 

1 

Отримано грошові кошти 

спеціального фонду для 

оплати послуг, пов’язаних з 

юридичним оформленням 

права власності на сорт 

рослин 

 

 

231 «Грошові кошти 

на  рахунках 

розпорядників 

бюджетних коштів» 

 

711 «Доходи від 

реалізації продукції 

(робіт, послуг) 

розпорядників 

бюджетних коштів» 
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2 Відображено витрати, 

пов’язані з оплатою послуг 

патентного повіреного 

1313 «Капітальні 

інвестиції в 

нематеріальні 

активи» 

621 «Розрахунки за 

товари, роботи, 

послуги 

розпорядників 

бюджетних коштів» 

3 Відображено збори за дії, 

пов’язані з охороною прав 

на сорти рослин 

1313 «Капітальні 

інвестиції в 

нематеріальні 

активи» 

621 «Розрахунки за 

товари, роботи, 

послуги 

розпорядників 

бюджетних коштів» 

4 Перераховано оплату за 

отримані послуги 

621 «Розрахунки за 

товари, роботи, 

послуги 

розпорядників 

бюджетних коштів» 

231 «Грошові кошти 

на рахунках 

розпорядників 

бюджетних коштів» 

5 

Вилучено з доходів звітного 

періоду асигнування в сумі 

поточних витрат, що 

включаються до первісної 

вартості сорту рослин 

711 ««Доходи від 

реалізації продукції 

(робіт, послуг) 

розпорядників 

бюджетних коштів» 

541 «Цільове 

фінансування 

розпорядників 

бюджетних коштів» 

6 Зараховано на баланс сорт 

рослин у складі 

нематеріального активу 

121 «Нематеріальні 

активи 

розпорядників 

бюджетних коштів» 

511 «Внесений 

капітал 

розпорядникам 

бюджетних коштів» 

7 

Віднесено до складу 

первісної вартості сорту 

рослин витрати з оплати 

послуг, пов’язаних з 

юридичним оформленням 

права власності 

121 «Нематеріальні 

активи 

розпорядників 

бюджетних коштів» 

131 «Капітальні 

інвестиції 

розпорядників 

бюджетних коштів» 

Водночас відображено 

зміни в капіталі 

541 «Цільове 

фінансування 

розпорядників 

бюджетних коштів» 

511 «Внесений 

капітал 

розпорядникам 

бюджетних коштів» 

Джерело: згруповано та удосконалено автором за [10] 

Багато науковців, серед яких О.В. Захарчук, 

М.Ю. Коденська, В.Г. Матвієць, М.М. Капінос розглядають 

метод оцінки вартості сорту рослин, заснований на 

початковому визначенні річного рейтингу кожного об'єкта як 
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числового показника оцінки вигоди, яка очікується від його 

використання за умов ринкової (біржової) ціни на продукцію, 

одержану протягом року з одиниці обсягу використання. 

Первісна вартість у запропонованому методі відображає 

потенціальну економічну ефективність сорту рослин від 

застосування його в параметрах рейтингу за весь термін дії 

охоронного документу. Для оцінки первісної вартості сорту 

рослин було застосовано різні підходи (оцінка за витратами на 

державну реєстрацію, оцінка за відновлювальної вартості, 

оцінка методом річного рейтингу, оцінка за дохдним методом), 

що дозволило ідентифікувати значний розрив між 

результатами розрахунків (табл. 7). 

Таблиця 7 

Порівняння розрахунку первісної вартості сорту пшениці 

озимої  
Культура, 

сорт 
Вартість сорту, розрахована за методом, тис.грн. 

 

Пшениця 

озима 

Вежа 

Витрати на 

державну 

реєстрацію 

 

Відновлю

вальної 

вартості 

Річного рейтингу Дисконтува-

ння чистих 

грошових 

потоків 

Первісна 

вартість 

Справедлива 

вартість 

2,58 325,66 540,00 1080,00 769,15 

Джерело: розраховано автором 

 

Проведені розрахунки засвідчили, що застосування 

розробленого методичного підходу до оцінки сортів рослин 

дозволить отримати ефект додаткової капіталізації (+ 323,08 

тис. грн.) та забезпечить користувачів повною та достовірною 

інформацією про всі понесені витрати на створення 

нематеріального активу, що створить якісне інформаційне 

підґрунтя для прийняття управлінських рішень. 

У разі створення нематеріальних активів власними 

силами та відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку 

постає головна мета в правильній оцінці та відображення 
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результату у відповідному документі. В такому випадку 

рекомендовано застосовувати розроблену форму «Акт оцінки 

нематеріального активу». 

Такий документ доцільно складати на кожний об’єкт 

нематеріального активу, який буде містити узагальнену 

інформацію про первісну вартість.  

Пропонована форма містить такі графи: 

 «назва нематеріального активу», «охоронний документ» 

та «місце його зберігання» – надає повну інформацію 

про об’єкт оцінки; 

 «спосіб надходження нематеріального активу» –  

передбачає зазначення шляху надходження на 

підприємство нематеріального активу; 

 «підхід до оцінки» – зазначається підхід, методами 

якого здійснена оцінка»; 

  «початкові витрати» на створення нематеріального 

активу та «витрати на державну реєстрацію», «витрати 

на патентного повіреного»; 

 «коефіцієнт використання»; «первісна вартість». 

Поняття «вартості» активу є домінантним у 

бухгалтерському обліку, в зв’язку з чим науково-дослідні 

установи завжди повинні прагнути до відображення у 

фінансовій звітності його найбільш достовірного та 

об’єктивного показника. Досягнення достовірності та 

об’єктивності показників фінансової звітності можливе при 

використанні установами моделі обліку за переоціненою 

вартістю, застосування якої, як зазначалося, для сучасних 

суб’єктів господарювання є наявною вимогою часу, а не 

альтернативною моделлю обліку. Необхідність переоцінки 

нематеріальних активів спричинена швидким розвитком 

технологій на ринку, що здатне призвести як до абсолютного 

знецінення,  так  і   до   значного   зростання    показника  їхньої  
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справедливої вартості. 

Висновки. Нематеріальні активи – це особливий вид 

активів й питання оцінки таких об’єктів стає на сьогодні  

нагальною потребою для підприємств та науково-дослідних 

установ. Для їхньої оцінки неможливо використати традиційні 

підходи, існує проблема в розробці універсальної методики 

оцінки нематеріальних активів. Це пов'язано насамперед з тим, 

що ці активи неоднорідні за своїм складом, характером 

використання чи експлуатації у процесі виробництва та мають 

різний ступінь впливу на фінансовий стан та результати 

господарської діяльності підприємства. Актуальності на 

сьогодні набуває розробка організації та методики проведення 

оцінки таких активів. За відсутністю методичного підходу до 

оцінки більшість науково-дослідних установ та підприємств не 

в змозі адекватно оцінити свої нематеріальні активи, поставити 

їх на баланс, що перешкоджає отриманню додаткових 

конкурентних переваг установою. Для вітчизняної практики 

ведення бухгалтерського обліку наразі існує нагальна потреба у 

створенні методичних рекомендацій щодо обчислення вартості 

нематеріальних активів. Ефективне використання таких 

рекомендацій стане можливим лише за умови державного 

регулювання цих питань в Україні і, зокрема, законодавчої 

бази, яка має бути наближена до міжнародних вимог, існування 

розвиненої інфраструктури послуг з оцінки об'єктів 

інтелектуальної власності та спеціальної підготовки 

кваліфікованих оцінювачів. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Диба В. М. Облік та аналіз нематеріальних активів в 

умовах інституційних змін: теорія і методологія : дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра. екон. наук : 08.00.09. Київ, 2017. 466с. 



76 

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» : наказ Мінфіну 

України від 12.10.2010 р. № 1202. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10. 

3. Методика оцінки майнових прав інтелектуальної 

власності. наказ Фонду державного майна України від 25.06.2008 

р. № 740. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0726-08. 

4. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав 

інтелектуальної власності» : постанова Кабінету Міністрів 

України від 03.10.2007 р. № 1185. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF. 

5. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні : закон України від 12.07.2001 р. № 2658-III. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14. 

6. Журавка Ф. О. Сучасні тенденції розвитку обліку, 

контролю й аналізу нематеріальних активів : монографія /за заг. 

ред. Ф. О. Журавка. Суми : Ярославна, 2015. 208 с. 

7. Ксенофонтова М. М., Самодай В. П., Дубовик С. Г. 

Інтелектуальна власність: у схемах і таблицях : навч. посіб. Суми : 

Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. 292 с. 

8. Курило Л. І. До питання оцінки інтелектуального капіталу 

в аграрній сфері. Економіка АПК. 2009. № 12. С. 42-48. 

9. Про заходи щодо реалізації Закону України  «Про охорону 

прав на сорти рослин» : постанова Кабінету Міністрів України від 

19.08.2002 р. № 1183. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 

1183-2002-%D0%BF. 

10. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського 

обліку для відображення операцій з активами, капіталом та 

зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та 

державними цільовими фондами : наказ Міністерства фінансів 

України від 29.12.2015 р. № 1219. URL : https://zakon.rada.gov.ua/  

laws/show/z0086-16. 



77 

РОЗДІЛ 3. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

§3.1 СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ

ҐЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БЮДЖЕТНИЙ 

ПРОЦЕС УКРАЇНИ 

Вступ. Наразі макроекономічна ситуація, що склалася в 

нашій державі зумовлює необхідність перегляду поточної 

економічної політики та прийняття зважених соціально-

орієнтованих рішень. Так, започаткування імплементації 

ґендерно орієнтованого управління в Україні, зокрема через 

впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетний 

процес можна назвати відправною точкою для досягнення 

ґендерної рівності у вітчизняному суспільстві. 

Окремі ініціативи використання ґендерно орієнтованого 

підходу в бюджетному процесі почали реалізовуватися в 

Україні близько два десятки років тому. Відтоді в нашій країні 

поступово відбувалися позитивні зміни в напрямку інтеграції 

ґендерних аспектів у бюджетування. На сьогодні можна 

виокремити як вагомі передумови для подальшого поширення 

практики використання ґендерно орієнтованого підходу в 

бюджетному процесі, так і низку значущих перешкод, які 

трапляються на шляху до його ефективної імплементації в 

Україні. 

Наявність міцного «підґрунтя» для впровадження 

ґендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес України, 

вираженого здебільшого в формі стратегічних документів і 

підтримки з боку влади, є необхідною складовою для 

досягнення результативності використання такого підходу. 

Виклад основного матеріалу. В Україні практика 

застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному 
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процесі відрізняється від тих, що спостерігаються закордоном. 

Це відбувається через те, що в світі немає універсального 

алгоритму для його впровадження.  

Утім, незалежно від країни, де застосовується ґендерно 

орієнтований підхід у бюджетному процесі, можна виділити 

спільні чинники для успішного його використання. 

Так, як зазначають Даунс і Счері [1], всі ключові 

передумови для ефективного впровадження ґендерно 

орієнтованого підходу в бюджетний процес можна об’єднати в 

такі три групи: 

 група 1 «Стратегічна основа», яка включає в себе 

підтримку уряду завдяки прийняттю національної 

стратегії ґендерної рівності, розробці відповідної 

законодавчої бази, наявності політичної волі, 

затвердженню інструкцій щодо застосування 

ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному 

процесі та ін.; 

 група 2 «Інструменти імлементації», що охоплює ряд 

інструментів, які застосовуються на різних стадіях 

бюджетного процесу; 

 група 3 «Сприятливе середовище», де мова йде про 

систематичний збір ґендерно чутливих даних, 

розвиток персоналу та фахівців у цій сфері, залучення 

громадянського суспільства в бюджетний процес, 

контроль з боку установ, які відповідають за 

підзвітність органів влади тощо. 

На нашу думку, саме стратегічна основа є тим 

фундаментом для здійснення ґендерно орієнтованого підходу в 

бюджетному процесі, що зумовлює подальший його розвиток 

на загальнодержавному рівні (рис. 1). 
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Рис. 1. Ключові передумови для ефективного 

впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетний 

процес 

Джерело: розроблено автором на основі [1]. 

 

Досліджуючи стратегічну основу для поширення 

практики використання ґендерно орієнтованого підходу в 

бюджетному процесі України, слід здійснити огляд 

міжнародного та національного законодавства щодо 

забезпечення ґендерної рівності, якого слідує наша держава. 

Так, найпершим документом в цьому переліку можна 

назвати Загальну декларацію прав людини (1948 р., 

ратифікована Україною в 1997 р.), де в статті 2 зазначається, 

що «Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, 

проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору 

Стратегічна основа 

Інструменти 
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Сприятливе 
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шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, 

національного чи соціального походження, майнового, 

станового або іншого становища» [2]. 

Конвенція про політичні права жінок (1954 р.) [3] 

визначає, що незалежно від статі кожна людина має право 

брати участь в управлінні своєю країною. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 

(1973 р.) [4] наголошує на неприпустимості дискримінації за 

статевою ознакою (статті 2, 4, 24, 26). Про зобов’язання 

гарантувати відсутність дискримінації щодо статі прописано 

також і в статті 2 Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні і культурні права (1973 р.) [5]. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод (1950 р., ратифікована Україною в 1997 р.) [6] теж 

акцентує (стаття 14) на забороні дискримінації за ознакою 

статі. 

У Пекінській декларації (1995 р.) зазначається про 

необхідність «Забезпечувати  жінкам і чоловікам рівний доступ 

до освіти та медичної допомоги і рівне ставлення до них у цих 

галузях і домагатися поліпшення статевого і репродуктивного 

здоров’я жінок, а також підвищення їхнього освітнього 

рівня» [7]. 

Окремої уваги також заслуговує Конвенція Організації 

Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок (CEDAW) (1979 р., ратифікована УРСР в 1980 р.), 

де висвітлюється, що розвиток країни вимагає залученості 

жінок у сфери суспільного життя [8]. В Україні 

розпорядженням Кабінету Міністрів (від 05 вересня 2018 р. 

№ 634-р) було затверджено Національний план дій з виконання 

рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету 

ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (на період до 

2021 р.). 
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Угода України про асоціацію з Європейським Союзом, 

яка набула своєї чинності в повному обсязі в 2017 р. [9] також 

порушила питання забезпечення ґендерної рівності в нашій 

державі. 

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення 

нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 

2030 року» (2015 р.) [10] включає в себе 17 цілей, із яких 10 

стосуються забезпечення ґендерної рівності. 

До вагомих документів також відносяться Європейська 

хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад 

(2006 р., в Україні м. Вінниця першим приєдналося до 

документа у 2017 р.), Європейська соціальна хартія (1961 р., 

переглянута в 1996 р., ратифікована Україною в 2006 р.) та ін. 

Систематизуючи національне законодавство щодо врахування 

ґендерних аспектів і просування ґендерної рівності, слід 

виокремити такі документи: 

 Конституція України (розділ ІІ); 

 Закон України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» (зі змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 

07.12.2017 р.); 

 Закон України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» (зі змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1263-VII від 13.05.2014 р.); 

 Закон України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» (зі змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2671-VIII від 17.01.2019 р.); 

 Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-

2027 рр. (затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695); 

 Національний план дій з виконання резолюції Ради  
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Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період 

до 2025 року (затверджено розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. 

№ 1544-р); 

 Концепція Державної соціальної програми 

запобігання та протидії  домашньому насильству та 

насильству за ознакою  статі на період до 2025 року 

(схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 10.10.2018 р. № 728-р). 

Важливо зазначити, що на місцевому рівні також існують 

окремі документи, серед яких, наприклад, є рішення органів 

місцевого самоврядування щодо заходів із забезпечення 

ґендерної рівності. 

Вищезазначене нормативно-правове забезпечення 

стосується реалізації ґендерної політики в Україні в цілому та, 

відповідно, має вплив на поширення практики ґендерно 

орієнтованого підходу в бюджетний процес. 

Водночас, впровадження ґендерно орієнтованого підходу 

в бюджетний процес України має свої окремі нормативно-

правові засади.  

Зокрема, у Наказі Міністерства фінансів України «Про 

результативні показники бюджетної програми» від 

10 грудня 2010 р. № 1536 (зі змінами, внесеними згідно з 

Наказами Міністерства фінансів № 145 від 08 серпня 2019 р.) 

йдеться про поділ результативних показників на такі чотири 

групи: показники затрат, показники продукту, показники 

ефективності та показники якості. При  цьому, в документі 

зазначається, що «Показники якості … висвітлюють 

послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій в 

економіці (відповідній сфері діяльності), користь для 

суспільства від реалізації бюджетної програми, у тому числі з 

точки зору забезпечення гендерної рівності» [11]. 
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У Стратегії реформування системи управління 

державними фінансами на 2017-2020 рр., у розділі ІІІ, 

згадувалася інтеграція ґендерно орієнтованого підходу в 

бюджетний процес, коли зазначалося про програмно-цільовий 

метод і про міжбюджетні відносини та фіскальну 

децентралізацію. Так, наголошувалося, що «Інтеграція 

гендерно орієнтованого підходу у бюджетний процес 

забезпечить підвищення ефективності та якості наданих 

державних послуг з урахуванням потреб соціальних груп, у 

тому числі за гендерною ознакою, дозволить посилити 

підзвітність розпорядників бюджетних коштів та прозорість 

бюджету» [12]. 

Значним кроком для просування ґендерної рівності через 

бюджети стало затвердження Міністерством фінансів України 

Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування 

гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі (від 

02 січня 2019 р. № 1), де вказувалося про їх використання «для 

врахування гендерних аспектів у процесі планування, 

виконання та звітування про виконання бюджетних 

програм» [13]. 

Згідно Наказу Міністерства фінансів «Про оцінку 

ефективності бюджетних програм державного бюджету» (від 

19 травня 2019 р. № 223), при проведенні оцінки ефективності 

бюджетних програм джерелом інформації можуть бути 

результати їх ґендерного аналізу [14]. 

В іншому Наказі Міністерства фінансів «Про огляди 

витрат державного бюджету» (від 23 жовтня 2019 р. № 446) 

також йде мова про результати проведення ґендерного аналізу 

бюджетних програм: «Під час проведення аналізу 

ефективності, результативності та економічної доцільності 

відповідних витрат державного бюджету … розглядаються 

результати оцінки ефективності бюджетних програм та 
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гендерного аналізу бюджетних програм, проведених 

головними розпорядниками ...» [15]. 

Можна відмітити значущість Міністерства фінансів 

України в підтримці впровадження ґендерно орієнтованого 

підходу в бюджетний процес України. На додаток до згаданих 

наказів, Міністерство в Пояснювальній записці до проекту 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

підкреслило: «Включення гендерного аспекту до 

характеристик бюджетної програми сприяє покращенню якості 

публічних послуг, робить «видимими» різні групи отримувачів 

та надавачів публічних послуг»  [16]. 

Однак за результатами діяльності проєкту «Ґендерне 

бюджетування в Україні»  [17], все ж було відмічено 

(1) неповне розуміння з боку Міністерства фінансів України 

ґендерно орієнтованого підходу як засобу підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів, (2) досі лише 

рекомендаційний характер застосування ґендерно 

орієнтованого підходу в бюджетний процес і відсутність 

положень про нього в Бюджетному кодексі, (3) формальність 

програмно-цільового методу, що знижує ефективність 

застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному 

процесі. 

Висновки. Підбиваючи підсумки вищевикладеному, 

можна зазначити, що в Україні наразі все ж закладена 

стратегічна основа для імплементації ґендерно орієнтованого 

підходу в бюджетний процес. У нашій державі є певне бачення 

напрямів досягнення ґендерної рівності за рахунок бюджетних 

коштів, і для цього також розробляється необхідна законодавча 

база. Однак поки що в Україні не прослідковується системний 

характер інтеграції ґендерних аспектів у бюджетування. До 

того ж, відсутність критерію обов’язковості гальмує 

поширення практики використання ґендерно орієнтованого 
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підходу в бюджетному процесі. Втім, на сьогодні Україна 

рухається на шляху до європейської інтеграції, а тому питання 

ґендерно орієнтованого підходу буде й надалі набувати своєї 

популярності. 
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РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

§4.1 ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НА РИНКАХ 

ТИПУ В2С 

Вступ. Сучасний світ важко уявити без цифрових 

технологій: гаджетів, смартфонів, комп’ютерів. Цифровізація 

суспільства внесла суттєві зміни і в економічні процеси - 

перехід на електронну модель ведення бізнесу. Поняття 

цифрова економіка відображає реалії сьогодення. Застосування 

сучасних цифрових технологій в економіці спрощує систему 

просування товарів і послуг в мережі Інтернет, а також надає 

вагомі переваги споживачу, який не виходячи з дому має 

можливість придбати будь-що у будь-якій частині світу. 

Потужний розвиток ІТ-сфери та цифрового маркетингу формує 

нові канали комунікацій, які стирають географічні кордони при 

формуванні ринкових взаємовідносин типу B2C (Business-to-

Consumer). Переведення роздрібної торгівлі на електронну 

модель бізнесу налагоджує транскордонне співробітництво у 

сфері просування товарів та надає можливість обміну 

інформацією та долучатися до сформованих традицій 

організації маркетингових заходів.  

Виклад основного матеріалу. Цифровізація глобального 

суспільства відбувається надто швидкими темпами – всього 

кілька десятків років. «Саме тому сучасний етап розвитку 

багатьох країн, зокрема і України, пов’язаний з 

безальтернативністю пошуку та переходу на нову модель 

економічного розвитку, в основу якої покладено використання 

інтелектуального і творчого потенціалу людської особистості» 

[1, С. 5]. Пріоритетним завданням стратегічного розвитку 

Вступ

https://uk.wikipedia.org/wiki/B2C


національної економіки є уникнення цифрових розривів, 

нарощування власного технологічного рівня та перехід 

економіки на цифрову модель ведення бізнесу.  

За дослідженнями Інституту управлінського розвитку в 

Швейцарії IMD, яким визначаються всесвітній рейтинг 

цифрової конкурентоспроможності (World Digital 

Competitiveness) серед 63 країн світу та включає критерії для 

оцінки здатності країн впроваджувати та вивчати технології, 

що сприяють трансформації урядової діяльності, бізнес-моделі 

та в цілому суспільства (табл. 1). 

Таблиця 1 

Місце України в рейтингу цифрової 

конкурентоспроможності  

за 2015-2019рр. 

Індикатори 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Загальний 

показник 
54 50 59 59 60 58 60 

Знання 35 29 40 44 45 39 40 

Технології 58 58 60 60 62 61 61 

Майбутня 

спрямованість 
57 58 61 61 61 61 62 

Джерело: складено авторами за даними за даними [2, С. 

162-163].

Індекс цифрової конкурентоспроможності України у 2019 

році склав 55,255, перемістивши в рейтингу на 60 позицію, з 

найбільшими прогалинами в частині розвитку науки та рівня 

освіти, вважають дослідники. На формування рейтингу 

визначальний вплив мали субіндикатори. Індикатор «знання» – 

40 місце, в т.ч. субіндикатори: «здібність» – 57; «підготовка та 

освіта» – 21; «наукова концентрація» – 41. Індикатор 

«технології» – 61 місце, в т.ч. субіндикатори: «регулювання»   – 

89
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54; «капітал» – 62; «розвиток технологій» – 60. Індикатор 

«майбутня готовність» – 61 місце, в т.ч. субіндикатори: 

«адаптивність» – 59; «бізнес активність» – 45; «ІТ інтеграція» – 

61. У динаміці спостерігається дуже негативна тенденція щодо 
місця країни в усіх без виключення рейтингових позиціях.

      У сфері економіки все частіше використовується термін 

«бізнес для споживачів» В2С (Business-to-Consume), що означає 

процес взаємодії компанії з кінцевим споживачем має на меті 

продаж товарів, послуг або інформації [3]. Цей тип відносин 

має на меті здійснення прямих продаж при мінімальній участі 
посередників. Особливостями  на ринках типу B2C є:

          - орієнтація    компанії-виробника    на    взаємодію   з 
кінцевими споживачами;
          - рішення     про     купівлю     товару     приймається 
самостійно для власного споживання клієнтом;
          - споживач   не   є   експертом   і   при  купівлі  товару 
керується не тільки своїми потребами а і емоціями;
            - короткотривалий цикл продаж;
         - для бізнесу важливий не окремий покупець, а тільки 
об’єми продажу;
            - обов’язкове застосування масових комунікацій [4];
        Характерним для ринку типу «бізнес для споживачів є 
просування товару в мережі Інтернет, що сприяє «посиленню 
загальносвітових інтеграційних процесів, збільшенню 
міжнародного обміну товарами, послугами і капіталом, 
розширенню спільного підприємництва…» [5, С. 294]. На 
думку Д. В. Яцюка «цифрові медіа забезпечують швидке 
поширення новин та інформації, стають основним засобом 
реклами та взаємодії з клієнтом [6, С. 70]. Обираючи 
просування товару за допомогою цифрових каналів, зокрема 
створення інтернет-магазину, пошукове просування (SEO), 
просування в соціальних мережах (SMM-маркетинг) продавець 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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орієнтується на клієнта, який користується пристроями з 

доступом в інтернет – комп’ютер, планшет, смартфон тощо. 

Розглядаючи маркетингові комунікації щодо просування 

товару на ринку типу В2С останнім часом відзначається 

прихильність споживачів до он-лайн продаж. Яскравий приклад 

переваг електронної комерції серед роздрібних каналів 

просування товару спостерігаємо під час карантинних 

обмежень пов’язаних з COVID-19, оскільки споживачі стали 

покладатися на цифрові транзакції на тлі фізичного закриття 

магазинів та страху зараження. Дані щодо роздрібної торгівлі 

електронною комерцією у всьому світі з 2014 року та прогноз 

даних до  2023 року (у мільярдах доларів США) наведено на 

рисунку 1.  

Рис. 1. Роздрібна торгівля електронною комерцією у 

світі 2014–2023 рр. млрд. дол. США.  

Джерело: складено авторами за даними [7]. 

У 2019 р. роздрібний продаж електронної комерції у 

всьому світі склав 3,53 трлн. дол. США, а прогнозується, що 

доходи від електронної роздрібної торгівлі зростуть до 6,54 

трлн. дол. США у 2023 році. Дослідження показують, що 

1336
1548

1845

2382

2982

3535

4206

4927

5695

6542

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Роки

М
лр

д.
 д

ол
.С

Ш
А



92 

інтернет-магазини є однією з найпопулярніших онлайн-

діяльності у всьому світі.  

Особливої популярності як серед рітейлерів так і 

споживачів поруч з Інтернет-магазинами, набувають 

електронні торгові майданчики та прайс-агрегатори, які відомі 

як маркетплейси. Відмінності між торговим майданчиком та 

Інтернет-магазином здаються очевидними. Якщо в Інтернет-

магазині представлений товар виключно одного постачальника, 

то електронний майданчик – це своєрідний каталог інтернет-

магазинів, де один і той же товар можуть пропонувати різні 

фірми, тому покупець легко вибирає найвигідніший для нього 

варіант [8]. Прикладом таких сервісів на світовому ринку є     
eBay , Amazon, Etsy і Alibaba    Group (AliExpress, Taobao, та ін.) В 

Америці та Європі функціонує та ефективно просуває товари 

понад 200 таких маркетплейсів. В Україні такі проекти 

реалізували Rozetka,  Prom.ua,, Crafta, OLX, LaModa та інші 

інтернет-компанії.  

За даними сервісу LetyShops у 2019 році частка 

замовлень з маркетплейсів склала 93,62%. Найбільше 

замовлень здійснено на eBay, AliExpress, Rozetka. 

Найактивнішими покупцями стали жителі столиці. Кияни 

оформили 22,65% покупок від загальної кількості по країні. 

Слідом за ними йдуть жителі Харкова – 6,5% і жителі Одеси – 

5,15 від загальної частки замовлень [9]. 

Просування товарів через електронні торгові 

майданчики та прайс-агрегатори є досить ефективною 

маркетинговою стратегією, оскільки вони не займаються 

складанням і формуванням замовлень – це завдання окремого 

продавця, завданням же маркетплейсів є надання трафіку, а 

його фахівці ведуть аналітику та здійснюють маркетингову 

підтримку. У свою чергу рітейлери орієнтуючись на 

зацікавленість споживачів, мають змогу спрямовувати рекламні 

https://jobs.ain.ua/company/olx
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зусилля, наприклад таргетовану рекламу, саме до найбільш 

зацікавлених покупців.  

З кожним роком в сфері маркетингу постійно 

з'являються все нові методи зі стимулювання збуту з 

використанням цифрових технологій. Прикладом є сезонні 

розпродажі «Чорної п’ятниці», як показують дослідження, що 

починаючи з 2013 року в Україні споживачі в кінці листопада 

очікують на грандіозну подію, яка в них асоціюється з 

величезними знижками та розпродажами. В останні роки Black 

Friday перетворилася в глобальний марафон знижок, який 

починається в четверту п'ятницю листопада і припадає на 

проміжок 23-29 листопада. На даний момент часу у США серед 

осінньо-зимових розпродажів Blасk Frіdаy займає лідируючі 

позиції за показниками прибутковості в сегменті Інтернет-

торгівлі, а також за інтенсивністю трафіку та попиту [10, С. 

118]. В Україні сезонний розпродаж, який відповідає традиціям 

«Чорної п’ятниці» починається найчастіше вже в четвер та 

триває до кінця календарного тижня, а то і місяця. Багато 

магазинів в пошуку клієнтської уваги та вигоди проводять так 

званий prеsаlе (підготовку до розпродажу) вже з понеділка. За 

даними сервісу Google Trends зацікавленість покупців 

розпродажами в «Чорну п’ятницю» поступово зростає 

починаючи з понеділка на рівні майже 8% і вже в п’ятницю 

третина (33,3%) всіх тижневих Інтернет-запитів, пов’язаних з 

Blасk Frіdаy як в Україні, так і у світі в цілому припадає саме на 

п’ятницю і до суботи активність падає до рівня вівторка [11]. 

Дані щодо зацікавленості покупців розпродажем Blасk-Frіdаy 

наведено на рисунку 2. 
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Рис. 2. Зацікавленість покупців розпродажем Blасk-

Frіdаy протягом тижня, %. 

Джерело: складено авторами за даними [11]. 

 

Порівнюючи дані зацікавленості українських покупців 

розпродажем Blасk-Frіdаy із узагальненим світовим 

показником, відзначено рівномірність запитів у п’ятницю 

(33,3% та 33,4% відповідно). У середу-четвер інтерес до 

рітейлерів в українських споживачів вищий на +0,6%, +3,9% 

відповідно), а у суботу та неділю – суттєво знижується (-1,9%, -

1,7% відповідно) у порівнянні зі світовими показниками. До 

суботи активність падає до рівня вівторка. Найбільш активною 

віковою аудиторією є покупці у віці від 35 до 44 років – їх на 

630% більше, чим у звичайну п’ятницю, а кількість покупців у 

віці від 55 до 64 років на розпродажах збільшується на 618%, 
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Дослідження географії продажів Blасk-Frіdаy у 2018 році 

порівняно зі звичайним днем відмічає найвищий ріст обсягів 

продажів в цей день у Німеччині +2410%, Великій Британії 

+1708%, а найнижчий у Тайланді – лише +74% [13]. За даними 

останніх п’яти років зацікавленість Інтернет-користувачів до 

Чорної п’ятниці виросла майже в два рази, а середньосвітовий 

показник серед 55 досліджених країн склав 117%. Магазини як 

оф-лайн так і он-лайн отримують прибутки, які іноді більші ніж 

за півроку. У розрізі країн найбільше зростання зацікавленості 

серед потенційних покупців з ЮАР – +9900%, Італії – +3233%, 

Японії – +2400%, дослідження в Бразилії показують зниження 

інтересу споживачів до розпродажів –  -11%.  За останні роки в 

середньому ріст обсягів продажів в «Чорну п'ятницю» по 

Україні виростає на 419%, в порівнянні зі звичайним днем [12].  

Знижки в цей день коливаються від 40 до 70%. Цікавим є 

той факт що очікування українських споживачів співпадають з 

наданими знижками від магазинів. Згідно проведених 

досліджень у 2018 році споживачі очікували знижку в 

середньому на 62%, а середню по країні було зафіксовано на 

рівні — 64%. І цей розмір знижки був найвищим серед інших 

країн світу. Середня знижка по світу була зафіксована на рівні 

51% [13]. Якщо аналізувати зацікавленість українського 

споживача до «чорнопятничних» розпродажів то вона виросла 

в два рази за останні п’ять років, так у 2015 році цікавились 

даною подією 49% користувачів то в 2019 уже 78%, при чому 

ця зацікавленість починається ще на початку жовтня кожного 

року.  

Результати досліджень он-лайн сервісу Picodi.com в 2018 

році говорять про те що он-лайн купівлі українці здійснюють з 

комп'ютера — 52%, з телефону — 42% і лише 6% з планшету. 

А за даними досліджень Вlack-friday.global уже в 2019 році 

статистика змінилась і майже 54% українських споживачів 

https://black-friday.global/ru-ua/
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здійснювали купівлі через телефон, 41% через комп’ютер і 

майже 5% через планшет. У 2020 році у умовах пандемії 

коронавірусу трохи змінить формат «Чорної п’ятниці» і замість 

одного дня тривав цілий тиждень, але незважаючи на 

карантинні обмеження за перший день розпродажів на сайт 

Rozetka зайшло понад 5,6 млн. чоловік і багато товарів уже 

закінчилися, незважаючи на велику закупівлю. Серед 

найпопулярніших категорій: ноутбуки, телевізори, роботи-

пилососи, електричні грилі, чоловічі черевики і жіночі 

кросівки, а також конструктори Lego. Пандемія скоригувала 

топ-продажів і в ньому з'явилися пульсоксиметри. 

Переважна більшість українців здійснює розрахунок 

платіжними картками. За даними «ПриватБанку» в 2018 році 

через систему платіжних терміналів банку було оплачено 3,2 

млн. покупок на суму понад 1 млрд. гривень [14], а рекордна 

кількість купівель у розстрочку за програмою  «Оплати 

частинами» та «Миттєвої розстрочки» — 115 млн. грн., 

причому більше половини цієї суми припало на вітчизняні 

Інтернет-магазини. У 2019 році у Чорну п’ятницю лише через 

термінали ПриватБанку, покупці витратили понад 1,3 млрд. 

грн., при цьому вони здійснили близько 4,5 млн. покупок. В 

результаті, обсяг сплачених картами покупок побив рекорд 

останніх років, перевищивши середньодобовий показник в 10 

разів і результати минулого року на 37%. Також рекордними 

стали і покупки товарів в розстрочку – за добу за допомогою 

«оплати частинами» і «миттєвої розстрочки» клієнти банку 

купили товарів на 148 млн. грн., що перевищує минулорічні 

показники на 29,4%. При цьому більшість клієнтів банку 

оформили розстрочку в оффлайн-магазинах на загальну суму 

93,5 млн. грн., тоді як в онлайні – на 55,3 млн. грн. Клієнти 

«Альфа-Банку» у Чорну п’ятницю витратили на покупки 201 

млн. грн., здійснивши 462 тисячі транзакцій. А всього за цей 
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вікенд клієнти банку здійснили 1,2 мільйони покупок 

загальною сумою 481 млн. грн. [14]. Загалом у 2019 році на 

покупки у Чорну п’ятницю наші співвітчизники витратили 7,5 

млрд. дол. США, що на 800 млн. дол. США більше від 

показника попереднього року. 40% покупок було здійснено 

через смартфони. Нові швидкі сайти та мобільні додатки 

роблять покупки в онлайні простими й швидкими, особливо 

якщо користуватися Apple Pay або Google Pay [15]. 

Найпопулярнішими категоріями товарів стали: навушники, 

ігрові приставки, телевізори та смартфони.  

Висновки. Отже, аналіз ринку B2C показує, що 

застосування технологій змінюють правила ведення бізнесу, 

підходи до просування та стимулювання продаж. Останнім 

часом прослідковується тенденція зростання покупок через 

мережу Інтернет. В той же час на зміну традиційним Інтернет-

магазинам приходять електронні торгові майданчики та прайс-

агрегати (маркетплейси), які надають клієнтам значні 

можливості для задоволення споживацьких потреб. 

Найбільшою популярністю серед споживачів користуються 

сезонні розпродажі, одним з яких є «Чорна п’ятниця». 

Кількість запитів споживачів щодо розпродажів і очікуваних 

знижок щорічно зростає, а також у вказаний період істотно 

підвищуються обсяги продажу товарів в Україні та світі.  
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§4.2 ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ 

ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Вступ. Зливовий стік, що формується на території 

промислових підприємств не можна відносити до категорії 

умовно чистих вод, їх слід розглядати як істотне джерело 

забруднення [1]. Промислові підприємства скидають ЗС у 

довкілля, практично без очищення. Водозбірна площа 

машинобудівних підприємств (МБП) може сягати від десятків 

до декількох сотень гектарів. За попередніми оцінками, 

загальна середньорічна кількість зливових опадів з території 

машинобудівних підприємств в Україні в 2019 році складає 

понад 280 млн.м3 і в останні роки постійно зростає [2]. Тому за 

сучасними вимогами його необхідно очищати перед скиданням 

у водойми або скидати в системи міської каналізації [3]. 

Дослідження закономірностей змінювання концентрації 

забруднюючих речовин у зливовому стоці машинобудівних 

підприємств дало змогу констатувати факт, що на їх територіях 

утворюються слабо- і сильно-забруднені ЗС, залежно від 

характеристики технологічного процесу  [4] та що максимальна 

кількості забруднень надходять зі зливами малої та середньої 

інтенсивності протягом перших 10 – 30 хвилин від початку 

зливи [5].  

Запропоновано локалізацію за ступенем забруднення ЗС, 

що дозволяє знизити витрати на очищення до 80 % та 

розширює діапазон використання очищеного стоку [6]. З метою 

очищення найбільш забрудненої частини стоку було 

запропонованої системи відведення [7] та апарат очищення [8] 

ЗС. Специфікою запропонованого апарату є ефективне 

поєднання процесів очищення ЗС методами відстоювання та 

електрокоагулювання, про що свідчать результати 

лабораторних експериментів [9]. Доказом доцільності 
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впровадження природоохоронного проекту завжди є оцінка 

його економічної ефективності. Для прикладу була розглянута 

економічна ефективність впровадження запропонованої 

системи відведення та очищення ЗС з території 

машинобудівного підприємства ПАТ «ФЕД», м. Харків. 

Виклад основного матеріалу. На території ПАТ «ФЕД», 

м. Харків утворюється біля 16900 м3 зливового стоку (за 

даними, наданими підприємством), який з огляду на його 

екологічну небезпеку скидається у міську каналізаційну 

мережу за що здійснюється плата підприємству «Харків 

водоканал».  

З метою дотримання вимог природоохоронного 

законодавства, спрямованого на зниження впливу зливових 

стоків на водойми, економії та раціонального використання 

води на підприємствах за рахунок зливових стоків [10, 11] та 

пов'язану з цим необхідність його очищення були розглянуті 

наступні технічні рішення (ТР) (див рис. 1): 

 - ТР№1 – технічне рішення передбачає відвід ЗС з 

території підприємства із застосуванням ґрат та 

дощоприймальних колодязів .Тому підприємство повинно 

оплачувати водовідведення всього стоку в міську каналізацію 

без очищення; 

- ТР№2 – технічне рішення передбачає відвід ЗС з 

території підприємства із локалізацією особливо небезпечних 

дільниць (джерел небезпечних інгредієнтів) на території 

підприємства із застосуванням систем локального очищення. 

Підприємство очищує найбільш забруднену частину стоку 

(приблизно 15% – 2535м3), а іншу частину "умовно чистих" 

дощових вод може скинути в у водний об'єкт без очищення; 

- ТР№3 – технічне рішення аналогічне ТР№2 тільки 

очищена вода не скидається в каналізацію а повертається на 

використання, як технічна вода, на виробництво. Очищений 
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зливовий стік, об’ємом не менш 20% (у нашому випадку 25% – 

4225 м3) від загальної кількості використовуються для 

технічних потреб, інша частина скидається у ВО без очищення. 

Рис. 1 – Технічні рішення з відведення та очищення 

зливових стоків підприємства 

Вартість дощоприймачів складається з вартості її окремих 

частин, труб, каналів, дощоприймального колодязя . Ціна 

зливової каналізації «під ключ» в Україні [12]. 

Для підготовки ЗС перед очищенням в 

електрокоагуляторі використовується вапно негашене (вартість 

2300 грн/т [13]). Ємності обираємо з пропозицій на сайті 

«Пожежні резервуари зберігання води. Для ТР№2 достатньо 

20м3 ємності, для ТР№3 – 30м3. Накопичувальні ємності 

каналізації, стічних вод» вартість металевої ємності 10 м3 – 

18500 грн [14]. 

https://sbk.ltd.ua/uk/rezervuari-stalevi/26-pozharnye-rezervuary-dlya-xraneniya-vody-nakopitelnye-emkosti-dlya-kanalizaczii-stochnyx-vod.html
https://sbk.ltd.ua/uk/rezervuari-stalevi/26-pozharnye-rezervuary-dlya-xraneniya-vody-nakopitelnye-emkosti-dlya-kanalizaczii-stochnyx-vod.html
https://sbk.ltd.ua/uk/rezervuari-stalevi/26-pozharnye-rezervuary-dlya-xraneniya-vody-nakopitelnye-emkosti-dlya-kanalizaczii-stochnyx-vod.html
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Для доочищення ЗС у зворотному циклі на виробництві 

використовуються фільтри [15], випрямляч В-ТПЕ-500-275-1-

УХЛ5 з мікропроцесорною системою управління [16, 17], насоси 

вихрові SPRUTQB 60 об'єм прокачки рідини, 2,1 м3 /год [18]. 

Матеріал електродів – сталевий лист Ст45 [19]. 

Рекомендована доза заліза складає 15 гр/м3на год [20]. Вартість 

електроенергії розрахуємо виходячи із вартості АТ 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» – підприємств для 2 класу – 820,39 коп/ 

кВт (без ПДВ) та 984,5 коп/кВт (з ПДВ) [21]. КП 

"Харківводоканал" тарифи, водовідведення встановленні для 

споживачів Харківської області, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері ЦВВ (населення, бюджетні організації, 

підприємства, інші) за водопостачання –  16,08 грн/м3 з ПДВ ,за 

водовідведення– 8,928 грн/м3 [22]. Середня кількість днів з дощем 

–123 (для м. Харків) [23]. Основні економічні показники

технічних рішень щодо очищення ЗС машинобудівних

підприємств приведені в таблиці 1.

Таблиця 1. 

Основні економічні показники технічних рішень щодо 

очищення ЗС та підготовки технічної води 

№ Показник ТР № 

1 

ТР № 

2 

ТР № 

3 

1 2 3 4 5 

1. Вартість обладнання 

1.1 Дощоприймач на 300 п.м , тис.грн 141,00 141,00 141,00 

1.2 Кількість відстійників , шт - 2 3 

1.3 Вартість відстійників (резервуарів), тис. 

грн. 

- 37,0 55,5 

1.4 Електрокоагулятор, тис. грн. - 300,0 300,0 

1.5 Фільтр змішаної дії, тис. грн. - – 6,408 

1.6 Випрямляч електр. струму , тис. грн. 10,00 10,00 

1.7 Кількість насосів - 2 3 

1.8 Вартість насосів, тис.грн. - 2,4 3,6 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 

1.9 Вартість допоміжної арматури і 

трубопроводів (15%  вартості основного 

обладнання), тис. грн. 

21,15 73,56 77,48 

1.10 Транспортні витрати і вартість монтажу 

(30%  вартості основного і допоміжного 

обладнання) , тис. грн. 

130 392,32 413,206 

1.11 Загальна вартість обладнання, тис.грн 210,8 733.15 772,18 

Експлуатаційні витрати 

2. Вартість матеріалів 

2.1 Вага металевих електродів на рік, т - 0,38 0,507 

2.2 Вартість метал. електродів, тис.грн за 1т - 26,8 26,8 

2.3 Вартість метал. електродів, тис.грн на рік - 10,18 13,59 

3. Вартість реагентів 

3.1 Потреби у вапні, т. на рік - 0,2 0,3 

3.2 Вартість вапно, тис. грн./рік - 0,46 0,69 

4. Вартість електроенергії - 

4.1 Очищення  у електрокоагуляторі, 

кВт/год. 

- 40 60 

4.2 Кількість годин очищення у 

електрокоагуляторі, 123 зливи на рік по 

0,5 годині, годин на рік 

- 61,5 61,5 

4.3 Вартість витрат електроенергії на 

очищення у електрокоагуляторі, тис.грн 

на рік 

- 93,8 140,5 

4.4 Потужність насосів, кВт - 4 6 

4.5 Кількість годин роботи насосів на рік, 

год. 

- 123 123 

4.6 Вартість електроенергії на роботу 

насосів, тис.грн на рік 

- 4,34 7,26 

5. Витрати за скид у міську каналізацію 

5.1 Об’єм скиду у каналізацію,м3 169000 0 0 

5.2 Витрати на водовідведення у міську 

каналізацію, тис.грн 

1508,8 0 0 
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Закінчення таблиці 1 

1 2 3 4 5 

5.3 Загальні річні експлуатаційні витрати, 

тис.грн. 

1510 108,78 162,04 

6. Прибуткова частина 

6.1 Річний об’єм очищених зливових 

стоків,м3 

- 2535 4225 

6.2 Річний прибуток від використання 

очищених ЗС для технічних потреб, тис. 

грн.  

- 40,76 67,94 

6.3 Річний прибуток за рахунок зниження 

витрат на відведення ЗС у міську 

каналізацію, тис. грн. 

- 1508,83 1508,83 

6.4 Річний прибуток від реалізації ТР, тис. 

грн. 

0 1549,59 1576,77 

6.5 Річний чистий прибуток від реалізації 

проекту, тис. грн 

0 187,094 230,72 

Шлам, що утворюються прі використанні вапна та 

заліза на стадії коагуляції при підготовці технічної води 

технічної якості, відноситься до IV класу небезпеки 

відходів виробництва – мало небезпечні [24] і може бути 

використаним при виробництві будівельних матеріалів [25].  

Проведений порівняльний аналіз запропонованих 

технологічних рішень дозволив зробити висновок про те, 

що технічне рішення ТР№3 є найбільш перспективним з 

економічної точки зору. Тільки в цьому рішенні відзначено 

значна дохідна частина від використання ЗС для 

технологічних потреб підприємства. Для оцінки 

економічної ефективності технологічних рішень була 

проведена оцінка за основними показниками економічної 

ефективного проекту [26] (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Показники економічної ефективності технологічного 

рішення 

№ Економічні показники ТР№1 ТР№2 ТР№3 

1 Річний прибуток від реалізації 

проекту, тис. грн. 

0 1549,59 1576,77 

2 Загальні щорічні витрати, тис.грн. 1510 108,78 162,04 

3 Середньорічна сума чистого 

прибутку (чистого грошового 

потоку CF), тис. грн 

Збиток 

1510 

1440,8 1414,75 

4 Загальна вартість обладнання 

(сума інвестицій IC), тис.грн 

292,15 956,28 1007,19 

5 Термін окупності (PP=IC/СF), 

років 

Збиток 0,66 

(8 місяців) 

0,71 

(8,5 місяців) 

Розрахунок економічної ефективності запропонованих 

технологічних рішень було виконано за максимальними 

показниками, проте їх можна змінити в залежності від умов і 

потреби, зменшити або збільшити. Наприклад, основні 

витрати, пов’язані із використанням для очищення електричної 

енергії, визначалась виходячи зі споживання електроенергії із 

міської електромережі, але може бути використана сонячна або 

вітрова енергія, що значно здешевить проект [27].  

Висновки. Проведений порівняльний аналіз 

запропонованих технологічних рішень дозволив зробити 

висновок про те, що технічні рішення ТР№ 2 (очищення 15% 

(2535м3) локалізованого найбільш забрудненого ЗС) та 

ТР№3(очищення 25% (4225 м3) локалізованого найбільш 

забрудненого ЗС) є найбільш перспективними з економічної 

точки зору. Економічна ефективність розроблених технічних 

рішень: ТР№2 становить близько 1549,59 тис.грн/рік; 

ТР№3становить близько 1576,77 тис. грн/рік. Термін окупності 

технічних рішень: ТР№2 – 8 місяців; ТР№3 – близько 8,5 
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місяців. З точки зору екологічної безпеки, ТР№3 є найбільш 

доцільним, тому що ЗС після очищення використовуються для 

потреб підприємства, що відповідає принципам раціонального 

використання водних ресурсів. 
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§4.3 SARS-CoV-2 В УКРАЇНИ: НАСЛІДКИ В 

ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ ТА СУСПІЛЬСТВІ 

Вступ. Пандемія коронавірусу призвела до серйозних 

системних проблем у світовій економіці, наслідки яких будуть 

визначати вектор економічного розвитку держав протягом 

багатьох років.  

За даними Міжнародного валютного фонду, нова 

економічна криза може стати найбільшою та найпотужнішою з 

часів Великої депресії 1930-х років. При цьому дату її 

офіційного завершення та можливі  наслідки неможливо 

достеменно спрогнозувати, оскільки епідеміологічна ситуація є 

мінливою та схильною до швидкого загострення. 

Пандемія COVID-19, що розгорнулася на території 

України у 2020 році, чинить суттєвий влив на політико-

правову, соціально-економічну сфери, стосунки між державами 

та значний вплив на психічний стан людей. На території 

України зазначеним проблемам приділили увагу Я. А. Жаліло, 

Я. Б. Базилюк, С. В. Ковалівська, О. О. Коломієць, 

Д. В. Долбнєва, О. Ф. Новікова та інші.  

Виклад основного матеріалу. Тяжкість перебігу 

пандемії та її комплексний вплив на усі сфери життя країни та 

населення знайшли відображення у терміні «коронакриза». Ця 

унікальна криза, що має біологічне підгрунття, не є класичною 

за жодним із перелічених аспектів: 

- у епідеміологічному сенсі: звільнення та скорочення

трудових ресурсів відбувається внаслідок запровадження 

карантину та локдауну, особливо це стосується таких сфер як 

готельно-ресторанний бізнес, реалізація непродовольчих 

товарів та ін. Але, попри об`єктивні показники  

захворюваності, під тиском протестних настроїв, уряди 

багатьох країн змушені скорочувати терміни дії карантину; 
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- у економічному: першопричиною негативних 

економічних явищ є карантинні обмеження та відповідна 

реакція ринків та секторів економіки. У цьому сенсі 

антициклічна політика є неефективною. 

Особливо суттєво на економіку України коронакриза 

почала впливати у кінці 1 кварталу 2020 року, а саме із 

введенням карантину з 12 березня, метою якого біло 

відтермінування досягнення «піку» захворюваності, а з 25 

травня того ж року мав місце перехід на адаптивний карантин, 

де кожний регіон є окремою епідеміологічною зоною [1, с.6-8]. 

На графіку, представленому на рис.1, можна побачити, що 

валовий внутрішній продукт у другому кварталі  2020 року 

знизився більш, ніж на 10 % порівняно із аналогічним 

показником 2019 року. У четвертому кварталі все ще не були 

досягнуті показники попереднього періоду (-0,5 %).  

Але, незважаючи на досить різкий та вагомий спад у 

період коронакризи, у четвертому кварталі 2014 року та у 

перших двох кварталах 2015 року мали місце більш виражені 

кризові явища, спричинені подіями воєнно-політичного 

характеру. Особливу увагу слід приділити тому факту, що 

протягом 2016-2019 років щокварталу зростання ВВП не 

перевищило 5 % від попереднього кварталу. А це означає, що 

по факту, різкий весняний спад валового внутрішнього 

продукту потрібно відраховувати майже з показників 2015 

року, що не може не викликати підозри про тяжку депресію у 

вітчизняній економіці після гострої фази коронакризи. 
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Рис. 1.  Зміна обсягу валового внутрішнього продукту у 

2011 – 2020 рр., у процентах до відповідного кварталу року, у 

постійних цінах 2016 року (створено на основі даних[2]) 

Динаміка індексу промислової продукції, що 

характеризує зміну ВВП за рахунок фундаментальних галузей 

економіки, таких як видобуток корисних копалин, 

оброблювальні виробництва, виробництво і розподіл 

електроенергії, газу і води, також вказує на значний спад 

виробництва у 2020 році (рис.2). 

Найбільша глибина спаду спостерігається у квітні 2020 р., 

що досягає 15,1 % порівняно із аналогічним періодом 

попереднього року. У травні 2020 р. глибина спаду 

зменшилася до - 12,5 %. За період з червня по жовтень 2020 

року негативне відхилення від показника 2019 року 

зменшилося від позначки - 4,7 % до 4,2 %. А у листопаді 2020 

р., за даними Державної служби статистики, обсяг 

промислового виробництва в Україні досяг докризових 

показників (0,5%). У грудні 2020 р. мало місце зростання 
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індексу промислової продукції на 5,3 %. Однак, в свою чергу, 

ця тенденція не продовжилася у 2021 році. За попередніми 

даними, у січні поточного року показник склав 96 % обсягу 

2020 року. 

Рис. 2.  Динаміка індексу промислової продукції в Україні 

у 2019-2020 рр., місяць до відповідного місяця попереднього 

року (створено на основі даних [2] 

Згідно із розрахунками Асоціації міст України, 

коронакриза вдарить також і по місцевим бюджетам. Так, у 

2020 році вони недоотримали: 

- надходження від податку на доходи фізичних осіб  у

розмірі 27 млрд. грн. (17 % річного плану);

- податок на майно у розмірі  3,2 млрд. грн (8,4 % від

річного плану),

- єдиний податок та туристичний збір – 9,3 млрд. грн

(25 % від плану) [3].

При аналізі динаміки  регіонального індексу промислової 

продукції за січень-листопад 2020 р. порівняно із аналогічним 

інтервалом попереднього до нього року (рис.3), чітко 

простежуються диспропорції за цим критерієм.  
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Тільки чотири області – Львівська (105, 4% ), Херсонська 

(104,8 %) Миколаївська (102,6 %) та Кіровоградська (102,2 %)  

подолали відмітку у 100 %  рівня 2019 року. 

  

Рис. 3. Індекси промислової продукції по регіонах у % за 

січень-грудень 2020 року (до січня – грудня 2019 р.) (створено 

на основі даних [2]). 

 

У свою чергу, у Чернівецькій та Дніпропетровській 

областях індекс промислової продукції знизився на 14,1 % та 

12,2 % відповідно. Примітно, що падіння індексу для 

Донецької області становить - 3,4 %, що приблизно дорівнює 

середньому зниженню індексу промислової продукції по 

Україні (-4,5%). Переважна більшість регіонів України 

знаходиться у «коридорі» - 85-100 % від показників січня-

грудня 2019 року. 

На глибину коронакризи у регіональному вимірі 

впливають: 
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- орієнтованість на ринки різного походження. Більше

скорочення промислового виробництва спостерігається на 

підприємствах, орієнтованих на зовнішні ринки; 

- негативні ефекти від припинення транскордонної

співпраці у західних областях; 

- втрати регіонів, на території яких зосереджений

значний рекреаційний ресурс, від карантинних обмежень 

весняно-літнього періодів [1,4].  

Натомість, агросектор України має змогу дещо вирівняти 

глибину економічного спаду, адже саме він найменш страждає під 

час будь-яких криз, оскільки люди схильні економити на купівлі 

будь-яких товарів, але не на продуктах харчування  (рис. 4). 

Рис. 4.   Структура грошових витрат домогосподарств 

України у першому півріччі 2020 р. ([2]). 

Так, у коронакризовому першому півріччі 2020 року 

витрати домогосподарств на продовольчі товари склали майже 

половину від усіх витрат домогосподарств (48, 2 %), в той час 

як на оплату непродовольчих товарів витрачається 22,9% 

фінансів домогосподарств, на оплату послуг  - 13,8 %. 

Міжнародний  валютний  фонд  прогнозує, що економічна 
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криза, спричинена коронавірусом, суттєвим чином вплине на 

споживчу поведінку. Так, перебування на карантині, локдауні та 

дистанційна робота можуть сприяти тому, що певна частина 

офісної роботи у майбутньому стане віддаленою. У свою чергу, це 

спричинить падіння попит на папір, офісне обладнання, оренду 

офісних приміщень. Останнє зрушення неминуче буде мати 

відображення  на ринку нерухомості у вигляді скорочення попиту 

на офісні приміщення. Ймовірно, що орендодавці захочуть 

скомпенсувати втрати, підвищивши ціни на некомерційне житло, 

що спричинить коливання на відповідному ринку. 

Пандемія коронавірусу не зможе не захопити і внутрішні 

перетворення кожної людини внаслідок радикальних змін у 

повсякденному житті, формуючи так зване «постковідне 

суспільство». Частина людей після закінчення обмежувальних 

заходів може уникати масових заходів, відвідувань ресторанів та 

кафе та скоротити (за можливістю) користування громадським 

транспортом, що також зайде своє відображення у відповідних 

секторах економіки країни. 

Як відповідь на пандемію уряди багатьох країни запровадили 

заходи різної міри впливу на економіку та суспільне життя: 

- проголошення надзвичайного стану в цілому по країні

або в окремих регіонах чи сферах (у Китаї, США, Італії, Іспанії, 

Німеччині, Польщі, Латвії, Естонії, Угорщині, Японії, Південній 

Кореї  та ін.); 

- застосування протиепідеміологічних заходів у вигляді

карантинних зон, перевірка температури, закриття відповідних 

закладів та ін.; 

- встановлення обмежень пересування  по країні та за її межі;

- впровадження   нових   дистанційних   форм   праці  та 

впровадження нових дистанційних форм праці та освіти [3], [5]. 

Незважаючи на те, що усі перелічені аспекти направлені на 

стримування     розповсюдження   вірусу,   вони    спричиняють 

 гальмування   економічного   розвитку   та   падіння   ВВП    зі 



118 

скороченням споживчої активності населення та світового 

попиту в цілому. 

У випадку України усі перелічені заходи також мають місце, 

окрім запровадження надзвичайного стану, яке було замінено 

адаптивним карантином із розподілом країни на зони за рівнем 

захворюваності (червоний колір зони - найвища епідеміологічна 

загроза, зелений – найнижча, проміжні рівні - помаранчевий та 

жовтий). 

Економічну ситуацію в Україні в період коронакризи значно 

погіршує боргове навантаження, що склалося на 2020 рік (рис. 5). 

Загальний державний та гарантований державою борг України на 

31.12.2020 р. у доларовому еквіваленті складає 90,26 млрд. дол. 

США., 59, 52 % від якого займає зовнішній борг та 40,48 % 

внутрішній борг. 

 

боргу України  станом на 31.12.2020 р. (складено на основі даних [6]). 
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За даними Міністерства фінансів України, загальна сума 

боргового навантаження України за 2020 рік зросла на 

6,83млрд. дол. США, або на 8,19 %. При цьому, протягом 

першого півріччя спостерігалися помірні коливання загального 

обсягу боргу із збільшенням його у червні на 2,89 (3,5 %) млрд. 

дол. США та значний стрибок приросту у грудні 2020 р. на 7,15 

%  із показником 6,02 мрд. дол. США. 

Жорсткі карантинні заходи суттєво впливають на 

соціальне життя: зростають ризики безробіття, прихованої та 

неформальної зайнятості, втрати доходів, трудового потенціалу 

та капіталу. Внаслідок ризиків втрати роботи, мотивації до 

професійної самореалізації погіршується соціально-

психологічний стан. 

Україна, як і інші країни світу шукають шляхи зменшення 

негативних наслідків пандемії. У цьому контексті  особлива 

роль належить Міжнародній організації праці, яка розробила 

основні засади протиепідемічної політики: 

- стимулювання економіки та зайнятості;

- підтримку життєдіяльності підприємств, збереження

робочих місць та доходів; 

- посилення захисту працівників на робочому місці;

- опору на соціальний діалог для прийняття

узгоджених рішень. 

Ця чотирьохветорна модель МОП є основою для 

державного антикризового регулювання в Україні у сфері 

подолання безробіття та неформальної занятості [7].  

Значним кроком у цьому напрямку було прийняття 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо удосконалення правового регулювання 

дистанційної роботи» від 04.02.2021 № 1213-IX [8]. 

Висновки. Незалежно від подальшого перебігу рівня 

захворюваності та тривалості економічного спаду, завдання 



120 

стабілізації та адаптації економіки до можливості 

функціонування в умовах карантинних обмежень різного типу 

є першочерговим. 

Вихід із кризи може повинен проходити у трьох 

напрямках: 

1. Державна економічна підтримка малозахищених верств 
населення, малого бізнесу, стратегічних галузей промисловості 

задля уникнення поглиблення кризових явищ; 

2. Стабілізація  механізмів  грошово-кредитної  та 

бюджетної політик з метою відновлення економічного 

зростання та регулювання відповідних змін; 

3. Збалансування структури національної економіки з 
метою віднайдення відправної точки її зростання. 

Таким чином, потрібно виробити базис для підтримки та 

структурних змін національної економіки, які розкриють 

потенціал економічного зростання та забезпечать стійкість 

проти ризиків як економічного, так і неекономічного 

походження. Однім із елементів такого базису може слугувати 

гнучке залучення в економічний оборот наявних економічних 

ресурсів. 

Як результат, загальна ефективність економічного 

зростання повинна корелювати із можливості збільшення 

доходів та добробуту громадян, що і є носіями людського 

потенціалу та первинним джерелом поповнення державного 

бюджету України. 
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РОЗДІЛ 5. МАРКЕТИНГ 

§ 5.1 БЕЗРОБІТТЯ ЯК ФАКТОР СКОРОЧЕННЯ

КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

Вступ. Однією з ключових соціально-економічних 

проблем сучасного етапу розвитку економіки будь-якої країни 

є безробіття. Та особливо гостро постає проблема наростання 

даного явища за умов, що склались зараз на світовому і 

вітчизняному ринках праці у зв’язку з поширення 

коронавірусного захворювання, спричиненого вірусом SARS-

CoV-2. Пандемія COVID-19 внесла свої корективи в розвиток 

світового господарства та національної економіки України, 

розпочавши гальмування економічних процесів карантинними 

обмеженнями діяльності значної кількості підприємницьких 

структур, що внесло суттєві зміни у масштаби безробіття, 

скорочення чисельності зайнятих, зростання рівня бідності, а 

відтак скорочення доходів і купівельної спроможності 

вітчизняних домогосподарств.  

Враховуючи тенденції до наростання безробіття та прояву 

його негативних соціально-економічних наслідків в умовах 

ситуації, що склалась на ринку праці, дослідження стану 

безробіття, динаміки його рівня та особливостей впливу на 

купівельну спроможність населення України, зокрема під час  

пандемії COVID-19 вбачаються актуальними. 

Постійна увага як вітчизняних, так і зарубіжних 

науковців до питання безробіття та його наслідків пов’язана зі 

значущістю впливу даного явища як на соціальну сферу – 

рівень життя населення так і на економічний потенціал 

суспільства – економічне зростання національної економіки. 

Теоретичні основи поняття «безробіття» широко 

висвітлювалися в роботах таких вітчизняних науковців, як: 
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А. Базилюк, С. Бандур, В. Геєць, Д. Дмитренко, Т. О. Сологуб, 

Л. Федулова, А. Чухно, Д. Богиня, І. Давидова, О. Грішнова,     

Т. Кір'ян, Л. Колєшня, Е. Лібанова та ін. Значний внесок у 

розробку теоретичних аспектів поняття «купівельана 

спроможність наслення» внесли такі вітчизняні вчені:              

В. Андрійчук, Я. Гончарук, Б. Данилишина, Л. Дідківська,        

А. Мазаракі, Л. Лігоненко, В. Марцин, Н.Ушакова та ін. Серед 

зарубіжних науковців, предметом дослідження яких було 

безробіття можна виділити наступних вчених: Дж. М. Кейнс,    

Т. Мальтус, А. Пігу, Д. Рікардо, А. Сміт, М. Фрідмен, К. Маркс, 

А. Філліпс, Р. Еренбург, К. Макконнелл, А. Оукен,                   

П. Самуельсон. Незважаючи на значну кількість наукових 

досліджень, присвячених поняттю «безробіттю», аналізу його 

рівня, причин та наслідків, на сьогодні залишаються 

малодослідженими особливості впливу рівня безробіття на 

купівельну спроможність споживачів. 

Метою дослідження є виявлення усталеного 

взаємозв’язку між  рівнем безробіття та купівельною 

спроможністю споживачів за допомогою порівняльного аналізу 

системи статистичних показників. 

Виклад основного матеріалу. Важливим показником, що 

характеризує стан ринку праці є безробіття, що відображає 

економічні відносини щодо вимушеної незайнятості частини 

працездатного населення та виражається у дисбалансі між 

попитом і пропозицією на робочу силу. 

Так, за Грішновою О.А., безробіттям називається 

соціально-економічна ситуація в суспільстві, за якої частина 

активних працездатних громадян не може знайти роботу, яку 

вони здатні виконувати, що обумовлена переважанням 

пропозиції праці над попитом на неї. [1, с. 97]  

Згідно зі статтею 1. Закону України «Про зайнятість 

населення», безробіття – соціально-економічне явище, за якого 
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частина осіб не має змоги реалізувати своє право на працю та 

отримання заробітної плати (винагороди) як джерела 

існування. Безробітний – це  особа віком від 15 до 70 років, яка 

через відсутність роботи не має заробітку або інших 

передбачених законодавством доходів як джерела існування, 

готова та здатна приступити до роботи. [2] 

За методологією МОП, людина визнається безробітною, 

якщо вона протягом чотирьох тижнів не мала роботи, шукала 

роботу, була готова приступити до роботи. [3] В Україні статус 

безробітного присвоюється  громадянам Державною службою 

зайнятості за їх особистими зверненням з заявою з 8 дня після 

реєстрації в центрі зайнятості за місцем проживання. Тому, 

кількість безробітних за методологіє МОП відрізняється від 

кількості офіційно зареєстрованих безробітних вітчизняною 

статистикою. 

Для оцінки безробіття використовується наступні 

показники: 

1. Абсолютні – чисельність безробітного населення 

в розрізі різних категорій (стать, вік та інше).  

2. Відносні – рівень безробіття за методологією 

МОП та рівень зареєстрованого безробіття у службі зайнятості. 

Сучасні вчені-економісти трактують безробіття 

як  природну і невід'ємну складову  частину ринкового 

господарства, яка фактично не може досягати нульової 

позначки та виникає під впливом багатьох чинників, зокрема 

структурних змін в економіці,  зниження темпів економічного 

розвитку, недосконалості трудового законодавства, а за 

підсумками 2020 року – пандемії COVID-19 та ін. Однак, слід 

зазначити, що в реальному житті безробіття – це складна 

суспільна проблема, що призводить до тяжких негативних 

соціально-економічних наслідків. Серед тих, які перебувають в 

полі наукового дослідження можна виокремити наступні: 
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втрата основного джерела доходів, скорочення реальної 

заробітної плати населення, підсилення соціальної 

диференціації, зниження життєвого рівня населення. Вище 

зазначене, в кінцевому підсумку призведе до зміни поведінки 

споживачів на ринку, що проявлятиметься у намаганні 

«зберегти» і перерозподілити наявні доходи, заощадження для 

забезпечення першочергових потреб, а відтак до скорочення 

споживчого попиту, внаслідок зниження купівельної 

спроможності.  

Купівельну спроможність споживачів можна визначити як 

наявну суму грошей, в т. ч. заощаджень, за яку населення може 

придбати товари й отримати послуги. Купівельна спроможність 

споживачів, залежить від доходів населення, а також від  

величини цін і тарифів на товари та послуги. [4, с. 140] 

Отже, безробіття чинить безпосередній вплив на 

купівельну спроможність, через зміну купівельних настроїв, 

внаслідок втрати доходів. Особливого значення набуває 

причинно-наслідковий зв'язок даних категорій в умовах 

непередбачуваної рецесії національної економіки під впливом 

обмежувальних карантинних заходів внаслідок пандемії  

COVID-19, що паралізувала не лише ринок праці, а й 

виробництво, сферу торгівлі, туристичних і транспортних 

послуг, будівельну індустрію та інші. 

Аналіз поточної купівельної спроможності населення 

можна провести дослідивши такі індикатори як: номінальну 

заробітну плану, реальну заробітну плату, середню заробітну 

плату, індекс реальної заробітної плати, індекс споживчих цін, 

доходи від підприємницької діяльності та власності, інші 

доходи та сукупні витрати домогосподарств.  

Для виявлення глибинного взаємозв’язку та 

закономірностей між категоріями «безробіття» та «купівельна 

спроможність населення», з метою визначення ступеню 
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впливу, який безробіття чинить на рівень доходів та витрат 

вітчизняних домогосподарств, розглянемо детальніше стан 

ринку праці в Україні за ряд останніх років. Розглянемо 

динаміку показників безробіття  в Україні за 2015 – 2019 рр. 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Динаміка кількості безробітних та рівня безробіття в 

Україні [5]  

Роки 

Безробітне населення Кількість 

зареєстрованих 

безробітних, 

тис. осіб 

у віці 15-70 років працездатного віку 

у 

середньому,
тис.осіб 

у % до 

робочої 

сили 

відповідної
вікової 

групи 

у 

середньо- 

му, тис. 

осіб 

у % до 

робочої 

сили 

відповідної 

вікової 

групи 

2015 1 654,7 9,1 1 654,0 9,5 461,1 

2016 1 678,2 9,3 1 677,5 9,7 407,2 

2017 1 698,0 9,5 1 697,3 9,9 352,5 

2018 1 578,6 8,8 1 577,6 9,1 341,7 

2019 1 487,7 8,2 1 486,9 8,6 338,2 

За даними Державної служби статистики України за 

аналізований період 2015-2019 рр. на ринку праці 

спостерігається негативна тенденція. Так, до 2017 року 

чисельність безробітного населення і рівень безробіття в країні 

зростали, що зумовлено нестабільною економічною ситуацією 

в країні внаслідок російської агресії.  Із 2018 року знижувалася 

кількість безробітного населення та рівень безробіття, який у 

2019 році становив 8,2%, що на 0,6 % менше попереднього 

року. Разом з тим щороку спостерігається стійка тенденція до 

зменшення кількості зареєстрованих безробітних в Україні, яка 
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у 2019 році становила 338,2 тис. осіб. 

Детальний аналіз динаміки показників безробіття в 

розрізі кварталів 2020 року свідчить про постійне зростання 

кількості безробітного населення в країні, яка у ІІІ кварталі 

становила 1643 тис. осіб. (рис.1) 

 
Рис. 1.  Динаміка показників безробіття за І-ІІІ квартали 

2020 року, тис. осіб 

 

Кількість безробітного населення (за методологією МОП) 

у віці 15-70 років за 9 місяців 2020 року, порівнюючи з 9 

місяцями попереднього року, зросла на 182 тис. осіб та 

становила 1,6 млн осіб. Рівень безробіття населення  у віці 15-

70 років підвищився з 8,1% до 9,3% робочої сили. Серед 

жіночого населення кількість безробітних зросла на 94 тис. осіб 

(до 748 тис. осіб), а рівень безробіття підвищився з 7,6% до 

8,9% робочої сили. Серед чоловіків кількість безробітних зросла 

на 88 тис. осіб (до 895 тис. осіб), а рівень безробіття на 1,2% і 

становив 9,7%. Потрібно відмітити, що рівень безробіття в 

країнах ЄС зріс з 6,3% до 7,6%, зокрема серед молоді у віці до 25 

років – з 14,5% до 17,4% робочої сили відповідного віку. [6] 

Динаміку рівня безробіття населення у віці 15-70 років (за 

методологією МОП) в розрізі вікових груп, за статтю, місцем 

проживання за 2019-2020 роки наведено на рис. 3 

1548,6
1630,1 1643

349,4

517,7
433,4

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

I кв. 2020 II кв. 2020 III кв. 2020

Безробітне населення

Зареєстровані безробітні



128 

 
Рис. 3. Динаміка рівня безробіття населення у віці 15-70 

років (за методологією МОП), % [6] 

 

Отже, у 2020 році на ринку праці України зберігається 

негативна тенденція до зростання показників безробіття. 

Проблемна ситуація замовлена не лише карантинними 

заходами всередині нашої держави, що призвело до закриття 

значної кількості суб’єктів господарювання, скорочення 

кількості робочих місць, але й значним падіння економіки в 

країнах Європейського Союзу та в цілому у світі. Разом з тим, 

одним із найбільших викликів для ринку праці України в 2020 

році стало закриття кордонів і повернення українських 

заробітчан. Що лише підсилило і без того складну ситуацію з 

безробіттям на внутрішньому ринку праці, адже це збільшило 

конкуренцію в умовах недостатньої кількості робочих місць, 

що в свою чергу призвело до зміни доходів громадян.  

Тож, розглянемо динаміку купівельної спроможності 

населення України, що склалася під впливом безробіття та 
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інших факторів за останні роки. Показники купівельної 

спроможності визначаються на основі балансу грошових 

доходів і витрат населення. Для проведення всебічного аналізу 

розглянемо динаміку сукупних доходів  населення України у 

2016-2020 рр. (рис.4). 

 
Рис. 4. Динаміка доходів населення за 2016-2020 рр., млн. 

грн. [7] 

 

За результатами аналізу виявлено, що у відсотковому 

співвідношенні українці у 2017 році отримували доходів на 

21,8% більше ніж у 2016; у 2018 році – на 30,7% більше; у 2019 

році – на 19,0%; та у 2020 році – лише на 3,6% більше ніж у 

попередньому. Отже, спостерігається тенденція щодо 

скорочення темпів зростання сукупних доходів населення 

протягом 2019-2020 рр. та зменшення їх абсолютного значення 

у ІІ кварталі 2020 року на 3% порівняно з аналогічним 

періодом 2019 року.  

Для виявлення  причинно-наслідкового зв’язку між 

рівнем безробіття, та купівельною спроможністю населення 

через показник «доходів» сформуємо вибірку  даних 

показників  у розрізі кварталів за 2016-2020 роки та  проведемо  
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їх паралельне зіставлення на графіку (рис.5). 

Графічне зіставлення динаміки сукупних доходів та рівня 

безробіття населення за 2016-2020 роки в розрізі кварталів, 

відображає залежність «рівень безробіття-сукупний дохід» за 

рахунок одночасних коливань кривих: рівень безробіття 

зростає, а сукупні доходи зменшуються.  

Рис. 5. Динаміка сукупних доходів населення та рівня 

безробіття за 2016-2020 роки 

Намічену графічну тенденцію, можна підтвердити 

розрахунком щільності зв’язку між показниками безробіття-

сукупні витрати з допомогою побудови кореляційно-

регресійної моделі. Для розрахунку коефіцієнта кореляції 

використаємо дані раніше сформованої вибірки. За 
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результатами проведених розрахунків було встановлено, що 

коефіцієнт кореляції Пірса між досліджуваними змінними 

становить: 

𝑟2= -0,7809

Від’ємне значення коефіцієнта кореляції означає, що між 

незалежною змінною «рівень безробіття» та залежною 

змінною «сукупний дохід» є обернена залежність, а 

наближеність його до 1 свідчить про помітну ступінь 

вираженості такої залежності. Це означає, що у міру зростання 

рівня безробіття буде скорочуватись сукупний дохід, а отже і 

купівельна спроможність населення. 

Основною частиною доходів населення України є 

заробітна плата, що становить близько 50% загальних доходів. 

Динаміку середньомісячної зарплати у грошовому еквіваленті 

зображено на рис. 6.  

Рис. 6. Динаміка середньомісячної заробітної плати на 

одиницю населення  (2016 – 2020 рр.), грн. [8] 

Дані Державної служби статистики свідчать про те, що 

середня заробітна плата в Україні щорічно збільшується. За 

аналізований період найбільший приріст номінальної 

заробітної плати в країні відбувся у 2017 році (+37,1% 
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порівняно з 2016 роком). Починаючи з 2018 року приріст 

номінальної зарплати помітно знижується у відсотковому 

співвідношенні до попереднього року та складає: +24,8% у 

2018 році, +18,4% у 2019 році, та +10,4% у 2020 році. Проте, 

ріст середньої заробітної плати з кожним роком стає все менше 

відчутним для громадян внаслідок інфляції. 

Розглянемо детальніше вплив інфляційних процесів на 

купівельну спроможність. Проаналізуємо індекси споживчих 

цін в Україні за останні роки в розрізі місяців (табл. 2). 

Таблиця 2 

Динаміка індексів споживчих цін (2016-2020 рр.), % [9] 

Роки 2016 2017 2018 2019 2020 

Індекс 

споживчих 

цін 

112,4 113,7 109,8 104,1 105,0 

 

В цілому, рівень інфляції в країні знаходиться в межах 

прогнозованого. За щорічною динамікою до 2020 року 

спостерігалась тенденція до його зменшення, а в 2020 році 

порівняно з 2019 роком  індекс інфляції зріст на 0,9%. 

Проаналізуємо індекси реальної заробітної плати в Україні за 

останні роки. 

Таблиця 3 

Динаміка індексів реальної заробітної плати (2016-2020 рр.), % [10] 

Роки 2016 2017 2018 2019 2020 

Індекс 

споживчих 

цін 

106,5 118,9 109,7 111,4 110,2 

 

Значний приріст індексу реальної заробітної плати в 

Україні спостерігався у 2017 році –  на 12,4% більше ніж у 2016 

році. З 2018 р. по 2020 р. індекс мав незначні коливання в бік 
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зменшенням. Найнижчий показник індексу реальної зарплати 

спостерігався у квітні 2020 року, як наслідок введення 

локдауну з середини березня. 

Для більш детального огляду статистичних даних щодо 

купівельної спроможності розглянемо динаміку зміни індексів 

інфляції та реальної заробітної плати в Україні за 2016-2020 рр. 

за зростаючим підсумком (рис.7). 

 
Рис. 7. Динаміка зміни індексів інфляції та реальної 

зарплати в Україні за 2016-2020 рр. [10] 

 

Аналіз статистичних даних свідчить, що розбіжність між 

кривими динаміки індексів за 2011-2021 рр. на графіку почала 

істотно проглядатись ще з 2014 року і на сьогодні ця тенденція 

зберігається. Це означає, що доходи населення зростають 

значно повільніше ніж відбувається приріст інфляції в країні, 

що негативно впливає на купівельну спроможність населення. 

На початок 2021 року темп росту індексу споживчих цін 

перевищує темп росту індексу реальної заробітної плати у 2 

рази (на 200%). Фактично, можемо стверджувати, що на 

середню заробітну платню у 2021 році можна придбати удвічі 

менше товарів і послуг, ніж на середню зарплату у 2011 році.  



134 

Попередні аналіз варто доповнити рейтингом купівельної 

спроможності країн Європи «GfK Purchasing Power Europe» у 

загальному розрахунку витрат (після сплати обов’язкових 

платежів) в євро на душу населення на рік, який складає 

Міжнародна аналітична компанія GfK. Дані дослідження GfK 

Purchasing Power Europe за 2020 рік свідчать про зниження 

показника купівельної спроможності у більшості країн Європи. 

Така ситуація, склалась за рахунок негативного впливу 

пандемії та значних карантинних обмежень для населення та як 

наслідок, мала вплив для економік різних країн. Динаміка 

даного показника зображена на рис. 8. 

Рис. 8. Динаміка купівельної спроможності населення 

України за даними GfK Purchasing Power Europe for Ukraine 

(2016-2020) [11] 

Можемо спостерігати, що річна купівельна спроможність 

в розрахунку на одного українця за аналізовані роки мала 

стабільний приріст в середньому у 38-39% до загальних 

підсумків 2020 року, де даний показник замість зростання 

показав зниження на 6,9%.  Також, згідно даних GfK за період 

2016-2020 рр. Україна щорічно займає найнижчу сходинку за 
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показником купівельної спроможності в Європі, який у 8 разів 

менший ніж середньоєвропейське значення. І така тенденція є 

вкрай негативною для нашої держави. 

Висновки. Порівняльний аналіз динаміки показників, що 

характеризують стан безробіття та купівельну спроможність 

населення України свідчать про помітно виражену обернену 

залежність між даними економічними категоріями: зі 

зростанням рівня безробіття, рівень купівельної спроможності 

споживачів поступово скорочується, що пов’язано з 

відсутністю регулярних доходів та вичерпанням заощаджень 

домогосподарств.  Отже, високий рівень безробіття важлива 

економічна та соціальна проблема, яка потребує грунтовного 

аналізу та вироблення на основі проведених досліджень 

практичних рекомендацій щодо розробки та реалізації 

ефективної соціально-економічної політики, направленої на 

підвищення зайнятості, рівня життя та купівельної 

спроможності населення країни, а також зменшення безробіття 

до природного рівня. 
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§5.2 КОНТЕНТ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

INBOUND МАРКЕТИНГУ 

Вступ. В сучасному світі традиційна реклама втрачає 

свою ефективність,  натомість зростає значення прямої 

комунікації бренду із своїми споживачами. Такі зміни призвели 

до трансформації форм, каналів і  технологій маркетингових 

комунікацій і появі нових її форм, зокрема  контент-маркетингу 

– стратегічного підходу, який передбачає створення і

просування контенту, що має самостійну цінність для

аудиторії, з метою залучення потенційних клієнтів, побудови

довірчих відносин з ними та їх стимулювання до здійснення

бажаної комерційної дії. На відміну від прямої реклами, він не

містить прямого заклику до здійснення покупки і не

розрахований на одержання миттєвого ефекту, . Контент

маркетинг сприяє впізнаваності бренду, залученню і

утриманню аудиторії, перетворенню коистувачів в лояльних

клієнтів.

Виклад основного матеріалу. Поява технології Web 2.0, 

особливістю якої є інтерактивна взаємодія, залучення 

користувачів до створення і поширення контенту, надала 

маркетинговій комунікації нові можливості синергії з цільовою 

аудиторією і, водночас, вплинула на зміну технології 

поширення контенту. Технологія Web 2.0 змінила модель 

поведінки цільової аудиторії в аспекті споживання інформації, 

що зумовило необхідність трансформації маркетингових 

комунікацій.   

Донедавна бренди в своїй комунікації з цільовою 

аудиторією активно використовували концепцію, яка має назву 

«outbound» маркетинг, що передбачає поширення інформації 

про компанію або її продукти за допомогою проведення 

широкомасштабних рекламних і інформаційних кампаній на 
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радіо, телебаченні і в пресі, холодних дзвінків, зовнішньої 

реклами, масових електронних та поштових розсилок тощо. 

Проведення таких заходів забезпечує широке охоплення, але 

відрізняється низькою селективністю реципієнтів рекламних 

звернень. Його недоліками є висока вартість і низька 

ефективність, оскільки «outbound» маркетинг розрахований на 

широку аудиторію, яка може не бути зацікавлена в продукції 

компанії. При застосуванні даної концепції маркетологи, а не 

покупці обирають тему, час і канал взаємодії. Рекклама 

«нав’язується» контактній аудиторії, є небажаною і 

дратуючою, вона «втручається» у звичний хід подій, перериває 

їх і часто ігнорується, бо люди не потребують цієї інформації. 

Це монолог, а не комунікація, який, як правило, зосереджений 

на товарі та аргументації причин, чому аудиторія має його 

купувати. Проведення таких кампаній має тимчасовий ефект, 

який знижується або зникає після її завершення. З часом 

конкуренція на ринку підвищується, боротьба за увагу 

споживачів загострюється, ціни на розміщення реклами 

зростають, споживачі починають ігнорувати інвазивні рекламні 

повідомлення, ефективність прямої реклами знижується і вона 

в багатьох випадках не окуповується.  

У 1999 році вийшла книга Сета Годіна «Довірчий 

маркетинг:перетворення незнайомців у друзів і друзів у 

клієнтів», в якому довірчий маркетинг визначається як 

привілей (а не право) доставки очікуваних, особистих і 

релевантних повідомлень людям, які дійсно хочуть їх 

отримувати. Автор закликав маркетологів поважати вибір і час 

споживачів, наголошував на тому, що компанія має 

зосередитися на укріпленні довіри і взаєморозуміння завдяки 

цінному контенту. Не продавець, а саме покупець, на думку 

Сета Годіна, має сам розпочати свою подорож. «Метою 

довірчого маркетингу є переміщення споживачів по сходах 
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дозволів, їх перетворення з незнайомців на друзів і, зрештою, 

на клієнтів. І від клієнтів на лояльних клієнтів. На кожному 

кроці по сходах зростає довіра, зростає відповідальність і 

зростає прибуток» [1]. 

Розвиток Інтернету надав брендам нові виключні 

можливості для обміну контентом, відслідковування вхідних 

запитів, персоналізації повідомлень, на базі якого розвивалися 

нові маркетингові комунікаційні підходи. У 2005 році компанія 

HubSpot, яка спеціалізується на наданні сервісів з веб-

аналітики, сформулювала і запропонувала нову форму 

комунікацій з аудиторією – концепцію «inbound» маркетингу, 

яка передбачає залучення потенційних клієнтів через корисний 

контент, завдяки чому вони самі приходять до компанії. При 

взаємодії з таким контентом лояльність споживачів зростає і 

вони можуть перетворитися на покупців. Клієнти не 

зацікавлені в тому, щоб їм нав’язували рекламну інформацію, 

однак, коли вони самі приймають рішення, вони набагато 

частіше приймають цільову пропозицію або реагують на 

заклик до дії. 

Оскільки комунікаційні та маркетингові технології 

постійно прогресують і змінюються, спричиняючи зміну 

підходів щодо просування, відбулося виокремлення ще одного 

напряму у маркетинговій діяльності – контент маркетингу. 

Існують різноманітні визначення контент маркетингу. Так, Кріс 

Болман, директор з інтегрованого маркетингу, Percolate Inc 

визначає контент маркетинг як рекламу, яка приносить цінність 

для одержувача [2] Деякі автори зосереджують увагу на 

окремих цілях контент маркетингу: створення репутації бренду [3], 

підвищення рівня обізнаності з ним [4], формування довіри до 

бренду [2].  Ряд авторів, наприклад Майкл Бреннер, 

генеральний директор, Marketing Insider Group, Райан Скіннер, 

старший аналітик Forrester Research [2] та ін. звужують 

https://www.linkedin.com/in/chrisbolman
https://www.linkedin.com/in/chrisbolman
https://www.linkedin.com/in/michaelbrenner
https://uk.linkedin.com/in/ryaneskinner
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значення контент маркетингу лише до створення корисного 

контенту, упускаючи з уваги мету цього процесу [5].    

Термін контент маркетинг складається з двох слів – 

контент і маркетинг. Контент – це вміст певного 

інформаційного ресурсу, а маркетинг, за визначенням 

Ф,Котлера - це управління ринком, спрямоване на здійснення 

обміну з метою надання споживчої цінності для задоволення 

потреб споживачів. При формулюванні визначення контент 

маркетингу слід з’ясувати, що є першочерговим у цьому 

понятті – контент чи маркетинг. Якщо переважатиме контент, 

то основна увага буде приділятися процесу його створення і 

якості одержаного вмісту. В свою чергу, маркетинг передбачає 

діяльність бренду на ринку з метою задоволення потреб 

споживачів шляхом надання їм споживчої цінності. Тому, на 

думку автора, у центрі уваги контент маркетингу мають бути 

саме потреби споживачів, які бренд намагається задовольнити 

за допомогою контенту, що має для них самостійну цінність. 

Однак, бізнес організації, що функціонують на ринку, мають 

певну мету і цілі, і контент маркетинг, як частина діяльності 

організації, має підпорядковуватися і здійснюватися з метою їх 

досягнення. Місце контент маркетингу в бізнесі знаходиться на 

перетині цілей компанії та потреб її споживачів (рис. 1). 

Найбільш ємне визначення контент маркетингу дав 

засновник Інституту контент маркетингу Дж. Пуліцці, який  

визначає контент маркетинг як «стратегічний маркетинговий 

підхід, орієнтований на створення та розповсюдження цінного, 

актуального послідовного контенту для залучення та 

утримання чітко визначеної аудиторії - і, зрештою, для 

стимулювання вигідних дій клієнтів» [7].  
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Рис. 1 Місце контент маркетингу у бізнесі [6]. 

Дане визначення можна поділити на три змістовні 

частини: 

- По-перше – це стратегічний підхід, який передбачає

проведення ґрунтовних досліджень потреб,

цінностей та інших важливих характеристик

клієнтів, форм та каналів комунікації з ними;

- По-друге – зосереджується увага на тому, що

контент, який створюється брендом,  повинен мати

цінність для клієнтів;

- По третє – визначається мета контент маркетингу -

стимулювання вигідних для компанії дій клієнтів.

Вважається, що активний розвиток контент маркетингу 

пов'язаний з появою та поширенням мережі Інтернет, хоча він 

виник набагато раніше. За даними платформи Contently, яка 

розмістила історію світового контент-маркетингу [8] найбільш 

раннім прикладом контент маркетингу був щорічник Бенджаміна 

Франкліна «Альманах бідного Річарда» (1732 р.), який містив 

поради про те, як домогтися успіху і добробуту, як удосконалити 

життя суспільства. Альманах видавався з метою промоції послуг і 

продукції друкарні, в якій друкувалися і інші твори, але саме 

альманах користувався найбільшою популярністю. Окремі  
автори   наводять   у    якості   більш   ранніх   прикладів    контент  

      Цілі 
організації 

Потреби 
споживачів 

Контент 
маркетинг 



маркетингу печерні малюнки, датовані     4200 р. до н. е. [9] 

Термін контент маркетинг вперше був використаний у 1996 

році Джоном Ф. Оппедалом на нараді для журналістів в 

Американському суспільстві редакторів газет [10], а активно 

розвиватися цей напрям почав з 2009 року. Однак, незважаючи на 

значний інтерес до контент маркетингу, ґрунтовні наукові 

теоретичні напрацювання з цього питання практично відсутні, 

немає єдиного підходу до термінології, публікації здебільшого 

мають розрізнений характер, а їх переважна більшість - це 

публікації в блогах, і соціальних мережах.   

На сьогодні можна виділити три підходи до визначення 

«контент маркетингу»: 

- як частина або синонім «inbound» маркетингу;

- «Іnbound» маркетинг, як частина контент маркетингу;

- як самостійне явище.

Опитування проведене фірмою HubSpot серед 3500

маркетологів показало, що більшість фахівців вважає контент-

маркетинг складовою частиною inbound маркетингу (рис. 2). 

Рис. 2  Взаємозалежість  між   контент   і   inbound 

маркетингом [11] 

Маркетинг Продажі Послуги 

Контент маркетинг
частина inbound
маркетингу

Синоніми

inbound маркетинг
частина контент
маркетингу

Різні поняття
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https://blog.hubspot.com/marketing/difference-between-content-and-inbound-marketing
https://blog.hubspot.com/marketing/difference-between-content-and-inbound-marketing
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Як свідчить аналіз популярності пошукових запитів 

пов’язаних з «Inbound marketing» і «content marketing», 

здійснений за допомогою сервісу Google Trends, термін 

контент маркетинг активно почав згадуватися з 2012 року і 

його популярність постійно зростала, значно випереджаючи 

іnbound маркетинг (рис.3). В Україні інтерес до контент 

маркетингу значно підвищився починаючи з 2018 року і також 

випереджає за популярністю іnbound маркетинг (36 проти 11 

запитів у жовтні 2020 року (рис.4). 

           Рис. 3 Порівняльний аналіз пошукових запитів «Inbound 

marketing» і «content marketing в світі [12] 

  Рис. 4 Порівняльний аналіз пошукових запитів «Inbound 

marketing»і «content marketing в Україні [12] 

https://trends.google.ru/trends/explore?q=Inbound%20marketing,content%20marketing
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Автори публікацій ua- та ru-нету здебільшого 

ототожнюють ці два підходи [13, 14, 15]. Аналіз англомовних 

джерел засвідчує, що на Заході контент маркетинг вважається 

важливою частиною inbound маркетингу, його першоосновою. 

[9, 16, 17, 18, 19, 20, 21]  

Англомовні  автори контент маркетинг найчастіше 

розглядають як спосіб залучити правильних кваліфікованих 

потенційних клієнтів за рахунок створення релевантного, 

цінного для них контенту. Тобто вони основну увагу контент 

маркетингу фокусують саме на створенні і розповсюдженні 

контенту, а inbound маркетинг вважають більш широким 

підходом, який передбачає перетворення відвідувачів на 

покупців, адже сам по собі цінний і корисний контент не 

змусить їх стати клієнтами.  

Вони відзначають, що використання контент маркетингу 

доцільно на ранніх етапах з метою залучення споживачів на 

канали бренду, а їх затягування і переміщення по етапах 

воронки продаж – це inbound маркетинг. Однак це твердження 

не в повній мірі відповідає дійсності, адже контент маркетинг 

використовується на усіх етапах воронки продаж.  

Серед відмінностей відзначається більш творча 

орієнтованість контент маркетингу на відміну від inbound 

маркетингу, який передбачає використання точних 

інструментів - програмування, аналітики та автоматизації 

маркетингу, використання більш широкого арсеналу методів 

для спонукання відвідувача до певних дій. 

Також відрізняється спрямованість і зміст inbound та 

контент маркетингу  (рис. 5, 6) 
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Рис 5. Процес inbound маркетингу [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Процес контент маркетингу [23] 

 

Метою іnbound маркетингу є перетворення користувачів в 

покупців, а контент маркетинг спрямований на їх 

трансформацію у потенційних споживачів. Актуальним 

питанням також є дослідження сфер inbound маркетингу та 

контент маркетингу. З наведених вище малюнків (рис.5, 6) 

видно, що поле діяльності inbound маркетингу є більш 

широким у порівнянні з контент маркетингом (рис. 7).  
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Рис. 7. Співвідношення функцій inbound маркетингу і 

контент маркетингу (розроблено автором) 

Іnbound маркетинг передбачає залучення потрібних 

користувачів, отримання їх контактної інформації, перетворення 
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контент маркетинг не має відношення (рис. 8). 

Рис. 8. Співвідношення компонентів inbound маркетингу і 

контент маркетингу (розроблено автором) 

Отже, можна зробити висновок, що контент маркетинг не 

є синонімом inbound маркетингу - inbound маркетинг є більш 

широкою категорією. Але, в свою чергу, контент маркетинг є 

основою inbound маркетингу, адже без створення цінного і 

релевантного контенту неможливе залучення потенційних 

клієнтів в воронку продаж. Його принциповою відмінністю є 

те, що метою контент маркетингу є не продаж, а побудова 

довірчих взаємозв’язків з цільовою аудиторією, які можуть 
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користувачами. Вони самі стають ініціаторами взаємодії з 

брендом на зручній для них платформі і у зручний для них час. 

Контент, який створюється і поширюється брендом має 

самостійну цінність для цільової аудиторії, він не передбачає 

широкого охоплення, а спрямований лише на тих споживачів, 

яким він дійсно може бути цікавий.  
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цілями організації та її маркетинговими цілями (рис. 9). 

 

Рис. 9 Ієрархія цілей компанії 

Серед цілей контент маркетингу (рис. 9) немає 
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- формування іміджу експерта у своїй галузі, що підвищує 

довіру до бренду;  

- підвищення лояльності споживачів; 

- зростання цільового трафіку, лідів та конверсій; 

- збільшення   природної   маси  посилань  за   рахунок 

розповсюдження користувачами інформації бренду в 

соціальних мережах, що сприяє підвищенню видимості бренду 

в пошуку; 

- заощадження витрат і більш тривалий ефект у 

порівнянні з рекламою. 

Але, поряд з позитивними рисами, йому притаманні і 

певні недоліки:  

- складність і висока вартість процесу – для розробки і 

реалізації стратегії контент маркетингу потрібна планомірна  

постійна робота, виконання якої передбачає залучення 

досвічених фахівців. Необхідні додаткові витрати на 

копірайтинг, розміщення і моніторинг контенту; 

- відсутність швидкого ефекту – контент маркетинг є 

стратегічним підходом. За експертними оцінками, на 

одержання першого відчутного ефекту потрібно 3-6 місяців; 

- не підходить для всіх видів бізнесу – вважається, що 

контент маркетинг не принесе очікуваного ефекту для 

локальних закладів торгівлі і послуг, компаній, що займаються 

виготовленням складної техніки і апаратури, що немає аналогів 

і замінників, для компаній, що орієнтовані на забезпечення 

державних закупівель, дистриб’юторам; 

- складності в оцінці ефекту – результативність окремих 

аспектів контент маркетингу (наприклад, покращення репутації 

або підвищення рівня експертності) дуже важко оцінити.  

Будь-які дії, спрямовані на досягнення певних цілей, 

повинні мати системний характер Для ефективного просування 

бренду необхідна розробка стратегії контент маркетингу. 
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Інститут контент маркетингу у своїх щорічних звітах регулярно 

відзначає, що ті компанії, у яких є контент-маркетингова 

стратегія, оцінюють свої зусилля як набагато більш успішні, 

ніж ті, у кого її немає. [24] 

До початку розробки стратегії важливо розуміти продукт 

(послугу), який реалізується, його унікальну торгову 

пропозицію, характеристики споживчого і конкурентного 

середовища.  

Першим етапом розробки стратегії є визначення цілей і 

задач просування. Цілі стратегії контент-маркетингу повинні 

сприяти досягненню бізнес-цілей компанії і бути пов'язаними з 

її глобальною маркетинговою стратегією. Необхідно скласти 

перелік задач, вирішення яких дозволить досягнути 

поставлених цілей. Прикладами таких цілей можуть бути: 

підвищення рівня впізнаваності бренду на цільовому ринку, 

підвищення лояльності покупців, формування іміджу компанії, 

підвищення залученості покупців, збільшення рівня генерації 

лідів, залучення нових клієнтів, підвищення відвідуваності 

сайту компанії, тощо (рис 10). Встановлені цілі повинні бути 

конкретними і вимірюваними. 

Рис 10. Цілі контент маркетингу,що успішно були 

досягнуті компаніями протягом 2020 року [24] 
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Другим етапом створення стратегії є дослідження і 

сегментація цільової аудиторії. Її дослідження ведеться за 

такими ознаками: географічні, соціально-демографічні, 

психографічні, поведінкові. Для більш ефективного просування 

загальну цільову аудиторію можна сегментувати – розподілити 

на більш вузькі групи, шляхом включення додаткових 

критеріїв (мотиви здійснення покупки, модель поведінки, 

особи, що впливають на рішення про здійснення покупки 

тощо). Після визначення основних характеристик цільової 

аудиторії необхідно здійснити дослідження користувачів 

окремих каналів з метою визначення тих з них, в яких 

концентрація цільової аудиторії є найвищою. На цьому етапі 

розробки стратегії може бути складена «Карта подорожі 

споживача» (Customer Journey Mapping).  

Останнім часом багато компаній усвідомили, що 

перспективи їх розвитку та довгостроковий успіх на ринку 

значною мірою залежить від того наскільки добре вони 

розуміють справжні мотиви, що керують поведінкою покупців. 

Для кращого розуміння поведінки споживачів компаніями все 

більш активно застосовується Карта подорожі покупця 

(Customer Journey Map), яка візуалізує усі точки стикання 

покупця з компанією на шляху просування від виникнення 

потреби до здійснення покупки з урахуванням його емоцій, 

думок, цілей і мотивів на кожному етапі взаємодії. Але, 

незважаючи на популярність даного маркетингового 

інструменту, єдиного підходу до розробки карти подорожі 

покупця та її шаблону не існує. 

Розробка карти подорожі покупця є складним процесом, 

що передбачає виконання певної послідовності робіт. Склад 

етапів розробки у різних авторів відрізняються, але більшість 

дослідників найчастіше при розробці карти подорожі покупця 

застосовують створення образу покупця (personas), сценаріїв 
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(scenarios), дії (actions), думки (thoughts) та емоції (emotions), 

що також підтверджується даними дослідження, проведеного 

Нільсен Норман Груп (рис. 11).  

 
Рис.11 Елементи, що зазвичай використовуються у карті 

подорожі покупця [25] 
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забезпечують виконання цих процесів [27]). Це призводить до 

плутанини і ускладнення сприймання інформації та прийняття 

обґрунтованих рішень . Більшість дослідників (за даними 

Нільсен Норман Груп [25]) не включає у CJM блок, пов’язаний 

з виявленням проблем та можливостей. Дана інформація у 

карті подорожі має вирішальне значення для визначення 

напрямів і заходів оптимізації. 

Як правило, карта подорожі покупця включає три зони: 

«лупа» (lens, зона А), яка характеризує споживача і сценарій, 

який необхідно досліджувати; зона, що містить візуалізований 

досвід споживача (the experience, зона В); зона, де, в 

залежності від мети дослідження, наводяться виявлені 

проблеми і можливості подальшого розвитку (insights,        

зона С). (рис. 12).  

З урахуванням даних дослідження та вивчення 

літературних джерел запропоновано узагальнений алгоритм 

розробки карти подорожі покупця.(рис.13) 

До початку роботи над картою подорожі покупця 

необхідно визначити цілі, для досягнення яких здійснюється її 

розробка. Прикладом таких цілей може бути: одержання чіткої 

уяви щодо поведінки споживача на кожній стадії циклу, його 

цілей і мотивів, тощо; визначення  «шаблонного» шляху 

споживача, що може бути застосований до інших груп  

покупців; розуміння того, як різні групи споживачів проходять 

різні стадії; виявлення нових можливостей виявлення бар’єрів і 

перешкод на шляху споживача та розробка заходів щодо їх 

усунення. 
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Рис 12. Структура карти подорожі покупця [28] 

 

Також на підготовчому етапі здійснюється визначення і 

ґрунтовне вивчення цільової аудиторії, її сегментування.  

Процес роботи над CJM розпочинається з розробки 

портрету типового покупця (Personas) для кожного сегменту 

цільової аудиторії. Образ типового покупця – це уявні, 

узагальнені персонажі певного сегменту цільової  аудиторії, що 

мають схожі погляди, цілі і поведінку по відношенню до 

продукту компанії. Розробка портрету передбачає 

персоналізацію представників певного сегменту, визначення їх 

реальних особистісних якостей та цілей. Створення образу 

покупця дозволяє компанії краще зрозуміти хто є споживачами 

її продукції, їх потреби, очікування, особливості поведінки та 

взаємодії. Так як шлях вибору товару або послуги у кожного 

споживача свій, то необхідним є розробка окремої карти 

подорожі для декількох персонажів. Для цього створюється 

сценарій – для кожного персонажу визначається гіпотетичний 

перелік кроків на шляху вибору товару або послуги. 
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Рис. 13 Алгоритм розробки карти подорожі покупця 

 

Для кожного кроку визначаються цілі та очікування 

споживача, точки взаємодії (Touchpoints - це будь-яка 

взаємодія споживача з компанією: спілкування з 

співробітником компанії, дзвінок, відвідання сайту, перегляд 

реклами, здійснення замовлення або покупки тощо) і канали 

взаємодії з компанією (Channels – це де відбувається взаємодія 

споживача із компанією: магазин, сайт, смартфон, Інтернет, 

мобільний додаток тощо), відзначається думки, емоції покупця 

при взаємодії з певними точками. На етапах взаємодії можуть 

виникати перешкоди, які можуть привести до втрати клієнта 
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(наприклад, через довгий час очікування відповіді на дзвінок, 

клієнт може зателефонувати у іншу компанію, що надає 

аналогічні послуги; відсутність доставки, якщо товар 

знаходиться на значній відстані від покупця тощо). На основі 

інформації про такі бар’єри та перешкоди компанія має 

розробити заходи щодо їх усунення. 

Створена карта подорожі покупця не є статичною, адже 

зовнішнє і внутрішнє середовище компанії є динамічним – 

змінюється ситуація на ринку, потреби споживачів, канали 

взаємодії та їх вплив, розширюється асортимент продукції та 

послуг, удосконалюється продукт. Тому карта подорожі 

потребує постійного корегування та оновлення. 

Третім етапом формування стратегії контент маркетингу є 

вивчення найбільш успішних проектів та досвіду конкурентів. 

Ця інформація допоможе обрати найбільш дієві інструменти і 

канали просування, зрозуміти який контент необхідний 

потенційним споживачам і яка форма його подачі викликає 

найбільший відгук у цільової аудиторії, визначитися з 

частотою та часом оновлення контенту.  

Четвертим етапом розробки стратегії контент маркетингу  

є створення контент-плану (вибір типів і форматів контенту, 

каналів поширення і план розміщення контенту). Зміст 

контенту визначається цільовою аудиторією бренду (її 

потребами, перевагами, бажаннями, системою цінностей тощо). 

Саме цільова аудиторія визначає основні теми, зміст, структуру 

і стиль контенту. Значну увагу слід приділити розробці 

контенту і його оформленню для кожного окремого каналу, 

сегменту цільової аудиторії. Також контент повинен 

враховувати етап воронки продаж. Контент на стадії 

поінформованості має включати матеріали, які дозволять 

користувачу краще розібратися в суті проблеми або одержати 

базову інформацію про продукт (статті, що містять поради як 
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правильно обрати товар, огляди марок, які присутні на ринку, 

відповіді на питання, що часто задаються тощо). На етапі 

дослідження покупець вже має уявлення про проблему і 

можливі варіанти її вирішення, тому контент на цій стадії або 

дає можливість поглибити вивчення проблеми або допомагає 

користувачам розібратися в існуючих варіантах її вирішення і 

порівняти їх (порівняння, рейтинги, детальні описи конкретних 

товарів, відгуки і огляди покупців тощо). На етапі рішення 

контент має допомогти клієнту обрати найбільш вигідний 

варіант конкретного продукту (інформування про діючі акції і 

знижки, персоналізовані пропозиції, гарантії, оплату і доставку 

тощо) і здійснити покупку.   

Останнім етапом розробки стратегії контент маркетингу є 

оцінка ефективності роботи. Система показників оцінки 

повинна будуватися з урахуванням задіяного каналу (власний 

сайт, блоги, форуми, соціальні мережі, офлайн канали тощо). 

Оцінка ефективності роботи ведеться по трьох основних 

напрямах: охоплення (це показники, що дозволяють оцінити 

розмір потенційної і реальної аудиторії і її динаміку, 

ефективність розміщених повідомлень); залучення (оцінка 

процесу взаємодії користувачів з контентом, вірність вибору і 

побудови контентної політики); конверсія (відповідність 

контенту потребам користувачів, процес їх перетворення на 

клієнтів). Наведені показники необхідно аналізувати в 

динаміці. Необхідно постійно досліджувати аналітику, щоб 

мати уяву який контент дає найбільший результат і залучення 

користувачів.  Основні показники ефективності стратегії можна 

відслідковувати за допомогою вбудованих систем аналітики, 

що є в соціальних мережах та таких сервісів як GoogleAnalitics 

та інших онлайн сервісів. 

Видавничі організації також використовують контент 

маркетинг як один з засобів просування. Але в Україні цей 
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процес не набув широкого поширення - вітчизняні видавництва 

практично не використовують ресурси соціальних мереж для 

просування продукції. За даними Державного реєстру видавців, 

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 

України, станом на 1 січня 2021 року в країні зареєстровано 

7695 суб’єктів видавничої справи, з яких 5458 займаються 

видавничою діяльністю [29], але лише незначна частина 

вітчизняних видавництв має свої профілі у популярних 

соціальних мережах.  

Найбільш широко видавничі організації представлені в 

мережі Facebook, в якій налічується близько 100 аккаунтів 

видавничих організацій. Найбільшу кількість прихильників 

мають видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» - 139,3 тис ос.,  

„Старого Лева” – 115 тис. ос., «Ранок» - 91,6 тис. ос.  

Порівнюючи дані про присутність видавництв у соціальних 

мережах за 2015-20 роки та число їх прихильників, слід 

зазначити, що найбільш активно у якості засобів просування 

видавничі організації використовують мережу Facebook. 

Кількість видавничих аккаунтів у цій мережі практично не 

збільшилась, але аудиторія окремих сторінок зросла в 10-15 

разів. 

Про популярність соціальних мереж і, зокрема мережі 

Facebook, в якості каналу поширення контенту, також свідчать  

дані  щорічного звіту про B2C контент маркетинг від Інституту 

контент маркетингу, (рис.14, 15). 

Для визначення найбільш ефективних каналів комунікації та 

інструментів контент маркетингу у видавничій сфері було 

проаналізовано п’ять провідних видавництв світу та України.  

Найбільшими видавничими організаціями у світі протягом 

останніх років є RELX Group, Thomson Reuters, Pearson, 

Bertelsman, Wolter Kluwer [30] Але всі вони входять до складу 

крупних медіа конгломератів, які працюють також в інших сферах 
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і видання книг не є їх основною діяльністю. Тому для дослідження 

було обрано найбільші книговидавничі організації, що входять до 

складу «Великої п’ятірки»: Penguin Random House, Hachette Livre, 

HarperCollins, Macmillan Publishers и Simon & Schuster. 

Рис.14 Використання каналів поширення контенту в В2С 

маркетингу, % [24] 

Рис.15 Використання соціальних мереж для поширення 

контенту в В2С маркетингу, % [24]  
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Всі видавництва мають свій сайт, на якому представлена 

корпоративна інформація; книги, з можливістю їх придбати; 

анонси нових видань; інформація про авторів; новини: 

контакти тощо. Також всі досліджувані видавництва мають 

свою сторінку у мережі Facebook, Twitter та Instagram. 

Таблиця 1 

Представництво видавництв у соціальних мережах та 

кількість підписників, тис.ос. 

Соціальна  

мережа 

 

Видав 

ництво 

 
     

 

Penguin 

Random 

House 

973,5 1273.8 583.0 19,0 1500,0 + - 

Hachette Livre  69,0 1.0 42.9 - - - - 

HarperCollins 248,0 1018.2 429,0 - - - - 

Macmillan 

Publishers 

23,0 22.5 31.3 - - - + 

Simon & 

Schuster 

167,5 715.9 270 71,5 - - - 

 

В мережі Facebook видавництва розміщують пости кожен 

день. Найчастіше розміщуються записи, що мають 

комерційний характер (описи виданих книг з посиланнями на 

сайт видавництва, де їх можна придбати) та інформаційні 

(пам’ятні дні, дні народження відомих авторів, визначні події у 

світі книг і книговидання, анонси подій тощо). Але ці 

публікації мають незначну реакцію підписників. Найбільше 

реакцій викликає розважальний контент (цікаві факти, 

пов’язані з читанням; рекомендації, що почитати за знаками 

зодіаку тощо), анонси видань, що пов’язані з визначними 

політичними діячами або популярними подіями у шоу бізнесі 
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чи політичному житті (вихід книги мемуарів Барака Обами, 

збірки поезій молодої поетеси Аманди Горман, що відкривала 

своєю поемою інавгурацію Джо Байдена, чергового тому роману 

Бріджертон, який ліг в основу успішного серіалу тощо) та 

інтерактивний (опитування підписників: яка книга допомогла 

вижити в 2020, якою книгою ви закінчуєте рік, розіграші видань 

серед тих, хто зареєструється і візьме участь в події тощо). 

Одними з ключових метрик ефективності контент 

маркетингу у соціальних мережах є: кількість прихильників та 

темпи їх росту, кількість відписок, охоплення, кількість 

переглядів, показники рівня залученості – ER (engagement rate), 

що характеризують відсоток активних підписників за день 

(ERday) чи на окремий пост (ERpost), оцінка трафіку. Більша 

частина цих показників доступна лише адміністраторам 

сторінок у соціальних мережах, тому в рамках даного 

дослідження було проаналізовано величина аудиторії брендів та 

показники залученості (табл.2). 

Таблиця 2 

Оцінка ефективності використання соціальних мереж1 

Facebook 

Видавництво Кількість 

підписників, 

тис. ос. 

ERday, 

% 

ERpost, 

% 

В середньому на пост 

 
  

Penguin 

Random 

House 

973,5 0,012 0,011 74 10 23 

Hachette 

Livre  

70.7 1.426 1.004 570 116 10 

HarperCollins 248,0 0.022 0.010 19 2 1 

Macmillan 

Publishers 

23,0 0.067 0.011 17 2 1 

Simon & 

Schuster 

167,5 0.545 0.293 222 68 163 

 

                                                           
1 Аналіз проводився за допомогою додатку Popsters  за період 1.08.2020 -

31.01.2021 
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Twitter 
Видавництво Кількість 

підписникі

в, тис. ос. 

ERday, 

% 

ERpost, 

% 

В середньому на пост 

 
 

Penguin Random 

House 

1273.8 0.419 0.062 693 94 

Hachette Livre  1.0 0.146 1.476 10 5 

HarperCollins 1018.2 0.309 0.021 177 37 

Macmillan 

Publishers 

22.5 2.25 2.28 449 63 

Simon & Schuster 715.9 0.205 0.055 347 47 

 

Instagram 

Видавництво Кількість 

підписникі

в, тис. ос. 

ERday, 

% 

ERpost, 

% 

В середньому на пост 

  

Penguin Random 

House 

583.0 0.50 0.56 3200 87 

Hachette Livre 42.9 1.46 1.63 565 133 

HarperCollins 429,0 0.067 0.49 2062 52 

Macmillan 

Publishers 

31.3 0.27 0.74 228 231 

Simon & Schuster 270 0.71 0.43 1452 15 

 

Youtube 
Видавництво Кількість 

підписни

ків, тис. 

ос. 

ERday, 

% 

ERpost, 

% 

В середньому на пост 

 
  

Penguin 

Random 

House 

19.0 0,056 0,058 10 1 369 

Simon & 

Schuster 

71,5 0,012 0,034 20 2 1063 

 

Залученість підписників видавництв у Facebook не є 

високою. В структурі контенту переважає рекламний. Так у 

видавництва Penguin Random House рекламні пости займають 

55% публікацій, а розважальний контент відсутній. У 
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видавництва Hachette Livre присутні публікації розважального 

характеру, що відповідно впливає на більш високі показники 

залученості.  

Набагато вищий показник залученості демонструє Twitter 

та Instagram. Найбільший відгук у читачів мають ретвіти 

відомих авторів, політиків, представників шоу бізнесу, книги 

яких виходять у видавництві (Елтон Джон, Мерайя Кері, Барак 

Обама, Аманда Горман, Стівен Кінг та ін.). В Instagram жваву 

реакцію мають фото за лаштунками видавництва (як виглядає 

покинуте видавництво під час карантину, фото домашніх 

улюбленців працівників видавництва), опитування аудиторії, 

фото від читачів (красиві книжкові шафи, фото читачів з 

книгами видавництва та ін.).   

Незважаючи на те, що відео контент зараз є 

найпопулярнішим фоорматом, лише 2 досліджуваних 

видавництва мають свої профілі на Youtube, і кількість відео 

контенту у решті мереж є незначною. В акаунтах на Youtube 

розміщені відео про книги видавництв, інтерв’ю з авторами, 

розповіді авторів про свої книги, цікаві відео про книги тощо. 

Найбільший відгук аудиторії мають розповіді зіркових авторів 

про свої твори (співачка Тіна Тернер, актор Джеррі Сайнфелд). 

Серед маркетологів немає єдиної думки щодо оптимального 

значення показника рівня залученості. Але більшість сходиться 

на тому, що для мережі Facebook нормальним значенням ER є 

1-2%, Twitter – 0,5-1%,  Instagram – 1-3. За даними таблиці 2 

можна побачити, що рівень залученості підписників 

видавництв є нижчим від наведених значень. Це свідчить про 

те, що контент, який розміщується видавництвами, не 

відповідає інтересам їх цільової аудиторії.  

За даними дослідження Ukrainian Reading and Publishing 

Data 2018 [31] найбільш популярними видавництвами України 

є: Ранок, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, Клуб сімейного дозвілля, 
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Видавництво Старого лева, Фоліо. Всі  видавництва мають 

сайти, на яких можна ознайомитися з книгами видавництва та 

придбати їх, корпоративною інформацією, новинами та 

контактами. Також всі досліджувані видавництва мають свої 

акаунти у мережі Facebook та Instagram (табл. 3). 

Таблиця 3 

Представництво видавництв у соціальних мережах та 

кількість підписників, тис.ос. 

Соціальна  

        мережа 

 

Видавницт 

во 

     

Ранок 91,6 - 81,1 2,1 - 

А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА 

139,3 4,7 46,1 - - 

Клуб 

сімейного 

дозвілля 

36,0 2,0 47,1 - - 

Видавництво 

Старого лева 

115,0 3,9 66,9 1,4 6,8 

Фоліо 9,7 - 6,0 - - 

 

У мережі Facebook видавництва розміщують інформацію 

про книги, анонси видань, інформацію про події, інтерв’ю з 

авторами. Найбільш популярними серед підписників є 

публікації щодо проведення розіграшів книг видавництв, 

опитування та розважальний контент (ворожіння по книзі) 

(табл.4).  
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Таблиця 4 

Оцінка ефективності використання соціальних мереж 

Facebook 
Видавництво Кількість 

підписників, 

тис. ос. 

ERday, 

% 

ERpost, 

% 

В середньому на пост 

 
  

Ранок 91,6 0,97 0,46 139 47 216 

А-БА-БА-

ГА-ЛА-МА-

ГА 

139,3 0.24 0.49 573 73 33 

Клуб 

сімейного 

дозвілля 

36,0 0.87 0.225 50 5 17 

Видавництво 

Старого лева 

115,0 0.34 0.126 84 16 37 

Фоліо 9,7 0.09 0.135 11 1 0 

 

Twitter 

Видавництво Кількість 

підписників, 

тис. ос. 

ERday, 

% 

ERpost, 

% 

В середньому на 

пост 

 
 

А-БА-БА-ГА-ЛА-

МА-ГА 

4,7 0,72 1,14 45 8 

Клуб сімейного 

дозвілля 

2,0 0,026 0,095 2 0 

Видавництво 

Старого лева 

3,9 0.71 1.12 4 1 

 

Instagram 

Видавництво Кількість 

підписників, 

тис. ос. 

ERday, 

% 

ERpost, 

% 

В середньому на 

пост 

  

Ранок 81,1 0.98 0.55 413 33 

А-БА-БА-ГА-ЛА-

МА-ГА 

46,1 0.75 1.8 822 10 

Клуб сімейного 

дозвілля 

47,1 1.77 1.46 644 43 

Видавництво 

Старого лева 

66,9 1.97 1.24 731 98 

Фоліо 6,0 0.18 1.dblfdy

bxb 

77 1 
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Youtube 
Видавництво Кількість 

підписників, 

тис. ос. 

ERday, 

% 

ERpost, 

% 

В середньому на пост 

 
  

Ранок 2.1 0,087 0,455 9 1 99 

Видавництво 

Старого Лева 

1,4 0,05 0,06 7 1 91 

 

Так само як і у видавництв «Великої п’ятірки», більш 

високий рівень залучення підписників має Twitter та Instagram. 

В мережі Instagram найбільший рівень реакцій мають пости, 

присвячені розіграшам призів, фото користувачів з книгами 

видавництва, вітання з днями народження відомих авторів. У 

Twitter найбільшою популярністю користуються ретвіти 

відомих людей, в яких згадуються книги видавництва, огляди 

видань, тематичні добірки книжок, контент користувачів, 

пов'язаний з книгами видавництва.  

Лише 2 видавництва мають свій канал в Youtube. 

Найбільшою популярністю серед розміщених відео 

користувалися інтерв’ю з відомими авторами, працівниками 

видавництва та відеопрезентації популярних книг. 

Показники ER вітчизняних видавництв також є нижчими 

від оптимальних значень, проте більш високими у порівнянні з 

показниками «Великої п’ятірки». Пости українські 

видавництва розміщуються не кожного дня але реакції на них 

активніші. Щодо видів розміщуваного контенту – суттєвих 

відмінностей не виявлено – також переважають публікації 

комерційного характеру.  

Низькі показники залученості видавництв пов’язані з 

переважанням комерційного контенту (реклами) і практично 

відсутністю корисного і розважального контенту, який 

користується значною увагою. За рекомендаціями фахівців 

частка   такого  контенту  має  складати  30-40%,  а  рекламного  
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лише 5-10%. 

Висновки. Використання контент маркетингу надає 

компаніям додаткові можливості для просування товарів та 

послуг. Грамотно побудована стратегія дозволяє підвищити 

інтерес до товару, сформувати позитивний імідж фірми, що 

може сприяти підвищенню продажів. Також застосування 

контент маркетингу дозволяє компанії налагодити тісний 

контакт з споживачами, підвищити відвідуваність сайту або 

інтернет магазину,  вивчати суспільну думку щодо діяльності 

компанії та її продукції, проводити власні маркетингові 

дослідження. 

Аналізуючи результати дослідження можна відзначити, 

що вітчизняними видавництвами контент маркетинг не 

використовується у повній мірі. Але не можна розпочинати 

роботу у соціальних мережах без чіткої стратегії і цілей. Також 

слід розробити окремий контент-план для кожної мережі, 

оскільки аудиторія на різних майданчиках відрізняється і 

розміщення однакових матеріалів у всіх акаунтах не буде 

ефективним. 

Видавництвам слід приділяти більше уваги вивченню 

цільової аудиторії, оскільки низькі значення рівня залученості 

свідчать про розміщення нерелевантного потребам підписників 

контенту.  

Не слід намагатися використовувати соціальні мережі для 

продажу, натомість доцільно розміщувати контент, яким 

користувачі будуть ділитися, який буде спонукати їх 

взаємодіяти з платформами – освітній, розважальний, 

інтерактивний. Для визначення напрямів удосконалення змісту 

контенту доцільно досліджувати власні метрики ефективності 

та успішні проекти конкурентів.  

Найбільший інтерес у підписників досліджуваних 

видавництв викликають публікації, пов’язані з «лідерами 
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думок», інтерактивний контент (розіграші, опитування), 

персональний брендінг (знайомство з працівниками), контент 

підписників. Для підвищення залученості прихильників 

видавництва можуть залучати авторів та відомих особистостей 

(політиків, представників шоу бізнесу), проводити опитування, 

голосування і розіграші, розміщувати інформацію за 

лаштунками, стимулювати підписників створювати власний 

контент і розміщувати його на своїй сторінці. 

Також доцільно звернути увагу на формат контенту. На 

сьогодні найбільш популярним є відео контент. Статитика 

мережі Facebook свідчить про те, що відеозаписи отримують на 

135% більше аудиторії, ніж текст або зображення [7]. Дані 

проведених досліджень також підтверджує, що відео контент 

має виший рівень переглядів і залученості. 
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РОЗДІЛ 6. ПРАВО 

§6.1 ІСТОРИЧНО- ПРАВОВІ АСПЕКТИ  ВИНИКНЕННЯ

МИРОВОЇ  УГОДИ 

Вступ. Стаття присвячена окремим історичним аспектам 

виникнення і розвитку інституту мирової угоди. Висвітлено 

започаткування процедур примирення в культурах 

найдавніших цивілізацій, а також в Стародавньому Римі та 

Греції, їх становлення у період середньовіччя та розвиток у 

країнах буржуазної Європи. На підставі вивчення  українського 

права досліджено особливості застосування мирової угоди в 

Україні на різних етапах. Мирова угода  давно відоме для 

українських традицій державного управління та світу явище, 

яке зараз лише переживає черговий етап свого відродження. 

Правова система України щодо відношення до правової 

системи європейського співтовариства потребує змін, як 

матеріального законодавства, так і процесуального.  

Згідно цивільно процесуального кодексу одним із 

найважливіших принципів цивільного судочинства – є принцип 

диспозитивності, основним його принципом є здійснення 

сторонами по справі звернення осіб  до суду , надання особисто 

доказів,збирання доказів. 

Але розглядаючи цивільний процес, слід зазначити, що 

сторони по справі мають право на укладання мирової угоди, 

яка вважається ефективним способом  врегулювання спору, та 

закінчення конфлікту між сторонами. 

Законодавство сьогодення постійно вдосконалюється та 

змінюється, значні зміни зазнав цивільно - процесуальний 

кодекс в 2017 році.   Досліджуючи інститут мирової угоди в 

даній роботі було проведено ряд  досліджень з точки зору його 
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природи, становлення та історичного  розвитку в різні 

історичні епохи, та перспективи його розвитку в законодавстві 

України. Було вивчено міжнародний досвід, практика 

застосування мирової угоди, проблеми та шляхи вирішення 

недоліків в законодавстві.  

В данній роботі досліджено особливості виконання 

мирової угоди. Обґрунтовано, що у разі невиконання однією зі 

сторін зобов’язань за умовами мирової угоди інша сторона 

угоди не позбавлена можливості звернутися до суду з позовом 

про спонукання до виконання мирової угоди. При цьому 

звернення заінтересованої особи до суду із зазначеним позовом 

без попереднього отримання постанови державного виконавця 

про відмову у відкритті виконавчого провадження не є 

підставою для відмови в задоволенні вказаного позову 

Метою статті є – вичення поняття, види, та історії  

становлення та розвитку особливості мирової угоди як 

процесуальної форми примирення сторін у цивільному процесі 

Виклад основного матеріалу. За результатами 

дослідження історичних даних вченими процесуалістами було 

вивчено  інститут мирової угоди. Слід зазначити що мирова 

угода існує тисячоліттями - і досліджується як в історичній 

ретроспективі, так і на рівні галузевого та міжгалузевого 

простору. Зокрема. С. В. Лазарев стверджує: «Інститут мирової 

угоди має давню історію. Історичний розиток  мирової угоди 

почав свій розвиток ще в Древньому Римі». Стародавній  Рим є 

колисковою права. Саме в Римі вже проводилися судові 

процеси на основі змагальності сторін. Саме з цього часу 

сторони по справі повинні були надати докази.  Але були 

випадки коли особа яка звернулась до суду, не могли надати 

докази, або привести свідків, в цьому випадку судом 

пропонувалося укласти мирову угоду, за рахунок певних 

уступок.   Таким    чином    з    розвитком      права,     набувала 
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популярності і мирова угода.  

Мирова угода у формулярному процессы Стародавнього 

Риму насила назву «transactio» яка за своєю суттю і формою 

була судовим рішенням. [1, с. 67].Мирові угоди (Transactio) 

за Дигестами Юстиніана (книга друга титул XV «Про мирові 

угоди») повинні були відповідати певним процесуальним 

формам, не  звертая уваги  на  те, що  такі форми і  були справою 

сторін. Відповідно до  Дигестів, мирова угода повинна була 

відповідати праву і  не  шкодити праву інших осіб. Такі угоди 

могли укладати лише уповноважені на те особи. При цьому 

кожна мирова угода повинна суддею або претором. [4, с. 33]. 

У римській імперії врегулювання спору являло собою 

щось середнє між посередництвом й судом. І хоча у римському 

праві ще мало місце застосування помсти у відповідь на образу, 

водночас стає більш виразною його спрямованість на пошук 

цивілізованих способів вирішення конфлікту. Римляни 

зверталися за вирішення спору до претора, але останній не 

розглядався як владний орган, а його рішення мали 

обов'язковий характеру. Проте сама можливість звернення до 

суду за захистом прав забезпечувалася державою і відповідно 

створення таких інституцій давало можливість особам 

розпочати процес врегулювання спору, який міг закінчитися 

складанням мирової угоди,тобто примиренням. Зробити 

висновок про наявність  своєю суттю  попередньої процедури 

мирного врегулювання спору між сторонами дає  змогу 

положення Законів ХІІ таблиць, в якому йдеться про 

необхідність здійснення спроби примирення сторін з метою 

запобігання судовому розгляду: "Если тяжущиеся стороны не 

приходять к соглашению, пусть (они) до полудня сойдутся для 

тяжбы на форуме или на комициуме. Пусть обе 

присутствующие стороны по очереди защищают свое дело". Як 

і в інших державах стародавнього світу, у римській державі не 
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розрізняли кримінального і цивільного процесу, тому угода, 

спрямована на мирне вирішення спору, могла бути укладена як 

у рамках кримінальної, так і цивільної справи. [8, с. 45].  

Д. Л. Давиденко зауважує, що факт встановлення 

грошового еквіваленту правопорушення полегшив проведення 

переговорів з врегулювання спорів [13, с. 164]. Таке 

відшкодування було відомо римському праву під назвою 

«композиція» (тобто штраф, що правопорушник сплачував 

потерпілому). Композиція спочатку мала добровільний, а 

пізніше обов' язковий характер відповідно до встановленого 

законом порядку (так звана «законна композиція»). Пізніше, у 

період середньовіччя, з прийняттям європейськими народами 

християнства та розвитком писемності, звичаєве право було 

закріплене в письмових документах, та містило норми про 

відшкодування заподіяної шкоди, зокрема Салічна правда, а 

через чотири століття й «Руська правда», містили положення 

стосовно точного розміру грошових сум, що підлягають сплаті 

за різні правопорушення й за заподіяння різного роду збитків 

особі та майну, які раніше визначити було вкрай складно. Така 

система була відома й англосаксонському праву, де вона мала 

назву bot [13, с. 165]. 

У «Саксонському зерцалі» – джерелі права Німеччини 

XIII ст. також дістав своє відображення принцип 

відшкодування шкоди. Згіднозі ст. 14 Книги II «Земського 

права», у випадку необережного вбивства та вбивства в умовах 

необхідної оборони судова справа, як правило, обмежувалася 

добровільними угодами про відшкодування збитків потерпілій 

стороні [9, с. 56]. 

При цьому, у контексті даного дослідження вбачається 

доцільним дослідити досвід країн Західної Європи. Так, на 

відміну від України, окремі глави присвячені мирової угоді 

містяться у діючих цивільних кодексах країн романо-
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германської правової системи (Франція, ФРН, Польща, Іспанія, 

Греція та інші). Зокрема, у статті 2044 Цивільного кодексу 

Франції дається визначення мировій угоді, як договору, в силу 

якого сторони закінчують наявний спір між ними або 

попереджають виникнення спору в майбутньому [12, c. 24]. 

У «Саксонському зерцалі» – джерелі права Німеччини 

XIII ст. також дістав своє відображення принцип 

відшкодування шкоди. Згіднозі ст. 14 Книги II «Земського 

права», у випадку необережного вбивства та вбивства в умовах 

необхідної оборони судова справа, як правило, обмежувалася 

добровільними угодами про відшкодування збитків потерпілій 

стороні [14, с. 56]. 

Так, висловлення мирова угода також було визначено в 

цивільном кодексі Франції 1802 р., який розглядав інститут 

примирення, як спосіб, яким можна упередити спір, або 

вирішити його допомогою укладення мирової угоди. І це було 

дійсно так, оскільки мирова угода являла собою універсальний 

інститут, який використовували до всіх видів матеріального 

права: розподілу майна подружжя, у земельних,чи житлових, 

фінансових, цивільних спорах. Якщо у світському суді мирова 

угода була все ж більш приватною справою сторін, тому 

примирним процедурам приділялась незначна увага, то 

церковні суди через примирні процедури повинні були в 

обов’язковому порядку віднайти примірення між сторонами у 

спірних правовідносинах з метою укладення миру (мирових 

угод) між прихожанами. [2, с. 38].  

Так, головним завданням інституту мирових судів у 

Франції було примирення сторін, а додатковим – вирішення 

незначних майнових споров. Тільки після проходження 

процедури примирення у мирового судді, і в разі її невдачі, 

можна було звертатися з позовом до суду. Мировий суддя 

видавав акт про проведення процедури примирення. За 



177 

наявності цього акту можна було подавати позовну заяву. 

Процедура судового примирення була закріплена в частині 2 

Цивільного процесуального кодексу Франції, який набрав 

чинності в 1807 році. Цікаво звернути увагу на те, що закон 

забороняв юристам брати участь у примиренні в якості пред-

ставників або консультантів сторін, так вважалося, що юристи 

лише заважають досягненню миру між сторонами. Така логіка 

зрозуміла: при примиренні суперечка врегульовується 

відповідно до інтересів сторін, а не до їх прав, і, крім того, 

юристів підозрювали в матеріальній зацікавленості продовжен-

ня спору та тривалому судовому розгляді, оскільки від цього 

залежав розмір їх винагороди. Згодом Конституційні збори 

вирішили, що примирення, має застосовуватися не лише в 

мирових судах, а у всіх без винятку [3, с. 173]. 

Багато спорів в Англії й у континентальній Європі в X і 

XI ст. закінчувалися укладенням мирової угоди, що 

супроводжувалась обміном подарунками, як підтвердження 

прагнення до миру і взаємної довіри. Такі мирові угоди часто 

досягалися завдяки сприянню посередників, якими зазвичай 

були спільні друзі та сусіди. Цікаво зазначити, що у судах 

багатьох європейських держав (включаючи Англію) у ХІІ-ХІV 

ст. регулярно проводилися так звані dies amori (дні 

примирення). Ці дні суди повністю присвячували вживанню 

заходів щодо примирення сторін. 

В 20-і рр. XII ст. в Англії в підручнику з права, відомому 

як «Закони Генріха І», одним із основних принципів був такий: 

«Pactum legem vincit et amor iudicim» – угода перевищує право, 

а мир – судове рішення. [15, с. 171]. 

З розвитоком права та законодавства у 1924 р.було 

принято Цивільно процесуальний кодекс УРСР. В даному 

кодексі не було визначено і прописано право сторін укладати 

мирову угоду після розгляду справи. Однак  практичні 
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працівники, адвокати, судді, почали надавати запити, в яких 

детально вказували і описували значення позасудових і 

судових мирових угод, а також порядок ведення справ, у 

випадку якщо сторони виявили бажання розв’язати справу – 

мирною згодою. Верховний Суд Циркуляром № 70 роз’яснив, 

що мирова угода, прийнята судом і занесена у протокол 

судового засідання, прирівнювалася до безперечних 

документів, на підставі яких міг бути винесено рішення. Після 

прийняття Основ цивільного судочинства СРСР (1961 р.) і 

Цивільного процесуального кодексу (1964 р.), норми яких 

містили спеціальні правила, що закріплюють право сторін на 

закінчення справи. Внаслідок цього проблемні питання з 

застосуванням мирової угоди набули дещо більшого 

теоретичного і практичного значення. Зокрема, у радянській 

процесуальній літературі після 1964 р. велася дискусія про 

правову природу мирової угод . [4, с. 63]. 

Мирове суспільство визнає важливість забезпечення миру і 

справедливості як однієї із 17 цілей, визначених Організацією 

Об’єднаних Націй, для забезпечення подальшого сталого розвитку 

нашого світу. Зокрема, як зазначено в 2030 Agenda for Sustainable 

Development, потрібно докласти зусиль задля досягнення 

справедливого мирного та відкритого суспільства рівних 

можливостей для всіх шляхом всебічної підтримки верховенства 

права й забезпечення рівного доступу до суду [1, с. 33]. 

Висновки. Погляд на розвиток інституту мирової угоди в 

історичному контексті свідчить, що прагнення до мирного 

врегулювання спору – це споконвічне прагнення, притаманне 

не лише конкретній людині, а і суспільству загалом. У зв'язку з 

цим основним завданням законотворців є розробка ефективних 

механізмів реалізації такого прагнення на основі запозичення 

позитивного досвіду попередників. 

Встановлено,  що  мирова угода у цивільному процесі має  
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наступні ознаки: 

-двосторонній договір; 

- може укладатись лише між сторонами судового процесу 

та щодо наявного між ними спору; обов’язково затверджується 

судом;  

-наслідком її затвердження є ліквідація спору між 

учасниками; виконується в примусовому порядку.  

Окрім того, досліджено три основні підходи щодо 

поняття мирової угоди: 

-матеріально-правова,  

-процесуальна і змішана.  

Зроблено висновок, що змішана позиція є найбільш 

правильною, оскільки вона поєднує в собі основні переваги 

двох попередніх точок зору і в той же час дозволяє усунути їх 

недоліки. При укладенні мирової угоди сторони по-новому 

визначають обсяг і зміст взаємних прав та обов’язків, що 

випливають із спірного матеріального правовідношення. 

Кожна сторона в певній мірі відступає від своєї певної позиції 

у справі. У мировій угоді сторони можуть підтвердити 

наявність існуючого між ними матеріального правовідношення. 

Крім того, мирові угоди можуть укладатись як у межах 

цивільного та господарського процесів, так і у виконавчому 

провадженні 

Аналіз фактичних даних дає можливість дійти висновку, 

що при укладанні мирової угоди на практиці можна стикнутися 

з багатьма проблемами, які вимагають, в першу чергу, 

нормативного врегулювання у майбутньому та потребують 

уважності сторін при реалізації наданого їм права. Оскільки, 

якщо судове рішення, як владний акт містить елемент 

державного примусу, то мирова угода укладається за взаємною 

згодою сторін і приводить до бажаного для них результату – 

розв’язання конфлікту. 
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Сам процес досягнення мирової угоди – це напружена 

праця сторін або їх представників, оскільки кожна умова 

мирової угоди викликає протистояння через те, що одна 

сторона має робити поступки, разом же сторони можуть 

ставати на принципи і необхідно знаходити розумні аргументи, 

щоб виправити ситуацію, а також шукати компромісні 

рішення. 

Врегулювання спору шляхом укладення мирової угоди 

має стосуватися лише прав й обов’язків сторін. Сторони 

можуть вийти за межі предмета спору за умови, що мирова 

угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів 

третіх осіб. У всіх випадках укладення сторонами мирової 

угоди суд повинен перевіряти, чи умови мирової угоди не 

суперечать закону або не порушують права або охоронювані 

законом інтереси інших осіб, а також чи умови мирової угоди є 

виконуваними 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, 

що мирова угода сторін – це правочин, укладений між 

сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних 

поступок, який може стосуватися лише прав та обов’язків 

сторін і предмета позову. Особливість мирової угоди полягає у 

тому, що вона замінює спірні правовідносини (права та 

обов’язки) сторін безспірними, чітко визначеними. Це, з одного 

боку, свідчить про ліквідацію допроцесуального 

правовідношення, а з іншого – про виникнення нового 

правовідношення 

Традиції примирення мають більш ніж тисячолітню 

історію. На підставі аналізу історичного досвіду практик 

посередництва та примирення у різних його проявах, можемо 

стверджувати, що мирова угода, яка сьогодні є якісно формою, 

має досить довгу історію розвитку та не є чужою українським 

правовим традиціям та ментальності. Розгляду сутності та 
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співвідношенню понять «примирення», «посередництво» та 

«мирова угода» має спільне коріння. 
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6.2 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СТАНДАРТІВ ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІТРАТИВНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

Вступ. Глобалізаційні процеси та динамічність розвитку  

сучасного світу сприяють постійній зміні та вдосконаленню 

його складових елементів. Аккультурація та асиміляція 

цивілізацій наразі є не дискусійно-теоретичними питаннями, а 

характерною ознакою ХХI століття, що торкнулася правових 

систем світу, які активно обмінюються своїми надбаннями та 

досягненнями. Яскравим прикладом таких процесів є категорія 

«стандарту доказування» (standard of proof), яка бере витоки із 

загальної системи права, а з плином часу перейшла у романо-

германську правову сім’ю, проміжною ланкою між якими 

виступили юрисдикційні органи міжнародного значення. Так, 

Україна легалізувала можливість використання даної категорії 

внаслідок визнання частиною національного законодавства 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року та Практики ЄСПЛ [1]. В результаті процесуальна  

доктрина отримала нове для вітчизняних реалій поняття, 

процес імплементації якого триває і досі, розпочавшись із 

закріплення найвищого з існуючих стандартів «поза розумним 

сумнівом» у ч.2 ст.17 Кримінального процесуального кодексу 

України. Згодом, а саме у 2019 році, Господарський 

процесуальний кодекс України отримав трансформовану назву 

ст.79 "Вірогідність доказів", яка за змістом відповідає 

стандарту доказування "вірогідність доказів" або «баланс 

вірогідностей», на що звернув увагу Верховний суд, 

розглянувши господарську справу № 922/51/20 та 

підкресливши у Постанові від 29.01.2021 року, що 

використання стандартів доказування під час судового 

провадження є необхідною умовою для реалізації 
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справедливого правосуддя, складовими якого також виступають 

принцип змагальності та обов’язок уникнення формального 

підходу до розгляду кожної конкретної справи [2].  

У зв’язку з вищезазначеним неважко спрогнозувати, що 

поява стандарту доказування у Кодексі адміністративного 

судочинства України є лише питанням часу, адже судова 

практика містить численні рекомендації щодо необхідності 

його використання з метою реалізації принципу справедливого 

правосуддя. Саме тому розроблення даного поняття, виявлення 

його ознак, особливостей функціонування, складових 

елементів й інших характеристик повинно стати 

першочерговим завданням науковців в галузі 

адміністративного процесуального права, що створить 

надійний фундамент для подальших теоретичних розвідок та 

практичного застосування у вітчизняних реаліях, особливо з 

огляду на специфіку адміністративного процесу.  

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи досвід країн 

загального права можна виокремити 3 основних стандарти 

доказування:  

1) «баланс вірогідностей» як найнижчий, цивільний або 

базовий , що виражається словесною формою «більш вірогідно, 

аніж ні» та вимагає від судді досягти рівня впевненості перед 

ухваленням судового рішення не нижче 50+1 %;  

2) «ясні та переконливі докази» як проміжний, середній, 

цивільний підвищений стандарт, що, зазвичай, 

використовується для розгляду ускладнених, за критерієм 

потенційних наслідків для сторін, цивільних або 

адміністративних справ, виражається формулою «істотно, 

суттєво більш вірогідно, аніж ні» та дорівнює впевненості 

судді у межах 70-89%; 

 3) «поза розумним сумнівом» як найвищий, найважчий, 

кримінальний стандарт, який забезпечує реалізацію презумпції 
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невинуватості у кримінальному судочинстві, примушуючи 

довести обставини таким чином аби «в жодної розумної 

(розсудливої) людини не виникало і тіні сумніву у їх 

існуванні», що на шкалі процентів займає діапазон від 90% і 

вище.                                   

Водночас країни автентичного походження стандарту 

доказування розподіляються на 2 групи. Першу (наприклад, 

Велика Британія) становлять держави, які офіційно визнають та 

використовують лише два стандарти доказування: «баланс 

вірогідностей» та «поза розумним сумнівом», відхиляючи 

необхідність застосування проміжного стандарту як зайвого 

продукту теоретиків, проте визнаючи, що деякі види 

некримінальних проваджень потребують більшої впевненості 

судді, аніж звичайний базовий стандарт. Друга група, як от 

Сполучені Штати Америки, вважають практично  необхідним 

застосовувати три види стандартів – цивільний, підвищений 

цивільний та кримінальний. 

Переходячи до дослідження досвіду ЄСПЛ, варто 

констатувати, що Суд запозичив лише два стандарти 

доказування у свою практику: баланс вірогідностей «balance of 

probabilities»  та поза розумним сумнівом «beyond reasonable 

doubt», утвердивши певну схему їх застосування, що зводиться 

до використання вищого стандарту у кримінальних спорах, а 

нижчого у цивільних (справа Ringvold v. Norway від 11 лютого 

2003 року), уникаючи їх свавільного та необґрунтованого 

завищення або заниження. Поміж іншим, Суд вважає, що 

завдання національних судових органів самостійно трактувати 

та застосовувати наявні законодавчі акти як матеріального так і 

процесуального характеру для вирішення 

внутрішньодержавних спорів , що відображено в Рішенні 

Melnychuk v. Ukraine від 5 липня 2005 року. Водночас, 

Міжнародний юрисдикційний орган зазначає, що право на 
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справедливий суд може бути забезпечено шляхом 

добросовісного та професійного підходу до оцінки доказів, що 

є об’єктом перевірки при звернені до Суду, і в разі порушення 

цих та інших положень країни-учасниці нестимуть 

відповідальність. 

В результаті Україна, зважаючи на законодавчу 

активність, офіційно притримується двоскладової системи 

стандартів, послідовно наслідуючи Практику ЄСПЛ. Водночас 

у попередніх публікаціях була відстояна позиція, згідно якої 

для цілей адміністративного судочинства виправданою є 

триступенева градація стандартів доказування з мінімізацією 

використання найвищого з них [3]. Так, положення про 

беззаперечне застосування кримінального стандарту в усіх 

процесуальних галузях при будь-яких коливаннях в бік 

підвищення серйозності обставин може бути спростоване. 

Зокрема, суддя Bonello в особливій думці у справі Sevtap 

Veznedaroğlu v. Turkey зазначив, що стандарт має бути 

пропорційний переслідуваній меті, маючи найвищу ступінь 

визначеності у кримінальних справах і робочу ступінь 

імовірності по іншим випадкам. Критика вказала і на те, що 

Суд є єдиним в Європі, який використовує найвищий стандарт 

навіть під час розгляду справ не кримінально-правового 

характеру. ЄСПЛ в свою чергу пояснив, що керуючись правом 

автономного (суб’єктивного) тлумачення, використовує даний 

судовий інструмент для розгляду питання відповідальності 

Високої Договірної Сторони, а не кримінальної 

відповідальності особи як це прийнято на рівні національних 

правових систем [4, С.187].  Таким чином Суд не заперечив 

необхідність мінімізувати використання найвищого стандарту в 

адміністративному процесі, що може бути досягнуто шляхом 

впровадження додаткового стандарту до української 

двоступеневої системи -  «ясних та переконливих доказів», 
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який володіє здатністю відображати підвищену серйозність 

обставин та асиметрію наслідків, не розмиваючи межу між 

цивільним та кримінальним процесами, сприяючи формуванню 

одноманітної практики і дотриманню принципу рівності, а 

також здатен зменшувати ризики суддівського свавілля, 

шляхом звуження дискреційних повноважень по вибору 

стандарту. Застосування ж найтяжчого стандарту виправдано 

виключно тоді, коли потенційні наслідки для сторін 

адміністративного розгляду співмірні кримінальним, 

наприклад, під час обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою строком на 15 діб. 

Повертаючись до розгляду поняття стандарту 

доказування варто зазначити, що він є складовим елементом 

більш широкої категорії оцінки доказів як останнього етапу 

адміністративного-процесуального доказування. Сама ж оцінка 

доказів являє собою розумову діяльність суду, що заснована на 

логічних законах і правових нормах та призводить до 

переконання про належність, допустимість, достовірність 

кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок 

доказів у їх сукупності для встановлення обставин, що мають 

значення для вирішення адміністративної справи та включає в 

себе логічний і правовий аспекти. Однак, якщо результат 

оцінювальної діяльності завжди втілюється у належну 

процесуальну форму – судове рішення, вимоги до якого 

встановлені на законодавчому рівні, а в разі їх порушення 

функціонують дієві механізми оскарження, то за внутрішнім, 

суб’єктивним процесом оцінки прослідкувати, а тим паче 

проконтролювати його майже неможливо, при тому, що на 

нього чинять вплив численна кількість різноманітних, не 

завжди сприятливих факторів [5, С. 180]. Такі чинники на 

розумовий, психоемоційний стан судді під час оцінки доказів 

можливо розподілити на позитивні та негативні. До позитивних 
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варто віднести особисті якості та чесноти судді (динамічне 

мислення, швидка реакція, професійна інтуїція, чесність, 

добросовісність), професіоналізм, компетентність та інші, 

перелік яких важко назвати вичерпним. Ускладнюють 

ухвалення справедливого рішення наступні фактори: 

негативний особистий життєвий досвід, надмірна 

завантаженість судді, професійна деформація та ряд 

когнітивних помилок («помилка доступності» – переоцінка 

вірогідності події, яка нещодавно сталася у житті судді; 

«викривлена вибірка» – розгляд аномальних справ, що 

змінюють уявлення про поширеність тих чи інших явищ). Саме 

з метою мінімізації впливу небажаних детермінант на кожного 

окремого суддю та об’єктивізації процесів оціночної діяльності 

і був створений інструмент під назвою «стандарт доказування», 

який, перейшовши у правове поле нашої держави, доповнив 

класичну категорію «внутрішнього переконання».  

Загалом, на початковому етапі доктринальних обговорень 

співіснування категорій «стандарт доказування» та «внутрішнє 

переконання» протиставлялися як взаємовиключні. Вважалося, 

що конструкція внутрішнього переконання не має чітких 

кордонів, є занадто м’яким, розпливчатим формулюванням, а 

тому радше способом зловживання суддею своїми 

повноваженнями. В свою чергу, стандарти доказування 

сприймалися як протилежна матерія, що обрамлює правове 

мислення судді у строгу послідовність розумових маніпуляцій, 

дотримуючись яких, неначе математичної формули, легко 

досягнути уніфікованого результату. Проте, наразі, визнана їх 

повна сумісність та діалектична єдність, адже марно 

заперечувати, що суддя оцінює докази інакше, аніж за 

допомогою внутрішніх розумових процесів. Інша справа, що 

раніше у кожного судді були власні, автентичні, можливо 

навіть не усвідомлювані стандарти на які він опирався, а тепер 
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додався нормативний спосіб їх систематизації та об’єктивізації 

шляхом виставлення точок демаркації, якими і є стандарти 

доказування, задля виведення мислення судді на більш 

доступну сторонньому оку форму, що, однозначно, довершує 

наявний оціночний інструментарій. Як наслідок, суддя, 

зазначаючи у судовому рішенні використаний стандарт, 

відкриває певну частину свого процесу мислення, що 

однозначно підвищуватиме рівень довіри з боку суспільства до 

судової системи в цілому. 

Історично, держава в обличчі законодавця також 

еволюціонувала у своєму ставленні до інституту судового 

рішення в адміністративному процесі, що дозволяє виділити 

щонайменше 3 періоди. Так, починаючи відлік з радянських 

часів, коли адміністративне право і процес концептуально 

відрізнялися від сьогоденного їх розуміння, можливість 

допущення помилки суддею у рішенні навіть не розглядалася, 

воно (рішення) носило священний та сакральний характер як 

джерело установленої істини. Відлік другого періоду 

починається з моменту отримання незалежності Україною у 

1996 році до дати прийняття Кодексу адміністративного 

судочинства України від 2005 року, адже, по-перше, 

адміністративне судочинство продовжило розвиватися в 

правильному векторі – можливість протистояти державному 

апарату втратила суто формальний характер, а доктринальні 

обговорення все частіше почали піддавати сумніву 

правильність використання філософської категорії «істини» у 

правовій сфері, розуміючи, що суддя не завжди здатен 

встановити об’єктивну картину реальності під час розгляду 

справи, однак максимально наближається до цього, приймаючи 

рішення на основі внутрішнього переконання. Третій етап 

знаменується прийняттям Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
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людини» від 2006 року і, по суті, триває досі. Так, визнаючи 

обов’язковість Практики ЄСПЛ, вона стала безпосереднім 

донором правових положень щодо процесу оцінки доказів, 

зокрема використання стандартів доказування, однією з цілей 

яких зазначалася мінімізація судових помилок у рішенні, як 

таких, що періодично допускаються суддями при виконанні 

покладених на них обов’язків. Водночас відбувся 

безповоротний перехід від істинності судового рішення до 

концепції вірогідності, яку можна виразити за допомогою 

певного порогового рівня впевненості судді у обставинах 

справи як умови ухвалення правильного рішення. Тобто суд 

збирає та оцінює докази з метою встановлення обставин 

справи, розуміючи, що відновити минулі події зі 

стовідсотковою об’єктивністю неможливо, як мінімум, через 

плин часу (якщо після вчинення правопорушення минуло 2 або 

більше місяці), що явно зменшує можливість пошуку і 

представлення певного ряду доказів, так і через брак часу, 

тобто неможливість безкінечно довго продовжувати судовий 

розгляд, адже втрати, що несуть учасники судового процесу 

варті винесеного рішення лише до певної межі. Інакше кажучи, 

соціальні витрати не повинні перевищувати передбачуваної 

соціальної вигоди від розгляду судової справи. Тому суддя 

виносить рішення на основі певного ступеня вірогідності, 

допускаючи, що завжди залишається «темна зона» 

недосліджених доказів, які гіпотетично могли б змінити 

рішення на діаметрально протилежне. 

В той же час, суддя до кожної справи підходить не тільки 

з певним рівнем апріорної вірогідності, яка після дослідження 

доказів перетворюється у постапостеріорну [6], а й з 

конкретним теоретично-прогностичним баченням стандарту 

доказування, що має застосовуватися. Однак після занурення у 

індивідуалізовані матеріально-правові вимоги, виявляючи 
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додаткові нюанси (резонанс у справі, ускладнені матеріальні 

або процесуальні правовідносини) початкове представлення 

про стандарт може трансформуватися. Отже, таку 

закономірність варто відобразити у класифікації за 

темпоральною ознакою, а саме по відношенню до часу 

ознайомлення судді із конкретними обставинами справи на 

теоретичний та практичний стандарти доказування. 

Теоретичний стандарт доказування  – попереднє моделювання 

стандарту відповідно до «класичних» умов певної категорії 

справи. На його вибір беззаперечно впливає суддівський досвід 

та узагальнюючі позиції вищих судових інстанцій. Практичний 

стандарт доказування  – такий, що формується під час 

безпосереднього дослідження обставин справи (знайомство зі 

сторонами, індикація рівня суспільного інтересу та інше). 

Водночас, цікавим видається пошук відповіді на питання 

чи обмежений суддя одним обраним стандартом доказування 

для розгляду усієї справи, чи вправі використовувати різні. 

Конвенціонально стандарт доказування розглядається як такий, 

що стосується усієї справи. Однак, на практиці можливість 

розгляду одного провадження з використанням декількох 

стандартів доказування цілком буденне явище, що також 

кореспондує ст. 90 КАСУ в частині можливості оцінювати 

докази або групу доказів  як окремо, так і у взаємозв’язку. 

Ілюструючи вищенаведене можна вказати, що стандарт 

доказування стосовно групи доказів, які, наприклад, подаються 

суб’єктами владних повноважень з метою переконання судді 

обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в 

рамках провадження щодо видворення іноземця за межі країни 

повинен бути «поза розумним сумнівом». Водночас під час 

дослідження групи доказів , які стосуються характеристики 

особи ,яка підлягає видворенню (її сімейні зв’язки на території 

України або наявність житла, роботи) навряд чи повинні 
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спонукати використовувати тотожний стандарт для їх 

врахування.  

Висновок. Отже, зрозуміло, що суддя під час розгляду 

справи досліджує велику кількість різнорідних обставин, що 

можуть потребувати застосування відмінних стандартів 

доказування, використання яких повинне бути обґрунтованим 

та, як видається, чітко та послідовно зафіксованим у 

підсумковому рішенні. Водночас ст. 90 КАСУ повинна бути 

доповнена наступним формулюванням: «суддя оцінює докази 

за своїм внутрішнім переконанням, опираючись на ситуативно 

підходящий стандарт доказування» аби примирити дані 

оціночні інструментарії не тільки в науці, а й на законодавчому 

рівні. 
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РОЗДІЛ 7. ПСИХОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА, ОСВІТА, 

ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОЛОГІЯ 

§ 7.1 NON-FORMAL ADULT EDUCATION: 

OPPORTUNITIES FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 

AUTISTIC CHILDREN SOCIAL SUPPORT SUBJECTS   

Introduction. Today both national and foreign scientists 

point out the steady increase of the number of children on the 

autistic spectrum. Autistic spectrum (AS) is a wide spectrum of 

various forms of disorders, grouped by common traits, namely: 

difficulties in establishing social relations, conversation and special 

kind of behavior stereotypy. The term “spectrum” highlights that 

children within the AS may differ from each other significantly in 

terms of their character and symptom severity, their dynamics 

during development. 

Autistic spectrum belongs to psychological development 

disorders – they are caused by specific features of structure and 

functioning of the central nervous system. 

Today there are no statistical data about the number of autistic 

children in Ukraine. Difficulties of implementing education for 

autistic children are related to lack of training for a mobile social 

support subject, who would be capable of purposefully and 

effectively providing qualified assistance both to a child and to 

those who surrounds them/family. There is an issue of constant 

enhancement of skills and re-training of such professional. Formal 

education does not fully satisfy the professional need of such 

professional due to its focus on academism of knowledge. Non-

formal education in such conditions becomes “the source of 

acquisition of the necessary knowledge and the form of adapting to 

contemporary integration processes, as it is more purposeful and 

deliberate,  opening  new  opportunities for person’s self-fulfillment 
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at any age”. 

Presentation of basic material. Every country of the world 

develops in its own way, influencing the establishment of the 

national education system. It is important, within the terms of 

integrating the countries into the common educational and scientific 

field, to coordinate main terms and concepts within the education 

field on the international level. 

The issues of developing various kinds of non-formal 

education in Ukraine and abroad became an object of study for 

numerous Ukrainian scientists of the latest period – 

Aleksandrova V. (non-formal education in the context of lifelong 

learning), Vasylenko O. (non-formal adult education as an issue of 

theory and praxis of educational activities), Honcharuk A. (adult 

education and its non-formal types in foreign countries), 

Nychkalo N. (basics of non-formal professional learning), 

Rasskazova O. (development of non-formal education as a 

component of lifelong learning) etc. 

Taking into consideration the topic of our research, we shall 

specify the term “non-formal adult education” and define its 

characteristic features. 

The Memorandum on Lifelong Learning of the European 

Council held in 2000 highlights that non-formal education is an 

equivalent component of education process throughout the entire 

life. The main goal of non-formal education is a search for 

applicable answers to challenges in the field of education, such as: 

decline of civic and political participation of population, 

requirements of information society, international integration, 

activation of globalization processes and increase of gaps between 

systematic changes in economics on one hand and formal education 

on the other [1]. 

Analysis of International Standard Classification of Education 

(ISCE 2011), developed in the course of UNESCO activities, 



196 

defines non-formal education as one that is “institutionalized, 

purposeful and planned by a person or an organization that provides 

educational services”. The main feature of non-formal education is 

considered to be that it is complimentary and/or alternative to 

formal education during the lifelong learning process [2]. 

The Law of Ukraine “On Education” standardizes adult 

education (article 18), namely defines it as a component of lifelong 

learning, aimed at realization of every full-aged person’s right for 

lifelong learning, taking into consideration personal needs, societal 

development priorities and needs of economy. State authorities and 

local government authorities are guided by this law to create 

conditions for formal, non-formal and informal adult education. 

We define non-formal education as one that is usually obtained via 

educational programs and does not imply assigning state-recognized 

educational qualifications by education levels, but may conclude 

with awarding professional and/or assigning partial educational 

qualifications [3]. 

According to definition by Honcharuk A., non-formal 

education is an organized, structured and purposeful educational 

activity carried out outside the formal education institutions, aimed 

at satisfying various educational needs of different age groups and 

does not grant a legalized diploma [4, р.33]. 

Scientist Teriokhina N. analyzed documents developed by the 

Council of Europe, which allows defining the following features of 

non-formal learning: voluntary; available to everyone; obtained in 

various places and in various situations; learning process is related 

to pedagogical goals; compliments other learning components 

throughout the entire life, namely formal learning; emphasizes 

competencies gained through active participation in activities, 

everyday life; relies on experience and action, striving to satisfy the 

needs of participants [5, р.111]. 

Based  on   generalization  of   international  practices of  non- 
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formal education, Mukhlaeva T. singled out the following features: 

“orientation towards specific educational demands of various social, 

professional, demographic population groups; special care when 

regarding certain population categories; lack of compulsory nature, 

the basis is personal motivation of adults; great personal interest in 

learning; internal responsibility of those who are learning for the 

result of education activities; development of personal qualities that 

create prerequisites for worthy personal life, successful participation 

in societal activities and labor; providing an ability to better 

understand and, if necessary, change the surrounding social 

structure; development of mobility within the terms of 

contemporary fast-changing world; flexibility of organization and 

learning methods; high activity level of those who are learning; self-

evaluation of obtained results by listeners based on criteria 

significant for them; the basis for relations between those who 

teaches and those learns is mutual respect, democratic culture and 

the culture of participation” [6]. 

Analysis of scientific research on the outlined topic enables us 

to assert that non-formal is carried out by various subjects of 

education field (including civic, non-commercial organizations), 

aimed at adaptation of adults to rapidly changing social, economic, 

technological, political environment, their integration into society, 

active participation in societal processes, constant renewal of 

knowledge, skills and abilities regardless of person’s age. Aside 

from the fact that non-formal education of autistic children social 

support subjects is meant to keep the social and educational 

competence of such professional on a necessary level, it can also 

assist in providing effective psychological and pedagogical support 

for families that find themselves in harsh life conditions and are 

taking care of autistic children. 

Efficiency of such support is determined by a range of 

properties of non-formal education, which set it apart from formal 
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education. Among these properties we should first and foremost 

single out flexibility, which presents itself in ability to rather 

quickly discover the socio-educational requirements of autistic 

children social support subjects, who ended up in a crisis, to 

develop learning programs aimed at filling the deficiency in social-

pedagogical competence, which manifested in a person during 

crisis, to select a team of trainers possessing the necessary 

knowledge and technologies, to create conditions comfortable for 

learning, taking into consideration their social-psychological, 

social-pedagogical and other traits, emerging as a consequence of 

crisis’ influence on them. 

Based on the above, we can assert that today non-formal 

education is education institutionalized, purposeful and planned by 

an education institution without provision of educational program 

and qualifications recognized by the national education 

management authorities, or with no qualifications at all, and is 

additional, alternative and/or complimentary to formal education 

during lifelong learning. It serves to realize the right of person of 

any age for access to education but does not imply obligatory 

uninterrupted structured sequence in obtaining education and may 

be short-term and of low and high intensity, namely in a form of 

short-term courses, seminars, practical trainings. Although non-

formal education itself does not award formal qualifications, 

recognized formal qualifications may be obtained by mastering a 

certain number of separate non-formal education programs for 

autistic children social support subjects and corresponding approval 

of obtained knowledge, skills and other competencies by an 

authorized body. 

Non-formal education of autistic children social support 

subjects is based on a number of principles, most important of 

which are: 

- “learning  in  action”  –  obtaining various abilities and skills  
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during practical activities; 

- “learning to interact” – implies obtaining and developing 

views on differences between people, ability to work as a group and 

in a team, as well as accept those around you as they are and 

cooperate with them; 

- “learning to learn” – obtaining the information searching and 

processing skills, the skills for analyzing personal experience and 

uncovering individual educational goals, as well as an ability to 

utilize the above in various life situations [7]. 

Today the field of non-formal education for autistic children 

social support subjects is inhomogeneous and develops mostly 

uncontrollably. It is represented by various organizations with their 

own goals, interests and distinctions in approaches, principles and 

ways of organizing activities. We single out three groups that 

provide such services: 

- commercial non-governmental organizations; 

- non-formal education in the “third sector”, provided by non-

commercial non-governmental organizations and structures; 

- additional education in governmental sector (government 

institutions). 

We shall now review these non-formal education segments in 

detail. 

The list of non-formal education programs for autistic 

children social support subjects that exist on an education services 

commercial market is incredibly expansive in terms of themes and 

forms. It is a wide range of commercial courses and seminar’s for 

professional and personal growth of the aforementioned 

professional. For the most part such learning is practically oriented 

and is based on project method, enabling the listener to solve real 

problems emerging at their workplace. Additionally, the learning 

process involves mostly active learning methods: cases, role-play, 

social-pedagogical accompaniment simulations, situational tasks 
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and exercises, tests, brainstorming, analytical tasks, discussions, 

field trips, computer modeling, specific examples, issue analysis 

etc. 

At present, private educational services, just like services in 

non-commercial field, are mostly of additional compensatory nature 

and perform extracurricular function relative to main formal 

education. Non-commercial non-governmental organizations and 

structures in the field of non-formal education constitute a separate 

group of adult non-formal education. Unlike state additional 

education system for autistic children social support subjects, 

established by law and standardized, working according to 

approved programs, possessing a system of standards, licensed, 

accredited and controlled by special institutions, the adult education 

in the non-commercial non-governmental organizations sector is 

free of all of the above. 

In their programs, civic organizations are focused on 

development of personality, their social and civic competencies, 

satisfying other educational demands of a person that are related to 

rapid impermanence of the surrounding reality. 

Educational programs of non-commercial non-governmental 

organizations are mostly oriented towards the result rather than 

process, participation in them is based solely on the principle of 

voluntariness. Here occurs a search for new forms of organizing 

educational programs, innovations, experiments not only in the field 

of adult education, but education in general. 

It is exactly in non-formal education of autistic children social 

support subjects that the methods, forms and content are realized, 

despite being for various reasons unrealized in the formal education 

system. Here they can be evaluated with further adaptation, verified 

for viability and implemented into formal education. 

Usually there is no concept of “academic year” in non-formal 

education. Duration of learning in this field may be from one hour 
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(for example, one lecture), several days (training), up to several 

years (lengthy learning course). Although, as mentioned, in actual 

practice it is exactly short-term education courses that are most 

prevalent in non-formal education. A number of organizations are 

successful enough in promoting a democratic and affordable non-

formal education form for autistic children social support subjects 

known as study circles. 

Government entities and additional education structures. 

When speaking about this group of non-formal education for 

adults/autistic children social support subjects it is necessary to take 

the following into consideration: 

- the term “non-formal education” may be used with this 

group quite arbitrarily, as the term “additional adult education”, 

assigned in regulatory documents, is more suitable for them; 

- for most government education entities the non-formal 

education programs within the terms of additional adult education 

are not the main type of activity, but a secondary one, enabling 

them to earn additional financial revenue; 

- this is first and foremost about the intent of departmental 

entities for improvement of qualification and staff re-training to 

remain functional and adapt to a new reality; 

- we can speak of expanding the functions of higher education 

institutions, within which specialized learning centers emerged, 

offering education services for adults on commercial basis outside 

the terms of obtaining higher education; 

- a wide range of state education services providers in the 

social and mass-culture field exists, for whom such type of activity 

is non-formal and does not imply issuing due-form diplomas and 

certificates. These include, for example, public social service 

centers, community centers, art and artwork creation centers etc. 

These institutions’ education programs are in many ways similar to 

those that are offered by non-governmental organizations of  similar  
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directions. 

Lately due to spread of COVID 19 and implementation of 

quarantine restrictions we see more and more introductions of 

distance learning and the number of distance learning programs in 

the non-formal education field increases constantly. Thanks to 

development of information technologies, the distance learning 

format enables us to harmoniously combine group studies “in 

person” with virtual space, as well as individual work using 

information technologies. These technologies ensure flexible 

learning schedule and individual approach to every listener of the 

program. Multi-level structure of distance programs in business 

education involves an ability to start learning from various program 

levels. Learning through webinars carried out by organizations, as 

well as individual teachers, trainers and consultants in the field of 

social support for autistic children, is also under active 

development. 

In order to implement newest non-formal education 

mechanisms for autistic children social support subjects and 

scientific pedagogy workers, post-graduate students and students 

within the higher education institution in Municipal Establishment 

“Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy” of the Kharkiv 

Regional Council, an integrated online lectures course “Inclusive 

education” involving foreign specialists from Istituto Don Calabria, 

Italia, was carried out. During the online course, an Istituto Don 

Calabria approach to inclusive education in Italy was implemented, 

namely the main achievements of subject matter experts regarding 

approval and usage of biopsychosocial approach, inclusion and 

multifunctional intervention process, aimed at holistic socialization 

of persons with special educational needs. The lecture course is 

designed for 1 ECTS credit (15 hours of webinar classroom sessions 

and 15 hours of self-education), involving foreign specialists from 

Italy’s leading HEIs and rehabilitation institutions. 
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In February 2021 an implementation of project work “Basics 

of volunteering in inclusive educational environment” began within 

the higher education institution in association with All-Ukrainian 

Civic Organization “Resource Teachers Association of Ukraine” 

and “Flowers of Life” Charity Fund as part of Kharkiv Region 

Development Strategy for 2021-2027, aimed at improving the social 

support subjects’ level of knowledge on the following topics: 

volunteering as a phenomenon of civilized society; characteristic 

features of volunteering in inclusivity-oriented education 

institutions; information and communication technologies in 

volunteer’s work under conditions of inclusive educational 

environment; functional role of personalized resources in the work 

of special and inclusive education specialists; incommunicative 

children in inclusive space: strategies, technologies, approaches; 

hints as an instrument for increasing the efficiency of teaching and 

upbringing autistic children; visual timetable: how to teach task 

performance without adult control; self-stimulating behavior of 

autistic people: reasons and correction methods. The course is 

designed for 1 ECTS credit, 30 hours (16 hours of online learning, 

14 hours of self-education). After successful completion of the 

course, the listeners are granted a certificate. 

Conclusions. Thus, innovative educational transformations in 

contemporary education system require a new kind of specialist and 

pose certain requirements to their training. Non-formal adult 

education is one of the key components of lifelong learning. Main 

education, appearing in its general mass form, is necessary and 

mandatory for every member of society, but requires more and 

more additions of types and forms of learning that match the 

educational requirements in relation to personal requirements of 

citizens, possessing a steady tendency for growth. That is why a 

gradual rejection of state monopoly on adult education occurs and a 

transition to multipolar system based on balance of state, various 
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social groups and individual interests can be observed. 

Contemporary complex adult education system is characterized by 

an increase and expansion of non-formal education programs aimed 

at both professional and personal development of autistic children 

social support subjects. 
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§ 7.2 FEATURES OF LEADERSHIP QUALITIES IN

ADOLESCENTS 

Introduction. From the point of view of development, 

adolescence is characterized as extremely important in the 

formation of personality. During this period, there is an expansion 

of living space, social environment. This is primarily manifested in 

the emergence of a special set of needs, which is expressed in the 

desire to join the lives of adults. A new need becomes very 

important for the internal position of a teenager – to find and take a 

satisfactory position in the group of peers, to gain the authority, 

respect, sympathy and attention of peers. This leads to an increase 

in the reaction of conformity of the adolescent to the reference 

group (the desire not to stand out among peers, to be «like everyone 

else»), to increase the grouping reaction (the desire of the 

adolescent to a group of peers, the need to unite with them) and 

imitation someone from the same age, more often – more popular, 

successful, leader). 

American researchers have scientifically confirmed the 

influence of the quantitative composition and sequence of birth on 

the formation of the child’s personality. The number of children in 

the family also affects the child’s position. T. Martinek, T. Schilling 

and D. Hellison indicate that the position of the only child differs 

from the position of the child in a large family, as well as the first 

from the youngest [1]. Also, S. Smruti notes that a special position 

between the only girl among the brothers and the only boy among 

the sisters [2]. 

The feeling of belonging to the adolescent community and to 

a certain group in it is often distinguished not only by interests and 

by forms of leisure, but also by clothing, language, etc. This is 

essential for the development of the adolescent’s personality, 

influencing the formation of his norms and values. In this situation, 
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the leader becomes the reference person who has the greatest 

authority and popularity. The leader can directly influence the 

formation of the orientation of his micro group, to form norms and 

ideals in comrades. 

Presenting main material. The problem of raising 

adolescents in modern conditions is particularly acute. P. Ward 

points that the shortcomings of family upbringing create difficulties 

in school, conflicts with teachers and, as a consequence, the social 

disadaptation of the adolescent [3]. One of the urgent problems of 

modern age and pedagogical psychology has been the study of the 

nature and development of leadership qualities in adolescents. In 

order to shed light on the phenomenon of leadership among 

adolescents in a particular group, a study was conducted. 

The first stage is related to the theoretical understanding of 

the problem. At this stage, the psychological and pedagogical 

literature on the problem of research was studied, conceptual 

approaches to the development of the topic were determined, the 

scientific apparatus of the research was determined. 

The second stage is the study of the phenomenon of 

leadership and its specifics in adolescence through the methods 

selected for this study. 

The third stage – processing and analysis of the results; 

development of recommendations for students, teachers and parents 

for the full development of leadership qualities in adolescents. 

We used research methods: a) sociometry «Methods of 

diagnosis of interpersonal and intergroup relations» J. Moreno; b) 

test-questionnaire «Leader»; c) test «Scale of assessment of the 

need to achieve». J. Moreno, who introduced the term 

«sociometry», which means the measurement of interpersonal 

relationships in a group, developed the method [4].  

Sociometric method is carried out by group method, its 

implementation does not require large time costs (15 minutes). It is 
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very useful in applied research, especially in work to improve 

relationships in the team. Nevertheless, it is not a radical way to 

solve intragroup problems, the causes of which should be sought 

not in the likes and dislikes of group members, but in deeper 

sources. 

The technique allows you to make a slice of the dynamics of 

intra-group relations in order to subsequently use the results to 

restructure groups, increase their cohesion and efficiency. 

Grade 9 was chosen as the surveyed group. There are 31 people in 

the class, including 14 boys and 17 girls. 

J. Moreno can find data on the interaction between students in 

the class in a sociometric survey. Sociometric test is designed to 

diagnose emotional connections, namely mutual sympathy between 

group members and the following tasks: 

 measuring the degree of cohesion-disunity in the group; 

 identification of the relative authority of group members 

on the grounds of sympathy-antipathy (leaders, stars, rejected); 

 identification of intra-group cohesive entities led by 

informal leaders. 

This technique also allows you to identify explicit leaders 

who are distinguished by group members and outsiders who are not 

accepted by the group. 

Sociometric method is carried out by group method, its 

carrying out does not demand major expenses (15 minutes). 

Equipment: sociometric survey form, list of group members, 

sociomatrix, pen. 

A group of people of any age, starting from preschool, who 

has some experience of interaction and communication, can be 

examined. Depending on the tasks to be solved by the research and 

the peculiarities (age and professional) of the studied groups, the 

criteria of sociometric choice are formed. A criterion is a type of 

activity for which an individual must select or reject one or more 
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members of a group. It is formulated in the form of a specific 

question of the sociometric test. In terms of content, the criteria can 

be formal or informal. With the help of the first measures are 

measured about the joint activities for which the group was created. 

The second is used to measure emotionally personal relationships 

that are not related to joint activities (for example, choosing a friend 

for leisure). 

Depending on the orientation, the criteria are divided into 

positive («Who would you like to work with?») And negative 

(«Who would you like to work with?»). 

After selecting and formulating the criteria, we compiled a 

questionnaire that contains instructions and a list of criteria. 

The order of the study. Before the survey, instruct the test 

group (sociometric warm-up). During it is necessary to explain to 

group the purpose of research, to underline importance of its results 

for group, to show how it is necessary, to carry out tasks, to 

guarantee safety of answers. 

Approximate text of the instruction: «When forming your 

group, of course, your wishes could not be taken into account, 

because you were not familiar enough with each other. Now the 

relationship in the group is quite defined, and for you and your 

management it is advantageous to take into account your wishes 

when organizing the activities of your team. 

Try to be honest in your answers. Researchers guarantee the 

secrecy of individual answers». 

Methodical instructions. It is necessary to try to establish an 

atmosphere of trust in relations with the group. Lack of confidence 

in the experimenter, suspicion that the results of the survey can be 

used to the detriment of the subject, leads to a refusal to perform the 

task as a whole or to a refusal to make a negative choice. 

After that, we proceed directly to the survey. All members of the 

group are exposed to it. Respondents should write the names of the 
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members of the group chosen by them on one or another criterion in 

a questionnaire and indicate their last name. During the survey, the 

researcher must ensure that respondents do not communicate with 

each other, constantly emphasize and remind about the need to 

answer all questions. It is not necessary to hurry, to adjust subjects 

with answers. At the same time, if the subjects do not have a list of 

group members, they should not interfere with eye contact. It is 

desirable to write the names of the absent on the board. 

There are three main ways to choose: 

 the number of elections is limited to 3-5; 

 complete freedom of choice is allowed (everyone can 

write down as many decisions as he wants); 

 the subject ranks all members of the group depending 

on the proposed criterion. 

From the point of view of simplicity and convenience of 

processing of results, the first way is more preferable. From the 

point of view of reliability and reliability of the received results – 

the third. 

In addition, the method of ranking can remove fears: for a 

negative choice. 

Thus, the compilation of a sociomatrix based on the results of 

the study. The socio-matrix is a table in which the results of the 

survey are entered. Based on the results of the survey, summary 

socio-matrices can be constructed, which give a picture of elections 

according to several criteria, and single ones – according to one 

criterion. Analysis of the socio-matrix for each criterion gives a 

very clear picture of the relationship in the group. 

The indicator of good group cohesion is in the range of 0.6-0.7. 

For the analysis of results of sociometric interrogation, 

quantitative definition of relations in-group, we will give the 

general data of a sociometric circle (Drawing 1).  
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Drawing 1. Sociogram of the class 

As we can see, there is some cohesion among the boys, 

demonstrated by the number of elected leaders. Compared to the 

results of girls, many of them received not so many votes, but the 

wide range of selected in the table of the sociometric survey, allows 

to confirm the high desire for society among boys and the isolation 

of small groups of girls. Thus, if boys use the possibility of choice 

in many ways, namely can choose up to nine different people, then 

girls in the three situations tend to carry only three or four people in 

each. However, an objective picture of the fact that there are leaders 

and outsiders in the class is visible. It is also important to note that 

the student head of the class was not among the leaders of the class, 

but was included in the second round of the sociometric survey. 

Nevertheless, remarkably, among the leaders there is more 

than one excellent pupil. In addition to the girl already mentioned in 

the previous section, there are other leaders with high success. 

However, since sociometry cannot give us a complete picture of 
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leadership, other methods are needed, the results of which are 

analyzed below. 

The main advantage of the socio-matrix is the ability to 

present elections in numerical form, which, in turn, allows you to 

rank the members of the group by the number of received and given 

elections, to establish the order of influence in a particular group. 

Number of elections received (217) – sociometric status of the 

group, which is compared with the theoretically possible number of 

elections (31 (number of group members) x 9 (number of possible 

elections) = 279). 

There is also such a sociometric parameter as the «index of 

group cohesion»: 

Index of group cohesion = the sum of mutual elections (33) / 

theoretically possible number of elections (279) = 0.12. 

This indicates an underdeveloped team, most likely students 

feel emotionally closed. This may be because the class was recently 

formed from two classes, and many fellow students were forced to 

move to other classes. In any case – this indicates a lack of attention 

of the class teacher. It is necessary to hold meetings with children, 

trainings, possibly excursions. 

In such an atmosphere, it is much more difficult to bring up 

full-fledged developed children with leadership qualities. Therefore, 

it is necessary now, to work with children, to involve them in social 

work, participation in group competitions, and actions of physical 

competitions with participation of all school. 

According to the «Leader» methodology, the purpose of 

which is to assess a person's ability to be a leader. Issues related 

primarily to models of situations in human life are based on 

situational and motivational theories. The respondent in this survey 

is more likely to assess for himself how much he can be a leader. 

In this technique, the subject answers 50 questions, and from 

his answers to these questions it is concluded whether he has the 
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personal psychological qualities necessary for a leader. Of the two 

proposed answers to each question, you need to choose and mark 

only one. 

As a result, the following results were obtained in the class 

among the surveyed children: 2 people are prone to dictation; 3 

people with bright leadership qualities; 18 people have average 

leadership qualities; 8 people whose leadership qualities are weak. 

The third method was the survey «Scale for assessing the 

need to achieve», which allows you to measure the level of 

motivation to achieve, motivation for success with the help of the 

developed scale – a small test-questionnaire. This technique was 

chosen because children need power, motivation to be a leader, 

most interested in their own prestige. Which is directly related to 

the motive in the achievement. 

Motivation to achieve – the desire to improve results, 

dissatisfaction with what has been achieved, persistence in 

achieving their aims, the desire to achieve their goals in any case – 

is one of the nuclear properties of the leader’s personality that affect 

all human life. 

The scale consists of 22 judgments, about which there are two 

possible answers – «yes» or «no». 

The following results were obtained: a high level of 

motivation to succeed on a ten – point scale from 8 to 10: 1 pupil. 9 

students have an average level of motivation. Low level of 

motivation to achieve in most respondents: 21 pupils. 

It should be noted that most members of this group have a low 

level of motivation to achieve, on a scale only one student has a 

high level of motivation – pupil № 3. 

However, given the tendency to doubt, insecurity and low 

self-esteem among adolescents, the results are not contradictory. 

Self-doubt is common in adolescent leaders, and communication is 

a means of self-disclosure.  
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Among pupils, we can identify two undisputed leaders who 

have the highest level of motivation to achieve, high leadership 

skills, as well as the distinction as leaders among pupils – pupils 

number 18 and 3. This confirms the assumption of the relationship 

between motivation and real leadership. 

Nevertheless, at the same time, other class leaders do not meet 

this criterion at all. 

The separation of a group of some pupils from others is most 

likely due to external impressions. Therefore, 27, 22, 30 and 2 have 

an attractive appearance, neatly and expensively dressed (there is no 

standard of uniform at school), have new expensive electronic 

equipment. 

Thus, we can say that in the adolescent group leaders can be 

those participants who do not have a strong motivation to achieve, 

but on the contrary less motivated to achieve something in the 

group. However, research shows that this aspect of leadership is 

important. It can be assumed that low motivation is due to the lack 

of common external problems and tasks to be solved by the group. 

Such situations arise when the apparent friendliness among students 

is nothing more than the absence of conflicts between internal 

participants and external people. In addition, as we know, any 

progress occurs in the presence of contradictions. It is typical for 

teenagers to fight, for them it is important to have a leader who will 

lead the crowd behind them, although this young group has not 

developed motivation to learn and has no other objective goals, 

despite the fact that the group was formed recently. 

Based on the study data, we see a group of poorly motivated 

students who do not have common aims. The class, despite its weak 

group cohesion, has leaders. 

Nevertheless, on the example of the two leaders of the twin 

brothers, we already have the right to believe that their motivation 

to achieve and the level of leadership qualities have an impact on 



214 

the position in the group. Pupils number 4 and 3 have different 

levels of need to achieve and different levels of leadership qualities, 

pupil 3, who has high performance and motivational scope and 

personal qualities in his position in the group is much more 

successful than his brother. 

Thus, the assumption about the relationship between 

leadership and human motivation in the group is confirmed, but also 

affects the position in the group of adolescents, social security, 

human charisma and some other factors. 

Conclusions. For a teenager to be a leader is first to be able to 

communicate widely, as well as to be the center of attention. After 

all, these moments are very important for teenagers. 

In order to understand what influences leadership potential, 

this paper highlights the main points of view in understanding the 

problem of leadership in adolescence: the theory of personality 

traits; motivational theory; situational theory of leadership. 

As expected, there were several leaders in the class among 

boys and girls. In addition, among girls there are less leaders as it is 

connected with features of style of communication: boy’s friendly 

rivalry and development of small dyads and triads at girls. Children 

from different families, complete and incomplete, with different 

social wealth, different nationalities, with different levels of 

academic achievement and different interests. 

As the results show, the leaders in this group are quite diverse. 

Leaders are students with a number of different qualities: 

communication, good looks, economic security compared to others, 

intelligence is higher than average in this group, high physical 

development. 

Low motivation to achieve is most likely due to a high desire 

to stand out, but a low desire to manage the environment. Since 

children of this age still have a poor understanding of the 

mechanisms of human management. 
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Low motivation can also be associated with the 

underdevelopment of the team, perhaps not feeling comfortable in a 

group of classmates. Because the class was formed not so long ago 

– many children became friends in small groups, but the interaction

between these groups has not yet been formed.

Summing up, we would like to note that for a full-fledged 

existence in society, a growing child needs to have communication 

skills, but in order to achieve social success you need to be a leader. 

Nevertheless, leaders are not born. It is necessary to develop these 

qualities in yourself. In addition, the problem of growing up and 

development is not only a problem of a teenager – it is a problem of 

both parents and schools.  
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§ 7.3 ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ

ФІЛОСОФІЇ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ 

Вступ. На даний час питання щодо проблем людини та 

сенс її існування найпоширеніші в науковому середовищі і 

належать до вічних проблем філософії. Поняття особистості – 

одне з основоположних для осягнення людського буття. 

Протягом століть воно визначалось по-різному, було 

предметом дискусій та різночитань, що продовжуються й 

сьогодні. В більшості це пов’язано з тим, що поняття 

«особистість» потребує розсудливого усвідомлення та 

розгорнутих інтерпретацій, фоном яких є авторські концепції 

особистості в історії філософії, з одного боку, та загальне для 

них проблемно-тематичне поле дослідження з іншого. 

Виклад основного матеріалу. Проблема людини – одна з 

найголовніших теоретичних проблем в історії філософії 

загалом та українській філософії зокрема. Теоретичне 

усвідомлення людини в суспільстві, умов її справжньої 

свободи, структури та типології особистості, соціокультурних 

та моральних підстав її творчої реалізації являє собою цілісний 

процес розвитку ідей. 

При всьому різноманітті підходів до вивчення проблеми 

людини саме багатомірність визнається її сутністю. Будучи 

вищим ступенем ієрархічного розгляду людини, поняття 

особистості разом з тим більш конкретне та більш змістовне, 

ніж поняття людини в цілому. В понятті людини 

підкреслюється її біосоціальний початок, а в понятті 

особистості відтіняються насамперед інтегративні соціально-

психологічні особливості людини. Однак, й протиставляти ці 

поняття не можна, будь-яка людина є тією чи іншою 

особистістю. Самосвідомість та самооцінка в сукупності 

створюють такий основний вектор особистості, навколо якого 
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складається неповторний за багатством та різноманітністю 

відтінків унікальний «узор» особистості та її специфіка. 

Особистість людини має можливість вільного 

волевиявлення, може стверджувати своє власне та неповторне 

«Я», на цьому ґрунтуються її неодмінні права, все більш 

визнані в процесі історичного прогресу. Протягом історичного 

розвитку змінюються не тільки соціальні типи особистості, їх 

ціннісні орієнтації, але й самі взаємовідносини людини та 

суспільства. Проблемою людини в філософії названо питання 

про те, що таке сутність людини як особистості, яке її місце в 

науці, світі та роль в історії. 

Особистість може розглядатися як індивідуальний вираз 

та суб’єкт суспільних ідеалів, цінностей, суспільних відносин, 

діяльності та спілкування людей. Особливо слід наголосити 

про вплив діяльності на людину. Діяльність є тим підґрунтям, 

на якому відбувається розвиток особистості та виконання нею 

різноманітних соціальних ролей в суспільстві. Тільки в 

діяльності індивід виступає та стверджується як особистість. 

Адже тільки в діяльності та через діяльність людина 

безпосередньо включається в систему об’єктивних суспільних 

відносин, впорядковує та організує свою поведінку з іншими. 

У дослідженні проблеми людини в українській філософії 

склалось декілька парадигм-систем знань, що були прийняті 

філософами для розв’язання певної проблеми в певний 

історичний період, використовуючи однорідні поняття, методи 

та критерії – антропоцентризм, людиноцентризм, 

культуроцентризм, кордоцентризм, соціоцентризм. 

В системі філософських знань антропологічна проблема 

відіграє значну роль. Саме тут сукупність онтологічних, 

гносеологічних та соціально-філософських побудов того чи 

іншого мислителя знаходить свою смислову єдність та 

світоглядне обґрунтування. 
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«Антропологічний поворот» в філософії ХХ століття, що 

зробив людину центральною темою філософських пошуків, 

одночасно обумовив й бурхливий розвиток спеціальних 

наукових знань про людину. Наука при цьому суттєво 

доповнює наявні філософські концепції людини, однак ні в якій 

мірі не скасовує їх. 

В українській філософії можна виділити декілька періодів 

розвитку філософії людини (Рис. 1) 
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VІ етап (кінець ХХ–поч. ХХІ ст.) 
Сучасні національні філософсько-антропологічні концепції (взаємозв’язок національного 
характеру та української філософії, принципи національного виховання, етнопсихологія). 
Д. Чижевський, І. Мірчук, І. Лисяк-Рудницький, М. Шлемкевич, Ю. Липа, В. Янів,  
О. Кульчицький. 

Рис. 1. Еволюція розвитку проблеми людини в 

української філософії Джерело: побудовано автором. 

І етап (XI–сер. ХIV ст.) 
Час існування Київської Русі: основна парадигма «людина-Бог-світ» (проблема єдності душі та тіла 
людини, взаємозв’язок розуму та віри, проблема пізнання та мудрості людини, призначення 
людини та її моральний світ, формування позиції людиноцентризму). 
Кирило Турівський, Клим Смолятич, Володимир Мономах, Данило Заточеник, Іларіон Київський. 

Проблема людини в український філософії 

ІІ етап (XV–поч. ХVІІ ст.) 
Ренесансне розуміння людини в українській філософії (український ренесансний 
людиноцентризм в контексті європейського гуманізму, гуманістичні ідеї першого 
українського культурно-національного Відродження, розвиток українського 
філософського гуманізму, проблеми єдності душі та тіла людини, формування 
концептуальних основ самопізнання та самовдосконалення людини, свобода та 
повноправне земне життя людини). 
М. Грушевський, Ю. Дрогобич, С. Оріховський-Роксолан, І. Копинський,  
К.-Т. Ставровецький, К. Сакович, Л. Зизаній, Ю. Рогатинець, І. Вишенський. 

ІІІ етап (II пол. XVІІ–поч. ХІХ ст.) 
Просвітницький ідеал людини в українській філософії (проблема сутності людини, 
філософсько-гуманістичне бачення людського буття й свободи людини та суспільний ідеал 
людини у працях представників Києво-Могилянської академії, роль совісті в житті 
людини, «філософія серця»). 
Т. Прокопович, І. Гізель, Й. Кононович-Горбацький, Г. Кониський, П. Могила,  
Г. Сковорода, І. Шада, П. Лодій, Я. Козельський. 

ІV етап (II пол. ХІХ ст.) 
Філософія українського романтизму (людиноцентризм в філософії українського 
романтизму, світ людини у працях представників Кирило-Мефодіївського братства, 
концепція національного характеру, антропоцентризм, кордоцентрична філософія людини, 
взаємозв’язок «серця» людини з її особистим «Я»). 
М. Костомаров, Т. Шевченко, П. Куліш, П. Юркевич, О. Потебня, М. Гоголь. 

V етап (кінець ХІХ–поч. ХХ ст.) 
Проблема людини у філософських міркуваннях українських мислителів (філософія про 
загальнолюдське та національне в бутті людини, проблема свободи та існування людини, 
екзистенційна спрямованість філософії, розвиток понять національної ідеї). 
І. Франко, Леся Українка, В. Винниченко, Д. Донцов, В. Липинський, М. Драгоманов,  
С. Подолинський, Т. Зіньківський. 
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У філософських працях Київської Русі існували думки 

про цінність особистості (після Бога), найвищою цінністю якої 

була моральність, вчинки цінувались за моральними мотивами, 

а не за їх результатами, наприклад, як урочисто кияни 

зустрічали князя Ігоря, не дивлячись на те, що він зазнав 

поразки в боротьбі з половцями. Загальновідомим є те, що 

екзистенціалізм як філософський напрям сформувався на 

початку ХХ століття, однак в українській філософії складові 

даної концепції мали місце в часи Київської Русі (ХІ–ХV ст.), в 

період наступних історико-філософських періодів вони й 

надалі супроводжували українську філософську думку. 

Практично всі мислителі Київської Русі мали в своєму 

філософсько-духовному арсеналі екзистенційні мотивування 

(заглибленість у внутрішнє буття людини). Адже проблема 

людини скрізь прослідковувалась у їх працях. Вони всі 

виступали за «людину істинну», оскільки ідеалу досягти жодна 

людина не зможе. Високий духовний розвиток не просто 

дається, він пов’язаний із стражданнями, і цим духовним 

ідеалом є Ісус Христос. У творах мислителів давньоукраїнської 

філософії чітко прослідковуються саме мотиви існування 

людини. 

Другий етап розвитку української філософії щодо 

проблеми людини розпочався в XV ст. В Україні відбувся 

значний культурно-освітній рух, основні освітньо-культурні 

осередки створили братства Острозької академії та Києво-

Могилянської академії. Представники братств розвивали 

філософські гуманістичні проблеми людини, зокрема, 

необхідність духовного розвитку людини та отримання нею 

знань. Найвпливовішим та найстарішим братством було 

Успенське братство (м. Львів), його відомими представниками 

були: С. Зизанія, Л. Зизанія, Ю. Рогатинець, К. Транквіліон-

Ставровецький, Й. Борецький, І. Копинський. Основними їх 
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ідеями був: розвиток освіти; соціальна рівність; ідею 

національного визволення вони пов’язували із отриманням 

освіченості, контактом людського мислення та буття. 

Лаврентій Зизаній проявив у своїй творчості яскраві 

філософські гуманістичні тенденції, він відстоював позицію, 

що людина є творцем своєї долі. В центрі філософських 

надбудов є Людина, яка визначається вищою цінністю, її воля 

та розум наділені необмеженими можливостями, вона є 

власним творцем через причетність до Господа та має право на 

незалежне від Церкви існування [1]. 

К. Ставровецький та Ю. Рогатинець трактували людину 

як вищу цінність та досконале творіння. В своїх філософських 

концепціях посприяли виробленню модернізованого 

гуманістичного світогляду, вони вважали, що насамперед, 

людина є найвищою цінністю в світі, що і на даний час 

відображено в правових засадах демократії країн. Їх праці 

сповнені гуманістичними християнськими ідеями та 

формуванням ідей про природні права людини. 

Представники Києво-Могилянської академії в своїх 

філософських вченнях розглядали проблему щастя відповідно 

до духу того часу та просвітництва. На їх думку, щасливою 

можна вважати людину, яка живе під керівництвом 

раціональних міркувань розуму, визнає авторитет знань та 

науки і розуміє, що щастя – це не матеріальні блага, не 

аскетична втеча від життя, а здатність узгоджувати свої 

цінності з сутністю та закономірностями природи. Український 

просвітник, історик та церковний діяч того часу І. Гізель 

приділяв велику увагу проблемі людини та моральності. 

Будучи прихильником християнської моралі намагався 

відстоювати концепцію громадянського гуманізму (праця 

«Мир з богом чоловіку»). Характерним для Гізеля є 

возвеличення людини, тобто її здатність судити не тільки про 
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добро і зло, а й пояснювати на свій розсуд церковні постанови 

та Божі заповіді. На думку Гізеля активність людини, її вільна 

праця, активне громадське життя є головним призначенням 

людського буття. Незважаючи на те, що земний світ є царством 

зла, на людину покладено відповідальність активної боротьби з 

ним, сенс людського життя полягає в протистоянні вадам та 

печалі, а не втечі від світу в ім’я споглядання і осягнення 

божественної благодаті. Через патріотизм, свободу волі, 

природне бажання людини до земного щастя Гізель поставив 

собі за мету відкрити шлях до досягнення цього своїми силами. 

Якщо не переосмислювати своє минуле та не розуміти 

особливості національного менталітету, своєрідності та 

самобутності, то становлення вітчизняної державності є 

неможливим. Григорій Сковорода є одним з найвидатніших та 

найвідоміших українських мислителів. У своїй творчості він 

виразно відображав ментальність українського народу, його 

духовність, роль та призначення людини в світі, а також 

розвивав свої вчення на основі власного бачення Бога, Світу та 

Людини. Фундаментальною філософською проблемою у 

творчості Г. С. Сковороди було осмислення проблеми людини 

та її сутності, яка поєднала в собі весь спектр філософської 

рефлексії, морально-духовну повчальність та поетичне 

сприйняття реальності. Він поставив людину в центр свого 

філософського мислення, намагаючись знайти шляхи до її 

порятунку, як Людини – вищої, богоподібної істоти, якій 

найбільше за багатство, почесті та високі посади потрібен 

душевний спокій та злагода в суспільстві. Особливої цінності в 

українському суспільстві набувають питання щодо сутності та 

сенсу життя людини, її статусу в суспільстві і світі, виховання 

розумної та щасливої людини. 

«Для Г. Сковороди ключ до всіх розгадок життя, як 

космічної, так і божественної, є людина, оскільки всі питання 
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та всі таємниці світу зосереджені для нього в людині. Не 

розгадавши себе, людина не зможе нічого розуміти в 

навколишньому світі, розгадавши себе «до кінця», людина 

проникає у найглибші таємниці Всесвіту» [6]. Сковорода 

«логічно записує» життя, як воно відкривається людиною та 

для людини у її загальності, необхідності та свободі. Таким 

чином, українська філософія вже на самих початках заявляє 

про себе в антропологічній парадигмі філософського мислення. 

Роздуми Г. С. Сковороди про людину спираються на 

поняття «внутрішньої людини», яке у працях східних батьків 

церкви говорить про людину як про єдність серця та розуму [3], а 

також поняття «спорідненості», що пізніше отримало розвиток 

у слов’янських філософів та характеризувало цілісне 

відношення людини до світу. Звернення до внутрішньої 

людини виділяє особливе дослідницьке поле, у якому всебічно 

з’ясовуються феномен людини емпіричної, сутність людини 

внутрішньої та принцип «пізнання самого себе», що 

спрямований на те, щоб «вирвати серце з клейкої стихійності 

світу» [3]. 

Аналізуючи об’єктивне положення людини в структурі 

світу, Г. С. Сковорода будує оригінальне повчання про три 

світи: «Сутність трьох світів. Перший є загальний, де живе все 

народжене. Він складається з безлічі світів та є великим світом. 

Інші два приватні та малі світи. Перший – мікрокосм, тобто 

людина. Другий світ символічний, Біблія… У ній зібрані 

небесні, земні та підземні фігури, щоб бути монументами, які є 

провідниками для нашої думки в поняття вічної натури, такої 

таємної, як малюнок в фарбах своїх» [5]. Ці три світу пов’язані 

з тілесним світом та духовним, із проблемою зовнішньої та 

внутрішньої краси людини, відрізняючись, створюють одне 

ціле: макро- та мікросвіт у їх містичній пропорційності. «Я 

вірю та знаю, – писав Г. С. Сковорода у листі до 
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М. Ковалінському, – що все те, що існує у великому світі, існує 

і в малому, та що можливо в малому світі, то можливо і в 

великому світі, за відповідністю та єдністю виконання духу» 

[6]. Г. С. Сковорода закликав шукати істину, що захована під 

зовнішньою оболонкою та не боятися труднощів, оскільки він 

вважав, що тільки велика праця та розумова напруга 

допоможуть віднайти істину [4]. Отже, Г. Сковорода 

розмірковуючи про проблему людини приходить до розуміння 

природи людини й людського життя, до розуміння світу. 

Значну роль в українській філософії та соціально-

політичному житті України відіграло Кирило-Мефодіївське 

товариство, яке було створено в 1846 р., засновниками його 

були М. Костомаров, В. Білозерський, П. Куліш, згодом до 

нього вступив Т. Шевченко. В документах «Книга буття 

українського народу» та «Статут і правила товариства» 

розвивалась ідея рівності людей, розвитку самобутності 

українців, справедливого суспільного ладу. Шевченківська 

філософія полягала в пробудженні людської гідності та сили 

протесту, саме ідея свободи людини є центральною в його 

творчості. На той час в Україні було сформовано філософське 

бачення антропоцентризм (виникло в добу Відродження), яке 

полягає в тому, що людина створена Богом «за своїм образом і 

подобою» і є центром Всесвіту, тобто центр Всесвіту 

переноситься від проблем світу до конкретної проблеми 

людини. Особливістю світогляду М. Костомарова є поєднання 

християнства і романтизму, відповідно до його філософської 

концепції – походження всіх явищ та процесів – божественний 

початок, духовне є об’єктивною основою матеріального 

«кожне зовнішнє явище має основу в нашому духовному світі». 

Оригінальним та нетиповим поглядом на людину як на 

індивідуальність є «Філософія серця» П. Юркевича [7]. На його 

думку, серце – центр духовного та морального життя людини, 
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носій всіх тілесних сил, оскільки саме в «серці» міститься 

основа того, що притаманне уяві, почуттям і вчинкам людини, 

стаючи проявом незагальної духовної істоти, а конкретної 

живої людини. Людина, як малий світ, мікрокосмос, поєднує в 

собі дві натури, своїм життям демонструє їх боротьбу.             

М. Гоголь стверджував, що ключ до життя лежить у власній 

душі людини, яка повинна пізнавати саму себе. А призначення 

людини, на його думку, полягає в праці над вічним. 

Згодом, на початку ХХ століття у вітчизняній 

філософській думці продовжили розвивати тему особистості та 

її місця в суспільстві П. Грабовський, І. Франко,                        

М. Драгоманов, які спробували вивчити цінність особистості 

шляхом взаємозв’язку з оцінкою властивих для їх часу 

суспільно-політичних та економічних умов. В той час,               

І. Франко розробляв у своїх працях тему трудової моралі, 

праці, його філософські погляди формувались під впливом 

української духовної культури та марксизму. Центром його 

філософії виступала людина, духовна творча істота, незалежна 

та неповторна особистість, душа людини є центром 

гуманістичного світогляду, є ідеалом гармонійної та всебічно 

розвинутої особистості. Головна формула людяності І. Франка 

мала вигляд: «неробство-зло, праця-добро», оскільки праця 

здатна вдосконалювати душу людини, наділяти її почуттям 

гідності та правди. На переконання М. Драгоманова, людський 

розум має безмежні можливості для пізнання науки та 

навколишнього світу. В центрі його філософії знаходиться ідея 

суспільного поступу, метою якої є збагачення духовної 

культури та укріплення соціальної справедливості, рушієм 

життя є не окремі народи, а людство в цілому. 

Представником сучасних філософських концепцій 

виступає Д. Чижевський, який аналізує поняття «нація» та 

«людство». Розуміння нації ґрунтується на раціоналістичному 
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(логічно-аргументованій оцінці) або романтичному підході 

(базується на принципах розуму). Справжньою цінністю, на 

його думку, є загальнолюдське, а не національне особливе, 

адже не відомо чи мало б сенс життя серед ідеальних, схожих 

один на одного людей. Цінність людини полягає в 

індивідуальності. Антропологізм Д. Чижевського 

характеризується певними особливими рисами та спрямований 

на світогляд особистості, що є частиною системи 

взаємовідносин та норм. Проблема сенсу існування людини 

інтерпретується в естетичному та етичному вимірах. В працях 

О. Кульчицького [2] особистість розглядається з позиції 

колективного «Я» (національне, етнічне), а не індивідуального, 

це на його думку складає «кордоцентричний персоналізм». Ця 

особливість є негативною, оскільки існує ймовірність 

спричинення вольової слабкості людини (українця), що може 

дестабілізувати здатність до розвитку раціональних 

світосприймальних настанов та активного самоствердження. 

Висновки. Протягом розвитку філософського мислення 

конкретизувались та диференціювались окремі проблеми 

дослідження особистості: її біологічні та соціальні індикатори, 

ступінь свободи відносно до природи, суспільства та самої 

себе. Людина та суспільство нерідко зіставлялись та 

протиставлялись як рівні, однопорядкові величини. Звідси, з 

одного боку, властиве метафізичному матеріалізму 

приниження особистості, розгляд її головним чином як 

продукту соціального або біологічного середовища, а з іншого 

– волюнтаристське розуміння особистої свободи як свавілля, 

що заперечує природну та історичну необхідність. 

Філософська рефлексія неможлива без залучення 

історико-філософської традиції, яка відображає шляхи 

осмислення проблеми, виявляє самостійні підходи до цілісного 

аналізу особистості. Невеликий скорочений екскурс в історію 
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проблеми людини показує, що постановка її свідчить про 

певний рівень духовної зрілості суспільства, а зміст 

визначається масштабом поставлених перед особистістю 

завдань. Входячи в зміст усіх значних філософських систем, 

проблема людини стала визначною в тому «антропологічному 

повороті», що спостерігався в філософії ХХ ст. Українські 

філософи внесли свій вагомий вклад в розвиток світових 

філософських традицій та створили оригінальні концепції 

особистості. 

Проведений ретроспективний аналіз дозволив 

встановити, що еволюція теоретичних уявлень про проблему 

людини в українській філософії характеризується переходом 

від концепції соціальної або біопсихічної детермінованості 

поведінки людини до визнання її активної ролі у взаємодії з 

суспільством. В українській філософії образ людини постає 

формою життя, яка відмінна від всіх та спрямовується на 

самопізнання та пізнання зовнішнього світу. Вільний дух 

особистості проявляється у життєвій зміні та волі людини, що є 

рушійною силою перетворень. З кінця ХІХ–початку ХХ ст. в 

українській філософії відбулися певні зміни, результатом яких 

стало те, що проблема людини стає ключовою для багатьох 

філософських вчень. Варто відзначити, що філософський аналіз 

проблеми людини набуває особливого значення в умовах 

становлення так званого «всесвітнього буття» людей: людина 

живе в світі, який пов’язаний численними зв’язками з усім 

людством. Проблема особистості, особистісної реалізації – це 

перш за все питання про те, що уявляє собою людина як 

суб’єкт соціальної дії, який розвивається. Проблема 

взаємовідносин людини та суспільства з врахуванням 

специфіки самореалізації сучасної людини та аналізу його 

свободи, не тільки як засобу, але й як однієї з основних 

цінностей та цілей життєдіяльності особи – відкриває  широкий  
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простір для продуктивних світоглядних генералізацій. 

Сучасною філософією людина розглядається як 

представник людства з притаманною йому неповторністю та 

індивідуальністю. Проблема існування людської особистості 

посідає головне місце. Поєднання конкретно-наукових поглядів 

з філософським осягненням життя ставить за ключову мету 

антропологічна філософська школа. Сучасна філософія 

сповнена гуманістичною проблематикою, яка обумовлена 

інтересом до людини сучасності та проблем її життя в 

сучасному світі. 
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§ 7.4 ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ ПІДЛІТКІВ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

Вступ. Проблема формування самостійності в дітей 

різного віку турбувала не лише науковців протягом багатьох 

років, а й стародавніх філософів Давньої Греції часів 

античності, зокрема Арістотеля, Геракліта, Демокріта, Платона 

Сократа, які вважали, що особистісний розвиток є можливим 

лише під час самостійного вдосконалення людини в процесі 

самопізнання. Тобто вже тоді зароджувалось поняття 

«пізнавальна самостійність», адже великого значення 

надавалося пізнанню себе, світу, природи тощо. Метр 

педагогіки ХІХ ст. К. Ушинський у свій час розглядав поняття 

«самостійність» через призму організації процесу навчання. 

Його гуманістичні погляди були спрямовані на виховання 

самостійності, починаючи зі спостереження, яке вчить думати 

самостійно, а потім висловлювати свої думки словами, 

оскільки самостійні думки виникають тільки із самостійно 

здобутих знань. Він був переконаний, що навчальний процес 

має бути організований таким чином, щоб учні якомога більше, 

працювали самостійно, а учитель стежив за процесом навчання 

і   готував   для  учнів   дидактичний    матеріал [1].   Проблема 

формування пізнавальної самостійності, не зважаючи на 

глибокі витоки, має важливе значення для сучасної освіти, 

оскільки все важче педагогам мотивувати учнів навчатися та 

залучати їх до пізнавальної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз педагогічної 

літератури науковців минулого століття і сучасників дає 

підґрунтя стверджувати, що самостійність розглядалася з 

різних     сторін,   тому    існує    різноманітність    поглядів    до 

визначення її суті та послідовності етапів формування. 
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Часто визначення самостійності трактується як якість 

особистості, для якої притаманна незалежність дій і мислення, 

виявлення активності та ініціативності, прояв високої 

свідомості і відповідальності за свої вчинки, уміння ставити 

мету і досягати її власними силами, уміння орієнтуватися в 

нових ситуаціях [2;3,4].
За дослідженнями І. Зязюна самостійність 

характеризується двома видами ознак: внутрішніми мотивами 

(потреби учнів, а також спрямування розумових, морально-

вольових зусиль вихованців на досягнення цілей без сторонньої 

допомоги) та зовнішніми (плануваня діяльності та виконання 

завдань без участі учителя, здійснення систематичного 

самоконтролю за ходом роботи, яку він виконує, аналіз 

отриманих результатів власної діяльності та її корекція) [5].
Через розуміння суті поняття «самостійності» та 

суміжних із нею категорій (пізнавальний інтерес, пізнавальна 

активність, самостійність) можна визначити певну 

послідовність формування саме пізнавальної самостійності. 

На  переконання    Л.   Аристової  [6],   Л.   Божовича   [7],

Н. Добриніна [8] реалізація пізнавальної самостійності в процесі 

навчання можлива через пізнавальну активність, яка забезпечує 

взаємозв’язок між внутрішньою готовністю особистості до 

навчання і зовнішнім проявом цієї готовності. 

При цьому пізнавальну активність розглядають: з точки 

зору цілеспрямованого процесу роботи учня з різними 

об’єктами пізнання, спрямованими на набуття досвіду та 

розвитку системи цінностей та якостей особистості − 

І. Лернер [9], В. Лозова [10], Р. Назимова [11].

М. Купріянова [12], Г. Щукіна [13] та ін. поєднують п ізнавальну 

активність з пізнавальною діяльністю, при цьому самостійність є 

основою для здійснення творчої діяльності, а пізнавальна 
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самостійність може розглядатися тільки через призму пізнавальної 

діяльності. У цій точці зору простежується певна міра тотожності 

циклічності та взаємозалежності між категоріями «пізнавальна 

активність», «пізнавальна самостійність» та «пізнавальна 

діяльність». 

У процесі дослідження було встановлено, що поняття 

«пізнавальна самостійність» знаходиться у певній взаємодії з 

такими поняттями як пізнавальний інтерес, пізнавальна активність 

та пізнавальна діяльність. Щодо визначення місця пізнавальної 

самостійності в ієрархії зазначених понять, то у процесі навчання 

відбувається пізнання чогось нового, що сприяє появі певної 

самостійності особистості, яка породжує пізнавальний інтерес 

(поява мотивів навчання). Пізнавальний інтерес спонукає до дії, 

тобто з’являється пізнавальна активність як цілеспрямований 

процес роботи учня з об’єктом пізнання, і в тому випадку, якщо 

пізнавальний інтерес стає внутрішнім покликом, формується якість 

особистості, яка характеризує її потребу в самостійному пізнанні, – 

пізнавальна самостійність. При цьому пізнавальна самостійність і 

пізнавальна активність реалізуються в пізнавальній діяльності. 

Саме в такому сенсі ми використовуємо ці поняття в нашому 

дослідженні і враховуємо поступовість формування 

пізнавальної самостійності учнів підліткового віку (мал. 1) [21].

Рис. 1. Місце пізнавальної самостійності в ієрархії 

категоріальної системи 
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Визначаючи окреме місце пізнавальній самостійності 

серед інших понять виникає необхідність довести її 

ідентичність через погляди різних дослідників. Зрозуміло, що 

поняття пізнавальної самостійності є багатогранним як і 

різноманітність поглядів щодо способів її формування. 

Значна кількість дослідників визначають пізнавальну 

самостійність як інтегровану якість (якісна характеристика, 

властивість) особистості, що реалізується: в здатності без 

сторонньої допомоги здійснювати певну пізнавальну діяльність 

(М. Данилов [14], І. Лернер [15], В. Логвіненко [16] та ін.), в

можливості особистості самостійно відшукувати додаткову 

корисну та необхідну інформацію, а також в здатності 

вирішувати пізнавальні завдання, самостійно засвоювати 

знання, формувати уміння і навички та використовувати їх для 

вирішення завдань та розв’язування задач (О. Липецький [17],

(І. Левіна [18], Т. Точиліна [19], В. Тюріна [20]).

Таким чином можна стверджувати, що пізнавальна 

самостійність особистості, безпосередньо характеризує рівень 

її самостійності, що впливає на навчання та здатність учнів до 

самоосвіти. Тому формування пізнавальної самостійності учня 

можливе лише за умови набуття ним вмінь і навичок бачити 

зміст і мету кінцевого рзультату роботи. При цьому необхідно 

аналізувати поведінку учня та спостерігати за розвитком його 

особистості, у якій виявляється ставлення самого учня до 

діяльності та готовність до навчання, наявність відповідних 

мотивів для навчання і прагнення активізувати вольові зусилля 

для досягнення мети. Самостійність у здобутті знань 

виявляється тільки через власну діяльність, через наявність 

внутрішньої потреби в знаннях і розвитку пізнавальних 

інтересів. 

Аналіз  значної  кількості  наукових  досліджень  дав  нам 
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підстави    для     виявлення      напрямів      визначення      суті 

пізнавальної самостійності (мал. 2) [21].

Рис. 2. Узагальнююча схема поглядів науковців щодо 

визначення суті поняття «пізнавальна самостійність» 

Зі схеми видно, що більшість трактувань суті пізнавальної 

самостійності сходяться до якості особистості або є її якісною 

характеристикою, тому, у контексті нашого дослідження 

пізнавальну самостійність визначено як − якість особистості, 

що характеризується виникненням стійких мотивів самостійно 

здобувати знання, використовуючи різні джерела інформації, 

вирішувати варіативні завдання, подані в нестандартній формі, 

виявляти активність та ініціативність, ставити цілі для 

реалізації пізнавальної діяльності, віднаходити й опановувати 

нові способи і засоби для їх досягнення, аналізувати одержані 

результати без сторонньої допомоги, але під опосередкованим 

керівництвом учителя [21].

Дослідження присвячені проблематиці формування 

пізнавальної самостійності під час вивчення природничих наук 

були відображені у низці робіт, зокрема під час вивчення 

фізики   досліджували    (О.  Липецький   [17],    Т.  Поведа [22],
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Д. Соменко [23]), біології (С. Коваленко [24],  В. Кривобородько [25],

О.  Цуруль [26],   І.  Мартиненко [27]),    хімії   (С.  Каяліна [28],

І. Філоненко [29], І. Старовойтова [30], Н. Шиян [31]) та ін.

Опрацювання психолого-педагогічної літератури 

передового педагогічного досвіду дозволяють стверджувати, 

що пізнавальну самостійність при вивченні природничих 

дисциплін можливо сформувати в процесі активної навчальної 

діяльності, із застосуванням низки заходів навчальної 

діяльності, які здатні викликати в учнів інтерес: проведення 

експериментів, лабораторних та практичних робіт, цікавих 

дослідів, залучення учнів до проєктної діяльності. Навчальна 

діяльність вимагає від школяра прояву самостійних дій, волі, 

переконань та бажання отримати позитивний результат в 

умовах застосування вчителем розвиваючих, цікавих для учнів 

методів навчання. Пізнавальна самостійність може 

сформуватися в процесі вирішення пізнавальних завдань чи 

виконання самостійної роботи. При цьому учень має вміти 

самостійно шукати матеріал для здобуття знань, опановувати 

нові способи виконання завдань та отримувати знання у рамках 

пізнавальної діяльності [21].

У ході аналізу оприлюднених у згаданих вище джерелах 

даних ми встановили, що пізнавальна самостійність не 

формується сама по собі, а тільки в процесі активної 

пізнавальної діяльності. При цьому вона повинна 

контролюватися учителем, який створює завдання, надає 

консультації учням, спрямовує школярів на пошук 

інформаційних джерел і при цьому не втручається 

безпосередньо в пізнавальний процес учнів. Напрями 

формування пізнавальної самостійності учнів можна зобразити 

схематично (мал. 3) [21].
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Рис. 3. Цільові орієнтири процесу формування 

пізнавальної самостійності 

Висновки. Слід зазначити, що проблема формування 

пізнавальної самостійності не втрачає своєї актуальності 

незважаючи на значний здобуток досліджень, а лише набуває 

обертів з появою нових дидактичнх способів, розробки 

іноваційних методик, інформаційно-комунікаційних технологій 

як інструментів для сучасного навчання. Для якісного навчання 

сучасних підлітків необхідно застосовувати нові підходи 

навчання та створювати й апробовувати різні дидактичні 

умови, які будуть спонукати їх до пізнавальної діяльності під 

час освітнього процесу. 
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§ 7.5 КОМПАРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУР 

Вступ. Одним із найперспективніших напрямів у 

методиці викладання української та зарубіжної літератур у 

сьогоденні можна назвати компаративістику. Це порівняльно-

історичний метод дослідження, який активно використовують 

у філософії, правознавстві, при вивченні економічних 

дисциплін («Економіка підприємства», «Економічний аналіз», 

«Планування діяльності підприємства») тощо. На основі 

порівняльного вивчення встановлюють певну послідовність, 

роблять узагальнення, формулюють закони. 

Літературна компаративістика – це порівняльне 

літературознавство, тобто проведення паралелей, встановлення 

зв’язків між художніми творами. Актуальним питанням до 

викладання літератури в сучасному освітньому процесі є 

компаративний підхід. Цей метод дозволяє студентам набути 

навичок аналізу, синтезу, наукового дослідження, а разом з тим 

виявити загальні закономірності літературного розвитку, 

визначити місце і роль у ньому вітчизняного письменства. 

Тому метою статті є розкриття сутності компаративного 

підходу щодо викладання української та зарубіжної літератур. 

Виклад основного матеріалу. Наукова компаративістика 

існувала ледь не з моменту виникнення літератури. У 

класичну пору давньогрецької літератури, в VI - V ст. до н.е., 

зіставлення літературних явищ з’являється у художніх творах. 

Так, у комедії Аристофана «Жаби» розгортається  суперечка 

між Есхілом та Еврипідом, про те, як необхідно зображати 

людину засобами слова. Есхіл вважає, що людей слід 

зображати такими, якими вони мають бути, а не такими, якими 

вони є. Це вже не просто протилежні погляди, а певні творчі 

програми. Елементи  компаративістики  можемо  побачити  й у 
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відомій «Поетиці» Аристотеля (відмінності трагедії від епосу). 

В Україні літературна компаративістика сформувалася в 

останній третині XIX століття. Зачинателями її були                 

М. Драгоманов та І. Франко, котрі дали перші зразки 

порівняльних досліджень в галузі фольклористики та 

літератури. 

Над розробкою цієї проблеми на сучасному етапі 

зверталися Л. Мірошниченко, Д. Наливайко, О. Ніколенко,      

О. Куцевол, Л. Бондаренко, Ж. Клименко,   М. Ільницький,      

А. Градовський та ін. Дослідники звернули увагу на аспекти 

формування національних та загальнолюдських моральних 

цінностей, морального просвітництва.  

Зрозуміло, що порівняння має здійснюватися не заради 

порівняння, а заради пізнання світу і себе у світі.  

Лауреат Нобелівської премії С. Еліот констатував:         

«… передусім треба знати, що саме порівнювати і що 

аналізувати» [1, С. 71]. А  В. Жирмунський [2, С. 68] пише, що 

«основною передумовою порівняльно-історичного вивчення 

літератур різних народів є ідея єдності і закономірностей 

загального процесу соціально-історичного розвитку людства». 

Звідси до окресленої проблеми варто підходити з кількох 

позицій: 

- при порівняльному дослідженні виникають особливі 

стосунки в межах історії літератури, зокрема різних періодів 

історії; 

- необхідно враховувати факт, що серед літературознавців 

відсутня одностайність щодо типів і форм літературних 

зв’язків;  

- потрібно пам’ятати про фундаментальні принципи 

компаративного дослідження, а саме: що зіставляти для того, 

щоб дослідження було спрямоване на кінцевий результат – 

встановлення     закономірностей      світового      літературного  
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розвитку; 

- порівняльний метод дослідження повинен мати стійкі 

орієнтири класифікації. 

Отже, основна мета використання елементів 

компаративістики полягає у формуванні уявлення студентів 

про світову літературу як систему національних літератур,  про 

міжлітературні і міжмистецькі зв’язки як чинники духовного 

розвитку та виховання національно свідомої особистості. 

Видатний педагог Я. Коменський [3] зауважував, що 

потрібно завжди і скрізь розглядати разом те, що пов’язане 

одне з одним. При цьому, на наш погляд, варто показувати не 

лише подібне (типологічне) між українською та світовими 

тенденціями, стилями, але й обов’язково виявити питоме, 

самодостатнє, оригінальне. Тому твори української і зарубіжної 

літератури укладачі програм радять «подавати у паралельному 

аналізі», тобто компаративному. 

Компаративна лінія вивчення творів забезпечує: 

- зіставлення літературних творів (тем, мотивів, 

образів), явищ, фактів, що належать до різних літератур; 

- встановлення зв’язків між українською та світовою 

літературою  (генетичних, контактних, типологічних); 

- висвітлення трансформації міфологічних та 

фольклорних тем і сюжетів; 

- засоби поетики у творах; 

- зіставлення оригіналів і перекладів літературних 

творів різними мовами; 

-    різні переклади того самого твору українською мовою. 

Наприклад, під час вивчення драми-феєрії «Лісова пісня» 

Лесі Українки можна звернутись до західноєвропейських 

зразків «нової драми», особливо до творчості М. Метерлінка, 

розглядаючи проблему вільного життєвого вибору людини за 

твором О. Кобилянської «Людина»  ‒  до драми Г. Ібсена 
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«Ляльковий дім». Жартівливе перебільшення як засіб 

комічного в «Мисливських усмішках» Остапа Вишні та 

«Дивовижних пригодах, подорожах і бойових подвигах барона 

Мюнхгаузена» Рудольфа Еріха Распе. Використання сюжету 

легенди про золоторогих турів у оповіданні П. Куліша «Орися» 

та 6 пісні «Одіссеї» Гомера. Уітменівські мотиви звучать в 

поезіях П. Тичини та І. Драча. Поетична традиція Г. Гейне у 

ліриці Лесі Українки, а інтелектуально-філософська поезія 

Л. Костенко перегукується із творами Р. М. Рільке, 

Б. Пастернака, Й. Бродського, Г. Лорки. Художні особливості 

творів іншомовних письменників стають ближчими і 

зрозумілішими студентам, коли актуалізуються знання з рідної 

літератури. Адже тільки в порівнянні свого з чужим людина 

усвідомлює своєрідність властивих її спільноті елементів.  

Вивчення творчості Франка дає також великі можливості 

для компаративного аналізу творів. Так, у жанрі класичного 

сонета І. Франко гармонійно поєднував традиції і новаторство, 

вносив нові елементи в його структуру. Отже, поет оновлював 

канонічну форму світового сонета, органічно наповнюючи її 

багатим змістом, «свобідною думкою». Франко на 

національному ґрунті зробив сонет карбованим, звучним, 

витонченим, відбиваючи й індивідуальний світ людини.  

До сонетної форми зверталися романтики                         

А. Метлинський, М. Шашкевич, Л. Боровиковський,                

Ю. Федькович. Проте саме під пером Франка ця складна, 

сувора форма засяяла новими гранями: наповнилась 

пластичністю і конкретністю образів, патріотичним пафосом. 

Як відомо із світової літератури, є два жанрових різновиди 

сонетів: італійський, що складається з двох катренів і двох 

терцетів, та англійський (шекспірівський) – з трьох катренів і 

одного дистиха. І. Франко застосовував італійську форму 

сонета. Спираючись на європейську традицію сонета 
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(Ф. Петрарка, А. Данте, В. Шекспір, А. Міцкевич), Іван Якович 

розширював його образний світ, оновлював суворий стиль, 

строгу завершеність форми. 

Свої погляди на завдання сонета в нову епоху поет 

висловив у поезіях «Сонети – се раби», «Колись в сонетах 

Данте і Петрарка». І. Франко оглядає стан розвитку сонета у 

світовому письменстві, внесок кожного свого попередника в 

сонетну форму, ставить завдання перед українськими митцями. 

Справжнім шедевром Каменяра є сонет «Сікстинська 

Мадонна», де жінка втілює красу мистецтва, творче натхнення, 

музу. 

Поезія І. Франка збірки «Зів’яле листя» перегукується із 

«Дуїнянськими елегіями» Р.-М. Рільке, віршами зі збірки 

«Квіти зла» Шарля Бодлера, ліричний герой якого, як і Франків 

персонаж, охоплений трагічною безвихідністю. Як і Бодлер 

(«Танець змії», «Волосся», «Похмуре небо», «Запрошення до 

подорожі»), Франко змальовує образ коханої через виразні 

деталі. У поезії «Волосся» французький поет описує шевелюру 

коханої кольору воронячого крила, яку називає «морем чорного 

дерева». У своїх спогадах ліричний герой Бодлера, 

занурюючись у чорний океан волосся милої, зазнає щастя. У 

Франка постає образ коханої з погляду ліричного героя, який 

помічає «рум’яне личко», «личко чудове», «очі - красітки», її 

очі, «як те море, супокійне, світляне», мов «криниця чиста на 

перловім дні».  

Як і Бодлерівський герой, він веде уявну розмову з  

«дівчинкою - зірничкою», звертається до неї, називаючи її 

красунею, «правдивою любов’ю». Образ Регіни з повісті 

«Перехресні стежки» вписується в галерею персонажів 

європейського роману, в якому змальовано пригноблення 

жінки як огидне явище антигуманного світу: «Життя» Гі де 

Мопассана, «Анна Кареніна» Льва Толстого. У річищі традицій 
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Оноре де Бальзака український прозаїк зображує «сцени 

приватного життя». У «Шлюбному контракті» Бальзака шлюб 

у буржуазному суспільстві змальовується як укладання угоди, 

комерційна операція. Історія шлюбу Стальського і  

Твардовської – український варіант цієї теми. 

Розвивати пізнавальну самостійність, творчу уяву 

студентів, виховувати почуття людяності, доброти дають змогу 

заняття з вивчення, наприклад, творчості Ф. Кафки і 

М. Хвильового. Що ж об’єднує цих двох титанів слова – 

представників різних культур? Перш за все, трагізм власного 

життя письменників. Непростий внутрішній світ Кафки і 

Хвильового, роздвоєність душі, яка виявилася і 

усвідомлювалася ними поступово, проектувалася і на їхню 

творчість – самобутню і пророчу. Компаративний аналіз новел 

«Перевтілення» Ф. Кафки і «Я(Романтика)» М. Хвильового 

розкривають самотність людини, абсурдність і жорстокість 

світу. Через призму «маленької людини» вони передбачили 

шлях людства в нікуди. 

Кафкіанські перевтілення людини зображено у 

фантасмагоричному плані (Грегор Замза перевтілюється в 

багатоніжку і помирає, страшною є реакція родини: «Ну, слава 

Тобі, Господи…» ). 

Кульмінаційною сценою новели Хвильового є зустріч 

«Я» з рідною матір’ю, яку приводять на допит із групою 

версальських черниць. Вірний пес революції (син) не зрадив 

трибуналу. Постріл у скроню матері – це  не лише фізична 

смерть найріднішої людини «Я», це повна деградація, 

моральний занепад головного героя. 

Ефективним засобом здійснення компаративного аналізу 

вважається складання порівняльних таблиць, порівняльних 

діаграм (відображення зон перекриття елементів), в яких 

систематизується  вся  необхідна  інформація  про   компоненти  
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двох порівняльних елементів. 

Використання мультимедійних засобів дає можливість 

наочно прослідкувати складання таких таблиць і діаграм.  

Найдоцільнішим на заняттях з компаративного аналізу є 

використання методів творчого читання, евристичного та 

дослідницького перекладу, прийомів індивідуального та 

коментованого читання типологічно близьких текстів, 

проблемної ситуації, проблемних пізнавальних завдань, 

пов’язаних з необхідністю орієнтування студентів у різних 

художніх системах, порівняння художніх творів, зіставлення 

твору з його генетичним джерелом, евристичної бесіди, 

диспуту, діалогу тощо. 

Саме вони сприяють розкриттю творчого потенціалу 

особистості кожного студента, формуванню навичок 

аналітичного мислення, полікультурної компетентності, 

виховання толерантного ставлення один до одного. 

Застосування компаративного аналізу вимагає від 

викладача уміння формувати ефективні моделі уроків з 

використанням інтерактивних методів навчання, сучасних 

інформаційних технологій. 

Дидактична модель організації занять компаративного 

вивчення світової та української літератур може складатися з 

кількох етапів: 

- добір художніх творів (висока художня якість твору, 

доступність його студентам, жанрова різноманітність, 

актуальність проблематики); 

- перспективи планування (тематика, типи, види, цілі); 

- характер діяльності на заняттях (викладача – 

спрямовуюча, корегуюча, контролююча, оцінна, студента – 

навчально-дослідницька, творча, пошукова, ігрова, 

комунікативна); 

- комплекс методів та прийомів роботи (метод  творчого 
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читання, евристичний, дослідницький, репродуктивний); 

- пізнавальний ( комунікативний, виховний, розвиваючий, 

творчий). 

Для реалізації компаративістичних принципів при 

викладанні літератури великого значення набувають 

інтегровані заняття (від латинського integer – повний, 

цілісний), які, на наш погляд, дають глибокі всебічні знання 

про об’єкт вивчення, залучаючи відомості різних навчальних 

дисциплін, і реалізуються об’єднаними зусиллями викладачів 

різних предметів. 

У програмах з української літератури ставиться завдання 

вивчати найбільш характерні твори та авторів, «вивчати 

українську літературу в національному та світовому 

культурологічному контекстах, у міжпредметних зв’язках» [4].  

Широкі можливості для компаративного аналізу дають 

твори про події Першої та Другої світової воєн В. Бикова,       

Г. Белля, О. Довженка, О. Гончара, М. Бажана, М. Джаліля, 

О. Берггольца, А. Малишка, М. Алігер, С. Цвейга, 

Е. Межелайтіса, С. Орлова, Р. Гамзатова, Р. Рождественського, 

П. Целана, Є. Євтушенка, Б. Брехта, Г. Лорки та ін. 

Експресіоністичне вираження про події Першої світової війни 

відображено у творчості Г. Аполлінера (збірка «Каліграми. 

Вірші Миру і Війни», зокрема поезія «Зарізана голубка й 

водограй»), Е.-М. Ремарк («Повернення») та українських 

митців О. Турянського («Поза межами болю»), В. Стефаника 

(«Діточа пригода», «Марія»), М. Черемшини (збірка «Село за 

війни»).  

Катастрофу Другої світової війни та її наслідки можемо 

простежити у творах П. Целана, Г. Белля, Б. Брехта, А. Камю 

та О. Гончара, О. Довженка,  І. Багряного, Л. Костенко. 

Наприклад, осуд антигуманної сутності війни зображено у 

творах О. Довженка «Воля до життя», «Ніч перед боєм» та 
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Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...», чи війни як 

тяжкого випробування для народу у творчості О. Довженка та 

Г. Белля («Мовчання доктора Мурке», «Дім без господаря»), і 

Пауля Целана «Фуга смерті». Художнє осягнення війни у 

світлі екзистенціалістської філософії простежується у повісті  

І. Багряного «Огненне коло» та творах А. Камю «Чума»,             

Е. Хемінгуея «По кому подзвін». Уведені до програми твори 

сучасних письменників М. Ф. Зузака, Р. Гарі та 

кримськотатарського митця Т. Халілова показують трагічні 

сторінки життя своїх близьких людей в час Другої світової 

війни, засудження нацизму й тоталітаризму, ідеї людяності та 

віри в порятунок. 

Не менш важливим аспектом компаративного вивчення 

літератури є дослідження генетичних та порівняльно-

типологічних зв'язків. Як зазначає Д. Наливайко [5, С. 39], 

генетичними вважаються «зв'язки між різними літературними 

явищами, що йдуть від якогось спільного джерела, тобто це 

явища, повʼязані за своїм походженням». Вони засновані на 

порівнянні подібних літературних явищ, їхньому історичному 

розгляді, аби зʼясувати спорідненість між ними. Найчастіше це 

можна спостерігати в історії створення чи написання твору. 

Наприклад,  «Енеїда» Вергілія та однойменна поема                  

І. Котляревського; мотивом кохання дітей з ворогуючих родин 

простежується у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих 

предків» та трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта». 

Порівняльно-типологічні звʼязки, за визначенням              

О. Куцевол [6, С. 3], це «відповідності та аналогії між 

літературними явищами в різних літературах, які 

породжуються дією спільних закономірностей і чинників 

суспільного і художнього розвитку людства». Такий звʼязок 

можна простежити у політичних романах В. Винниченка 

«Сонячна машина», «Слово за тобою, Сталіне» та 



249 

антиутопічних творах світової літератури М. Замятіна «Ми», 

К. Чапека «Фабрика Абсолюту», О. Хакслі «Дивний новий 

світ», Дж. Оруела «1984», «Звіроферма». 

Вчителі-словесники отримали реальну можливість дати 

студентам знання про рідну і світову літературу в усьому 

розмаїтті їх взаємозв’язків і взаємовпливів. Тому слід 

пам’ятати  слова С. Єфремова [7, С. 6]: «Письменство у 

кожного народу має величезну вагу як вираз творчої сили нації, 

з одного боку, та міжнародного єднання і вплив, з другого». 

Співвідношення між зарубіжною і українською 

літературами складається з різних аспектів, як-от: 

- особисті контакти з Україною в житті зарубіжних

письменників; 

- українські фольклорні, історичні, національні мотиви

в їхній творчості; 

- українська перекладацька школа;

- традиції, жанри, образи світової літератури, визначні

митці у творчості українських письменників тощо. 

Відомості про перебування зарубіжних письменників в 

Україні завжди зацікавлюють студентів, пробуджують їхні 

пізнавальні здібності, спонукають розшукувати додатковий 

матеріал, готувати повідомлення та реферати.  

З цікавістю сприймаються теми «Україна в житті 

О. де Бальзака, М. Булгакова, А. Ахматової,  Б. Пастернака, 

Р.-М. Рільке,  Г. Белля, В. Маяковського, Пауля Целана 

та ін.». 

Висновки. Отже, порівняння літературних творів дає 

можливість: 

- показати спільне – те, що об’єднує різні народи, й

відмінне – те, що свідчить про неповторність нації; 

- порівняти   різнонаціональні   твори (ідейно-тематична



250 

сутність, проблематика, система образів, композиція, характер 

твору),  які   можна   реалізувати   в   різних   видах   навчальної 

діяльності; 

- використовувати здобутки української перекладацької

школи, які свідчать про красу й невичерпні можливості 

української мови; 

- враховувати психолого-педагогічні та методичні

умови як встановлення зв’язку нового з раніше вивченим, 

достатній рівень усвідомлення теми та ідеї твору, активне 

залучення таких прийомів мислення студентів як аналіз, 

синтез, порівняння, узагальнення, оптимальний добір методів, 

прийомів, видів та форм роботи, які сприяють розвитку 

розумової діяльності та забезпечують емоційне сприймання 

студентами художнього твору.  

Точок дотику для порівняння може бути дуже багато. А 

відтак є всі підстави стверджувати, що елемент 

компаративного аналізу може бути включений майже до 

кожного заняття з літератури. Для цього, з нашої точки зору, 

мають бути наявні лише дві умови: 

1) ерудованість (підготовленість) і, звичайно ж,

бажання вчителя; 

2) наявність певного досвіду, багажу знань із літератури

студентів. 

Компаративне вивчення творів – це творча праця, 

науково-дослідницька робота, основним завданням якої є 

розкриття змісту української літератури у контексті світової. 

Компаративний підхід до вивчення літератури розвиває 

знання, формує вміння перенести їх з однієї галузі науки в 

іншу, розширює  кругозір, сприяє підвищенню якості 

літературної    освіти,   загальнокультурного   рівня    розвитку 

 студентів.  
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§ 7.6 ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОГО

ДИСКУРСУ ТА ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ 

СЛОГАНІВ 

Вступ. Через розповсюдження ТБ та інтернету реклама  

стала надпотужним механізмом, рушійною силою, яка сприяє 

продажу й розкрутці різноманітних товарів. Масові рекламні 

технології еволюціювали і зараз стають кастомізованими, 

націленими на так звані цільові групи. Реклама – це не тільки 

потужна галузь індустрії, але й продукт, який спрямований на 

реципієнта рекламного повідомлення щодо інформації про 

товари і послуги з метою їх розповсюдження. Все частіше 

реклама стає предметом дискусій вчених, діячів культури та 

фахівців в області піару і лінгвістів. Відомий рекламіст Лео 

Бернетт зазначив: «Реклама – це здатність відчувати і 

передавати саме серцебиття бізнесу в словах, папері і чорнилі». 

Націлена на результат і дію, реклама є суміжною до 

багатьох сфер науки: психології, соціологічної, економічної, 

лінгвістичної, філософської та маркетингу. Мета реклами – 

інформування про переваги й сильні сторони продукту та 

заклик до певної дії.  

Вчені (В.Н. Комісаров, Н.Н. Кохтев, Є.В.Ромат, 

В.М. Аврасін і А.Д.Солошенко, Д. Огілві, К. Хопкінс, 

У. Бернбах) вивчали мову реклами і розглядали проблеми 

лінгвістичних особливостей жанру реклами. Проте це дуже 

великий і цікавий матеріал, щодня виникають нові салогани та 

реклами, тому проблема вивчення реклами і проблеми її 

перекладу залишаються актуальними й на сьогодні. 

Актуальність даної теми пов’язана зі зростанням торгівлі 

України з іншими державами, імпортом закордонних товарів, а, 

відповідно, і залученням закордонної реклами різних компаній. 

Наявність кваліфікованих фахівців з перекладу реклами має 
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важливе значення для країни. Актуальним завданням 

залишається вивчення механізмів вербального впливу 

рекламних текстів та інформації, вивчення способів емоційного 

та логічного впливу реклами  на споживачів.  

Отже, враховуючи актуальність даної проблеми, ми 

вирішили дослідити лінгвістичні особливості рекламного 

дискурсу і можливі варіанти перекладу рекламних слоганів з 

англійської на українську мову.  

Мета роботи – визначити теоретичні основи функцій та 

механізмів впливу рекламних слоганів на позитивне їх 

сприйняття суспільством, враховуюси особливості перекладу з 

англійської мови українською.  

Реклама переслідує нас всюди, вона вже є частиною 

культури, яка базується на власних законах, має необмежену 

можливість впливу і свою специфічну виразність.                     

А. Д. Кривоносова зазначала, що рекламний слоган – це 

невеликий обсяг тексту, який «несе рекламну інформацію і має 

наступні ознаки: інформацію про фізичну або юридичну особу, 

ідеї, товари, та починання; друге, призначена для невеликого 

кола осіб; третє, рекламний текст призначений формувати або 

підтримувати інтерес до фізичних, юридичних осіб, товарів, 

ідей, починань, тим самим сприяє реалізації товарів,  починань, 

ідей» [19, С. 11]. 

Отже, реклама виконує 4 функції: інформативну, 

соціальну, маркетингову, комунікаційну. 

Виклад основного матеріалу. Багато сучасних вчених 

мають спільну думку у тому, що дискурс в основі має 

відображення найважливіших формальних, і ситуаційних 

характеристик. Форма дискурсу являє собою утворення, що 

перевершує за своїм образом пропозицію, воно співвідноситься 

із складним синтаксичним цілим і текстом. Дискурс з 

функціональної точки зору є сукупністю функціонально 
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організованих і визначених контекстом вживань мови. Дискурс 

в ситуаційній характеристиці має включати в себе набір 

культурних, соціальних та прагматичних чинників, які 

безпосередньо впливають на виробництво мови. 

Виявляється, що тенденції до розділення понять надають 

можливість зробити припущення, що «текст» і «дискурс» 

можуть бути протиставлені, як мовна одиниця мовленнєвій. 

Кваліфікація тексту у зазначеному зв'язку отримає статус 

мовної субстанції, яка складається з мовних одиниць по 

рівневому принципу і перебуває у статичному стані. Окремим 

випадком тексту являється дискурс – текст, який є певною 

узагальненою моделлю, яка є шаблоном для реалізації в мові 

авторських письмових та усних текстів дискурсів [25, С. 27]. 

Т.А. Ван Дейк зазначив, що поняття «дискурс» 

використовується для номінації певного жанру, наприклад 

«новинний дискурс», «політичний дискурс», «науковий 

дискурс» [3]. 

Два основних типи дискурсу виділяє В.І. Карасик: 

персональний (особистісно-орієнтовний) та інституційний [10, 

С. 20]. Особистість у всьому багатстві свого внутрішнього 

світу у першому випадку. Як представник певного соціального 

інституту у другому. Спілкування в заданих рамках статусно-

рольових відносин являє собою інституційний                  

дискурс [11, С. 17]. 

Метою рекламного повідомлення є не тільки привернути 

увагу певної аудиторії, а й спонукати її частину, бажано 

більшу, до дії. 

Представники    інституту    є   основними   учасниками  

інституційного дискурсу (агенти) і люди (клієнти) які 

звертаються до них, наприклад відправник реклами і споживач. 

В рамках інституційного дискурсу комунікативні кліше є 

своєрідними підказками для розуміння загальної системи 
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взаємовідносин у відповідному інституті. «Прагматичним 

дискурсом» є рекламний дискурс, на тій підставі, що в ньому 

активізуються певні комунікативні стратегії. 

Широку область лінгвістики являє собою прагматика. 

Мова може бути зрозумілою тільки в широкому контексті, 

тобто через її функціонування, це є основною ідеєю. У 

прагматичному підході до мови функціональність є базовим 

поняттям як в зарубіжному так і в вітчизняному мовознавстві. 

Під прагматикою розуміють теорію мовного впливу, 

відзначається що тим фактором, який обумовлює специфіку 

рекламного дискурсу є позитивна прагматична спрямованість, 

він є вирішальним для формування інших особливостей 

друкованої реклами. 

Текст прагматичної орієнтації визначає логічну або 

емоційну основу висловлювань, диктує вибір мовних і 

немовних засобів, способи їх подачі і організації, загальні 

тональнісь дискурсу. 

Сучасна література багата на трактування відповідно до 

слова «реклама». Визначення В.В. Ученової «Реклама – це 

освітлення масової комунікації, в руслі якого створюються і 

поширюються інформативно-образні, експресивно-сугестивні 

твори, адресовані групам людей з метою підштовхнути їх до 

потрібних рекламодавцю виборів і вчинків». [28, С. 200]. 

Є.В. Ромат стверджує, що розглядати рекламу можна, як 

специфічну область соціальних масових комунікацій, між 

різними аудиторіями рекламних звернень і рекламодавцями, з 

метою позитивного впливу на ці аудиторії, яка має сприяти 

вирішенню визначних маркетингових завдань    рекламодавця 

[22, С.  8]. 

«Рекламний текст – комунікативна одиниця, яка 

функціонує в сфері маркетингових комунікацій» – наголошує 

Л. Г. Фещенко [30,С. 215]. Для того, щоб реклама досягла своєї 
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мети, обов'язково потрібно при складанні тексту врахувати 

особливості людської психіки. В 1896 році Елмер Левисом 

запропонував найвідомішу та найдавнішу на сьогоднішній день 

рекламну модель AIDA – що означає attention – interest – desire 

– action, увага – інтерес – бажання – дія. В цій моделі 

відображено факти психологічного впливу реклами, особливо 

привернути увагу та викликати інтерес, пробудити бажання та 

дати аргументи на користь товару чи послуги, підштовхнути до 

здійснення покупки чи скористатись послугами [25, С. 323]. 

Антропоцентризм є відмінною ознакою цих текстів, 

оскільки тексти  такого зразка обслуговують потреби людини і 

соціуму та характеризуються прагматичною загостреністю. 

Стійка система яка спирається на ієрархію цінностей є 

світоглядом людини. Цінності формуються з огляду на 

фундамент потреби чи інших суб'єктів. Також в рекламних 

стратегіях використовуються не тільки ціннісні орієнтації, коли 

на логічних аргументах про відповідність якостей продукту 

будується аргументація рекламного повідомлення для 

задоволення потреб покупця, це є раціональною стратегією, 

окрім того вона базується на емоційній стратегії, тобто, 

використання рекламного посилання, щоб створити привабливі 

для споживача, образи, настрої, почуття [24, С. 50]. 

У роботах, присвячених вивченню реклами з позицій 

комунікативної теорії, реклама розглядається як елемент 

масової комунікації, і різновид масової комунікації. В зв'язку з 

цим слід зазначити, що реклама взагалі, і соціальна реклама 

зокрема – це вид комунікації, специфічна сфера виробництва 

масової інформації. Торкнувшись теми соціального контексту і 

використання реклами в соціальних цілях, є важливим питання 

феномену соціальної реклами. Необхідно відзначити, що 

зарубіжні дослідники в галузі реклами позначають соціальну 

рекламу як один з типів реклами. У працях зарубіжних вчених 
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поняття «соціальна реклама» відповідають такі терміни, як 

public service announcement, public service advertising (PSA) та 

Sozialkampagne. У англійському науковому співтоваристві 

термін «соціальна компанія» все частіше вживається як 

синонім комунікативної компанії. До значущих ознак цих 

феноменів відносять інтерактивність процесу і певну дієвість, 

систематичність і цільову спрямованість [3, С. 99]. Незважаючи 

на це, для багатьох дослідників поняття «соціальна реклама» як 

і раніше залишається відносно складним для наукового 

тлумачення: у вітчизняній науці так і не існує єдиного 

загальноприйнятого визначення цього феномену. «Соціальна 

реклама», «соціальна пропаганда», «соціально орієнтована 

реклама» або «соціально відповідальна реклама», 

«некомерційна реклама», «громадська реклама», «соціальний 

рекламний дискурс» – всі ці визначення в тій чи іншій мірі 

характеризують складний процес соціальної рекламної 

комунікації. Така висока термінологічна щільність свідчить про 

багато аспектність даного явища [17, С. 146]. 

Соціальний маркетинг і соціальна реклама досить 

відрізняються від комерційного маркетингу. В основі 

соціальної реклами лежать суспільно значущі проблеми та цілі. 

Соціальний маркетинг – це маркетинг, спрямований на 

пропаганду нематеріальних цінностей, таких як соціальні 

зразки, цінності, політичні та релігійні ідеї, а також розробка, 

впровадження і подальший контроль над програмами, 

створеними для впливу на доступність соціальних ідей. 

Іншими словами, це використання навичок маркетингу для 

перетворення соціальних програм в щось більш ефективне, що 

змусить дати відповідь, адже уявлення наявне в соціумі, може 

бути легко змінене, систематизоване, а також контрольоване 

[34,  С.  190]. 
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А.Б. Белянін акцентує увагу на тому, що соціальна 

реклама перш все піднімає проблеми суспільства, а вже їх 

репрезентація окреслює певні норми і цінності.  Автор розуміє 

соціальну рекламу як «форму масової комунікації, яка 

базується на інформації про соціальні проблеми суспільства, 

адресовані великій кількості людей, з метою стимулювання їх 

громадянської, соціально схваленої активності в руслі 

традиційних для даного суспільства моральних цінностей, чим 

забезпечується його здатність до саморегуляції, обумовленої 

потребами розвитку соціуму» [2,  С. 28]. Наступним чином, 

соціальна реклама спрямована на вирішення соціальних 

проблем і гуманізацію суспільства. В комунікативному 

розумінні соціальні компанії проводяться за двома стратегіями. 

З одного боку, вони залежать від реакції ЗМІ, так як з точки 

зору змісту і тимчасового періоду вони орієнтуються на 

повсякденність всієї медіа-системи, з іншого боку, вони прямо 

орієнтуються на публіку, так як мета соціальних компаній є 

привернення уваги, довіру громадськості та мобілізація 

окремих цільових груп. 

Однак  слід  чітко   розуміти   відмінність   соціального 

типу реклами від комерційного. Л. Н.  Федотова виділяє кілька 

провідних параметрів, які, перш за все, будуть складатися з 

метою і завданнях рекламних повідомлень, а також аудиторії, 

якій вони адресовані.  

По-перше, метою соціальної реклами виступають 

загальнозначущі, нематеріальні цінності, а не інформування 

про вихід нового товару на ринок, не спонукання до 

підвищення попиту і не зміна ставлення споживачів до 

запропонованого товару. Основне значення соціальної реклами 

полягає в приверненні уваги великої кількості людей до того чи 

іншого явища суспільного життя, причому, як правило, 

проблематичному. Наприклад, у багатьох країнах зростає 
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кількість реклами, яка насторожує суспільство. Внаслідок чого 

з'явився спеціальний термін “fear appeal advertising”, який 

можна перекласти як «реклама, що містить звернення до 

почуття страху » або «реклама з загрозою». 

По-друге, спрямованість соціальної реклами здебільшого 

є благодійною. Мається на увазі, що конкретна особа або фірма 

не отримують вигоду від опублікування соціальної реклами 

[29, С. 96]. Таким чином, якщо ефективність комерційної 

реклами оцінюється, виходячи з конкретних ринкових 

показників (рівень продажів певних послуг чи товарів), то 

дієвість соціальної реклами слід оцінювати як визнання 

споживачами того чи іншого соціального феномена і зміна 

ставлення по відношенню до нього. 

По-третє, соціальна реклама має на меті зміну ставлення 

до різних суспільних явищ всього населення, тому цільові 

аудиторії комерційної та соціальної реклами також 

відрізняються. Певний рекламний ролик або плакат, який 

призначений на невелику аудиторію споживачів рекламованого 

товару або послуги. Соціальна реклама має вплив на все 

суспільство, на найактивнішу його частина або на тих осіб, які 

беруть участь в прийнятті значущих соціальних, економічних 

або політичних рішень [30, С. 233]. 

По-четверте, основним замовником комерційної реклами є 

комерційні організації, тому  розміщення такої реклами платне. 

Замовниками соціальної реклами можуть бути країна, 

громадські або некомерційні організації; її розміщення 

повинно бути переважно безкоштовним. Під некомерційною 

організацією виявляється організація, метою якої є 

привернення уваги населення до соціальних і суспільно 

значущих проблем. До таких проблем відносяться охорона 

здоров'я, захист навколишнього середовища, допомога бідним і 

допомога в розвитку. 
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Важливим пунктом у вивченні соціальної реклами є 

висвітлення її функцій і вивчення основних відмінностей від 

комерційного типу реклами. Р. В. Дикін і А. А. Кажикін 

виділяють наступні функції соціальної реклами: 

1) сигнальна (даний вид комунікації повідомляє про 
появу в суспільстві певних проблем, постійно нагадує про їх 

існування в разі збереження актуальності проблеми і прояви 

нових негативних факторів); 

2) інформаційна (така функція передбачає забезпечення 
аудиторії фактами про проблему і існуючі можливості її 

рішення. У різних випадках це може бути і пригнічена 

статистика і звіт благодійного фонду, і інформація про 

соціальні послуги некомерційних організацій); 

3) нормативна (соціальна реклама окреслює простір норм, 
знову наповнює змістом ті моделі поведінки, котрі сприяють 

сталому розвитку соціуму і індивідуму в ньому); 

4)  естетична    (соціальна     реклама,      виконана     за  

допомогою високохудожніх засобів і втілює їх в творах 

мистецтва); 

5) регулятивна (здатність впливати на поведінкові 
установки індивіда і при необхідності змінювати їх); 

6) посередницька (соціальна реклама консолідує зусилля 
різних груп громадськості (некомерційних організацій, 

спонсорів) і держави за рішенням назрілих проблем); 

7) стабілізаційна (соціальна рекламна компанія, окрім 
вирішення конкретних завдань, завжди працює на імідж держави і / 

або інститутів громадянського суспільства, зміцнюючи 

впевненість населення в тому, що влада і некомерційний сектор не 

залишають без уваги проблемні сфери суспільного життя, 

сприяючи їх вдосконаленню) [7, С.  202]. 

Вивчивши функції соціальної реклами, здається логічним 

розглянути соціальну рекламу як жанр рекламного дискурсу. 
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 По-перше, тексти соціальної реклами є логічно і 

семантично завершеним повідомленням з певною і точно 

поставленої установкою: привернути увагу аудиторії до 

предмету реклами. У більшості випадків однією з домінантних 

характеристик соціальної реклами є те, що вона поєднує в собі 

ознаки письмового тексту та усного мовлення і будучи тим 

самим креолізованим рекламним текстом. Під цим терміном 

розуміється текст, «структура якого формується з двох 

негомогенних частин: вербальної (мовної/ мовленнєвої) і 

невербальної (що відноситься до інших знакових систем)» [23, 

С. 148]. Досить часто дана особливість буде проявлятися у 

відеороликах соціальної реклами. 

По-друге, одним з ключових факторів належності 

соціальної реклами до жанру рекламного дискурсу є той факт, 

що соціальна реклама завжди направлена на регулювання і 

вплив з різними соціальними групами, тим самим створюючи 

комунікативну подію, в ході якої використовуються як 

раціональні, так і емоційні стратегії впливу. Таким чином, 

причетність соціальної реклами до рекламного дискурсу не 

викликає сумнівів. 

Використання в рекламі досить великої кількості фактів, 

посилань, аргументів, цитат, продемонстрованих за допомогою 

ілюстрацій або без них є вибором раціональної стратегії. 

Реклама спонукає людину проводити ретельну обробку 

інформації і сформує відповідне до неї ставлення. Емоційний 

тип реклами за допомогою образів і асоціацій створює певні 

характеристики предметів. Загалом рекламу можна поділити на 

раціональні або емоційні стратегії, штучні і умовні, тому що 

майже у всіх рекламних текстах поєднуються ознаки 

раціональної та емоційної реклами. Стосовно до певного кола 

людей, розрізняють селективну (виборчу) рекламу,  спрямовану 



262 

на певну аудиторію покупців і масову рекламу, яка не націлена 

на певний ряд споживачів. 

Рекламна діяльність залежить від розмірів території і 

поділяється на такі типи: локальна реклама (масштаби – від 

певного місця продажу до окремого пункту), регіональна 

реклама (окреслює конкретну частину країни), 

загальнонаціональна реклама (в масштабах всієї країни), 

міжнародна реклама (діє в масштабах кількох держав), 

глобальна реклама ( розповсюджується на весь світ). 

Відповідно до психологічного впливу рекламу можна 

поділити на інформуючу, переконуючу та нагадуючу. Оскільки 

асортимент рекламованих товарів і послуг надто широкий, то 

не лише рекламований товар, а й його ймовірний споживач, 

його соціальний статус і психологічні властивості та 

сприйняття є вирішальними і мають визначальний вплив на 

відбір, певну аудиторію і мають можливі види мовних засобів в 

рекламних слоганах. 

Існує безліч класифікацій слоганів. Перш за все, слогани 

можна розділити на дві основні групи: корпоративні і товарні.  

Товарні слогани працюють на бренди: рекламують товари 

і послуги, які продаються кінцевому споживачу. Вони 

використовуються в збутовій рекламі, яка спрямована на 

споживача, з метою спонукати його до безпосередньої купівлі 

об'єкта реклами. Корпоративні слогани працюють на іміджеву 

рекламу, об'єктом якої є державні та приватні організації. 

Завданням цієї реклами є не лише підштовхнути покупця 

придбати товар, а створити позитивний образ об'єкта реклами. 

Відмінності між корпоративними і товарними слоганами 

обумовлені різними об'єктами реклами. Організації, з якими 

працюють корпоративні слогани, самі по собі менш 

представницькі, на відміну від їх продукції. Зазвичай – це 

великі компанії та холдинги, які асоціюються з великою 
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кількістю товарів, які реалізуються. На відміну від корпорацій, 

споживчі товарів (брендів) є досить конкретними і являють 

собою цілком певний, зримий і відчутний об'єкт. Іншим 

принципом класифікації слоганів є діапазон використання їх. 

Слогани широкого застосування – розроблені для 

довготривалих рекламних компаній, які включають безліч 

різних форм рекламного впливу (телебачення, радіо, зовнішня і 

внутрішня, друкована реклама). Слогани вузького застосування  

розраховані на набагато менший діапазон впливу і терміну дії.  

В основному це або зовнішня реклама або реклама на радіо. 

Слогани широкого використання повинні бути універсальні.  

Вони повинні в однаковій мірі ефектно виглядати і впливати, 

не дивлячись на формат. Слогани вузького застосування сильно 

залежать від зображення і без нього практично не можуть існувати, 

тому існують тільки в друкованій формі. Також слогани можна 

класифікувати за типом рекламованого продукту. Товари 

можуть бути раціональними і емоційним. Практично всі 

високотехнологічні товари відносяться до першої                

групи [9, С.  36-37].   

До емоційної групи належать товари, роль яких – 

справляти миттєве враження на покупців. Слід виділити ще 

одну класифікацію: по тривалості використання рекламних 

слоганів, які поділяються на тактичні і стратегічні. 

Стратегічні слогани розраховані на довгий термін або 

навіть на весь час, до тих пір, поки існує бренд. У свою чергу 

тактичні слогани пов'язані з сезонними змінами: розпродажі, 

нові колекції, виставки [18, С. 92-96]. Американський теоретик 

реклами Р. Ривс ввів в класифікацію слоганів такий термін як 

слоган-вампір. Це слоган, який нічого не розповідає про товар, 

при цьому забираючи корисну увагу на себе. Надто яскравий, 

красивий слоган який цілком перетягує увагу споживача на 

себе, в той час як сам бренд залишається зовсім непоміченим. 
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В результаті покупці пам'ятають сам слоган, а не бренд, так як 

між ними відсутній будь-який зв'язок. “Open up the world with 

us!” – «Відкрийте світ разом з нами!»  (Фірмовий слоган 

«Євразії-Тур»). Таким чином існує чотири незалежних 

класифікації рекламних слоганів.  

Так як ми знаємо рекламний слоган – це коротка фраза 

яка може бути девізом фірми, який в зжатому вигляді передає 

рекламне повідомлення і рекламує товари і послуги компанії. 

Функції, які виконує слоган: 

 Привертає увагу цільової аудиторії до товару

компанії. 

 Формування певного емоційного образу, пов'язаного

з продуктом компанії. 

      Забезпечити запам'ятовування посилання, яке 

міститься в рекламному повідомленні. Так як в кінцевому 

результаті має справу безпосередньо зі слоганом. 

 Відображення переваг продукції фірми.

Повідомлення споживачу основної думки компанії

залишається головною функцією рекламного слогану. Варте 

уваги те, що слогани з часом стали коротші, простіші і 

лаконічніші. Перш за все, основний акцент слогану грунтується 

на інформативності повідомлення. Для початку покупця 

потрібно переконати такими фразами ( краще у нас…, 

дешевше, ніж…,), цифрами ( в два рази дешевше…, все по 

40…). 

У сфері реклами існує таке поняття, як професійний 

жаргон – слова і фрази, які провокують реакцію покупців. До 

них відносять слова: безкоштовно, знижка, економія, вигідна 

ціна, гарячі тури та поїздки. Функції слогану засновані на 

унікальній торговій пропозиції (УТП) термін Ривса. На даний 

час міжнародний ринок перенасичений однотипними товарами, 

які   складають   конкуренцію    один   одному.   УТП    –  це 
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основоспоживча перевага товару перед конкурентами.  Саме 

УТП серед високої конкуренції стає неординарним явищем, і 

що дійсно виявляється простим перерахуванням параметрів і 

властивостей.  У зв'язку з цим відбувається посилення 

емоційного навантаження слогана.  Велике значення набуває не 

сам текст, а саме підтекст, з яким відбувається трансформація 

спрощення зовнішньої форми реклами, в результаті 

ускладнюється його зміст, створюється слоган, який 

направлений на мозкову діяльність людини [18, С. 96]. У 

психологічному плані УТП засноване на ефекті здивування. 

Затвердження унікальності – це не те ж саме, що затвердження 

переваги. УТП має повідомити про товар таким чином, щоб 

здивувати потенційного клієнта і справити на нього нове 

враження. Доведено, що процес отримання інформації в 

пам'ять має накопичувальний характер.  Враження, які мають 

високий ступінь інформативної значимості, фіксуються перш 

за все у пам'яті людини.  

Механізм впливу рекламного слогана включає в себе три 

основних етапи: сприйняття;  запам'ятовування;  заохочення. 

Сприйняття грунтується на факті звернення уваги на 

слоган. Причому, досить важливо сприйняття не всіма, а саме 

тієї цільовою аудиторією, якій адресовано рекламне 

сповіщення. Недостатньо акцентувати увагу потенційного 

споживача на саме гасло, важливо встановити контакт між 

слоганом і рекламованим продуктом.  

Фактори, які впливають на особливості сприйняття певної 

цільової групи: стереотипи цільової аудиторії саме щодо 

продукту, який пропонується. Якщо слоган або всі рекламні 

звернення потрапляють в негативний стереотип, що не 

скоректований, то комунікація з самого початку приречена на 

провал. Рекламований об'єкт повинен запропонувати спосіб 

задоволення потреб цільової аудиторії. 
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Запамʼятовування передбачає, що слоган не просто один 

раз закладе в свідомість споживача певний образ, а й залишить 

на довго в його пам'яті. Повторення – це ефективне вирішення 

проблеми запам’ятовування, тому що споживачеві потрібно як 

можна частіше бачити і чути слоган [14, С.  14]. Однак якщо 

компанія існує на ринку протягом довгого часу, вона може 

запропонувати слоган, який не включає в собі ім'я бренду. 

Заохочення – це етап, який вимагає звернення до 

підсвідомості. Він спрямований не лише викликати позитивні 

емоції, але й генерувати той чи інший мотив, в залежності від 

поставлених цілей рекламної компанії. Заохочення через 

слоган означає, що споживач розуміє, що слоган адресований 

до нього і починає співвідносити себе із цільовою аудиторією 

компанії, навіть якщо раніше він не мав ніякого відношення до 

неї. Для кращого заохочення використовують займенника 

«ми», пряме звернення «ти», присвійні займенники «твій», 

«ваш» [18, С.  8-10]. 

Отже, реклама – це досить багатогранне і багатоаспектне 

явище. Реклама відіграє важливу роль між різними 

професійними сферами і приваблює увагу представників різних 

сфер. Не викликає здивувань, що є багато різних визначень 

цього поняття і тлумачення самого терміна. В процесі 

створення тексту реклами автори застосовують весь 

асортимент мовних і немовних засобів, для того, щоб 

найбільше вплинути на певну аудиторію споживачів. Слоган 

повинен бути таким, що запам'ятовується, оригінальним, 

лаконічним, релевантним, який позиціонує марку і творчу 

рекламну стратегію. 

Рекламні салогани можна класифікувати: 

- в залежності від рекламованого товару: товарні та 

корпоративні; 

- за тривалістю використання: тактичні і стратегічні; 
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- за діапазоном використання: слогани широкого і 

вузького застосування. 

У добу глобалізації ми спостерігаємо величезне зростання 

появи зарубіжної продукції в нашій країні, що призводить до 

необхідності розгляду різних способів перекладу слоганів. Ми 

постійно контактуємо з широким асортиментом рекламних 

повідомлень в день. І під час нових економічних умов, коли 

маркетинг стає головним інструментом продажів, реклама – це 

не просто інформування, а процес діалогу зі споживачем. 

Кожна мова має свої, лише їй притаманні засоби, 

особливості та властивості до такої міри, що для того, щоб 

вірно передати той чи інший образ або речення, в перекладі їх 

іноді потрібно абсолютно змінити.  Відповідний образ, так 

само, як і відповідне речення, полягає не завжди у видимій 

відповідності слів: потрібно, щоб внутрішнє життя 

перекладного тексту відповідало  внутрішньому життю 

оригінального [15, С. 19]. Звернувшись до тлумачного 

словника реклами у нас є конкретне визначення: «Слоган – 

зжатий до формули сенс рекламної концепції, доведена до 

лінгвістичного вдосконалення  думка» [27]. Головним 

критерієм розуміння своєрідних рис рекламної мови є здібність 

достовірно сприймати і адекватно оцінювати рекламні тексти і 

назви торгових марок.   

Ціль будь-якого перекладу – це передати точно і цілісно 

зміст оригіналу засобами іншої мови, при цьому зберігати його 

стилістичні та експресивні властивості. Для визначення 

ступеня спільності змісту оригіналу і перекладу були введені 

такі поняття як еквівалентність та адекватність. Поняття 

еквівалентності розкриває найважливішу особливість 

перекладу.  

Чотири основних концепції еквівалентності, які 

використовуються при перекладі виділив Л. К. Латишев: 
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1) концепція нормативно-змістовної відповідності. Це 

баланс точної передачі елементів змісту вихідного тексту з 

дотриманням норм мови. Нормативність мовних засобів є 

бажана для рекламних текстів але не є головною задачею. 

Однак, якщо переклад передає емоційний посил повноцінно, 

який був закладений засновником реклами в текст, тоді таку 

рекламу можна вважати якісною.   

2) Концепція формальної відповідальності. ЇЇ 

застосовують лише для транскрибування або транслітерації 

назв торгових марок і країн, але не для цілісного перекладу 

слоганів [13, С. 6].  

3)   Концепції повноцінного (адекватного) перекладу             

А. В. Федоров та Я. І. Рецкер виділили певні якості адекватного 

перекладу: вичерпна передача смислового змісту тексту; передача 

змісту рівноцінними  засобами [20, С. 57].  

4) Концепцію  динамічної  еквівалентності запропонував 

Ю. Найда, який пропонує встановлювати еквівалентність не 

шляхом порівняння тексту оригіналу і тексту перекладу, а 

шляхом порівняння реакції одержувача вихідного тексту на 

рідній мові і реакції одержувача того ж тексту через 

перекладача мовою перекладу. При збігові цих реакції в 

інтелектуальному або емоційному плані, ми розуміємо, що 

переклад еквівалентний оригіналу. Таким чином, 

еквівалентність розуміється як їх схожість, а не           

тотожність [25, С. 100].  

Переклад рекламного слогана – це складне завдання, що 

вимагає обов'язкової адаптації тексту до соціокультурних 

особливостей аудиторії.   

Адаптація рекламного слогана – це не тільки переклад 

слів, а й переклад ідей.  Для того щоб не втратити 

маркетинговий зміст слогана, а також зберегти оригінальність, 

слід не перекладати дослівно, а переказувати іншомовний 
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слоган. Перекладачеві слід інтерпретувати зміст слогана, а не 

копіювати його.  

У той же час, частина рекламних слоганів може бути 

успішно перекладена на українську мову за допомогою 

традиційних прийомів перекладу, зокрема, лексичних та 

граматичних перекладацьких трансформацій. До лексичних 

трансформацій відноситься: калькування;  транскрипція і 

транслітерація;  лексико-семантичні заміни;  генералізація; 

конкретизація;  модуляція або смисловий розвиток.  

Граматичні трансформації: синтаксичне уподібнення;  

членування пропозицій; об'єднання пропозицій;  антонімічний 

переклад;  описовий переклад;  компенсація. 

 При перекладі рекламних слоганів, відмітною ознакою є 

вживання імперативних форм дієслова, що підсилює тенденцію 

рекламного звернення. Дослідження англійських рекламних 

слоганів показує, що до найбільш частого вживання в 

імперативі відносяться наступні дієслова: buy, ask, get, try, call, 

see, taste, feel, smell, watch, listen, find, let, look, drive, drink, 

discover, start, do, enjoy. Це прямий заклик до споживача 

вчинити певну дію. 

Певні труднощі перекладу викликають дієслова в 

наказовому способі.  Незважаючи на те, що в україномовній 

рекламі відсоток використання дієслів в імперативній формі, 

без сумніву, високий, звучання таких слів, як to have або to love 

(або навіть to like) в українських відповідниках буде не цілком 

адекватно.  Наприклад рекламний слоган компанії Burger King: 

 “Have it your way!” – «Роби як хочеш» 

 Для гарного звучання і в цілях позбавитись двозначності 

в подібних випадках необхідно підшукувати заміну в 

залежності від сенсу слогана: наприклад Travel –  Подорожуй з 

любов'ю.   
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Перекладачі англомовної реклами, роблять акцент на 

особливий характер використання в рекламних слоганах 

особових та присвійних займенників.  “We, our” – для 

найменування рекламодавця, “You, your” – у якості звернення 

до потенційного покупця і “They, their” – для посилання на 

можливих конкурентів.  В двох мовах часто вживаються 

особисті та присвійні займенники 2-ї особи, так як вони 

посилюють рекламне звернення. Наприклад рекламний слоган 

компанії Pepsi: “Refresh your world” –  «Освіжи свій світ». 

В процесі перекладу рекламних текстів прикметники і 

прислівники описують широкий асортимент властивостей 

рекламованого продукту –  форми, якості, розміру, вартості, 

відчуттів, які викликає даний продукт.  

До найбільш вживаних в англомовній рекламі відносяться 

такі прикметники: natural, sensual, innocent, unique, extra, rich, 

special, fine, passionate, great, real, romantic, mysterious, good, 

best, free, fresh, wonderful, big, easy, bright, gold.  

Наприклад, компанія BMW створила такий рекламний 

слоган: 

 “A unique vision of beauty. Perfection in every detail” – 

«Унікальне бачення краси. Досконалість в кожній деталі». 

Переклад реклами вимагає творчого підходу і адаптації 

до соціокультурних особливостей аудиторії, для якої 

призначений  рекламний слоган.  

Локалізація реклами – це найбільш точна передача 

реклами-оригіналу на мову країни-споживача.  При локалізації 

реклами враховуються такі чинники: соціокультурний 

контекст, контекст повідомлення, політико-юридичний 

контекст, а також моральні норми і правила конкретного 

регіону.  Локалізація реклами включає в себе роботу декількох 

людей, вимагає бездоганних знань не тільки в області 

перекладознавства, але також в області психолінгвістики, 
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соціології, лінгвокультурології, економіки, маркетингу. Для 

правильної локалізації необхідно враховувати в першу чергу 

доречність рекламного посилання.  Безумовно, потрібно 

зберігати основну ідею рекламного слогана - тобто його ядро. 

При цьому, перш ніж локалізувати той або інший рекламний 

слоган, обов'язково потрібно ознайомитися з фоновою 

інформацією про продукт, регіон, в якому буде запускатися 

рекламна компанія, з особливостями традицій того суспільства, 

для якого ця компанія призначена [9, С. 150]. 

При перекладі потрібно враховувати можливі труднощі: 

полісемантику слів, ритм і риму в словосполученнях, загальну 

«ємність» фрази.  При локалізації так само варто враховувати, 

що відбуваються значні втрати в областях візуального втілення 

і ідеї в цілому. 

Рекламна кампанія Mazda 3 –  це один з яскравих прикладів 

того, як при неграмотній локалізації повністю змінюється і 

втрачається сенс рекламного посилання.  

       Оригінал – “Make your mark”. 

       Локалізація – «Вражай!» 

Цілком стійкий вираз «Залиш свій слід» чомусь було 

замінено на абсолютно інше за значенням «Вражай». 

Ще одним з невдалих прикладів локалізації слогана – рекламна 

компанія BMW X5.   

       Оригінал – “Jede Bewegung hat ihr Vorbild (Every 

Movement Has Its Icon)”. 

       Локалізація - «Ікона своєї епохи». 

Оригінальна ідея, згідно з якою в кожному русі, в 

кожному моменті є свій апофеоз, була в буквальному сенсі 

перетворена на «Героя нашого часу».  Українські локалізатори 

упустили значення, яке несе в собі оригінальний слоган, тому 

що  мова йде не стільки про перевагу BMW, скільки про те, що 

саме цей автомобіль є символом руху людства вперед. 
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Переклад    реклами    відрізняється     від      перекладу 

художніх, політичних та інших текстів.  По-перше, даний вид 

тексту містить яскраво виражену комунікативну спрямованість, 

як  зауважувала Е.Л. Головльова: «Потрібно передати дух і 

контекст рекламного сповіщення, а не просто набір             

слів» [6,  С.  256].  

Перед початком перекладу рекламних слоганів, потрібно 

розглянути що ж таке «переклад» і, відповідно, «перекладацькі 

трансформації». 

Існує багато визначень перекладу, що відображають різні 

точки зору на цей феномен. 

Ю. Найда і Ч. Табер розглядають процес перекладу як 

передачу сенсу висловленого, який неодмінно тягне за собою 

граматичні та лексичні трансформації.  Ю. Найда зауважує, 

«що переклад полягає у відтворенні на мові-рецепторі 

найбільш близького природного еквівалента вихідного 

повідомлення, як з точки зору значення, так і з точки зору 

стилю». 

Беручи за основу вище вказані визначення,                       

А. Швейцер дає найбільш повне визначення перекладу.  У 

ньому повною мірою відбивається складний характер даного 

процесу, суперечливість і відмінність від інших видів 

міжмовної комунікації:  «переклад – це односпрямований і 

двофазний процес міжмовної і міжкультурної комунікації, на 

основі якого створюється вторинний текст, що заміняє 

первинний в іншому мовному і культурному             

середовищі» [31, С. 75]. 

Переміщення – це перестановка  лексичних одиниць у 

тексті, що дозволяє використовувати найближчу відповідність 

слова оригіналу у висловлюванні, якщо з яких-небудь обставин 

його    не   можна   використати  там,   де   воно  знаходиться   в  
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оригіналі.  

       “Purrr, excluding me, you’re the best in the world, 

purrr” –  «Муррр, ти найкращий у світі, одразу після мене, 

муррр» 

Заміна – найпоширеніший вид перекладацьких 

трансформацій; який поділяється на два способи  - лексичні та 

граматичні.  

       “Freezingly fresh” –  «Морозна свіжість». 

Антонімічний переклад – це  комбінована лексико-

граматична заміна,  мета якої полягає в трансформації 

конструкції в негативну і навпаки.  

       “Never dance alone”. –  «Танцюй разом з нами». 

Компенсація застосовується у випадках, коли певні 

елементи тексту на іноземній мові з якоїсь причини не існують 

в мові перекладу і їх не можна передати засобами мови 

перекладу; в такому випадку, для компенсації семантичної 

втрати, перекладач намагається передати ту ж саму інформацію 

будь-яким іншим  способом, але необов'язково в тій же 

послідовності, що і в оригіналі.  

       Mercedes-Benz “Formula Won”. –  «Формула один». 

Додавання має на меті точнішу і зрозумілішу передачу 

змісту первинного тексту.  

       “Love every sip”. –  «Любов у кожному ковтку». 

Опущення – це прийом, який передбачає відмову від 

передачі в перекладі  надлишкових слів, значення яких 

неважливе або легко відновлюються в контексті.  

       “Unlock the world of experiences, offers and 

recommendations.  Your World MasterCard is a key”. –  

«Відкривайте для себе світ і нові враження з 

WorldMasterCard». 

Прийом   цілісного    перетворення    був    відокремлений  
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лінгвістом  Я. І. Рецкером.  Суть   цього   прийому    полягає   у 

перетворені як окремих слів, так і речень в цілому. Зрозуміти у 

якому випадку відбувається прийом цілісного перетворення, 

допомагає недостатність будь-яких загальних складників  в 

текстах мови оригіналу і перекладу.  

       “Adidas makes you better”. –   «Adidas. Стань 

краще». 

Проаналізуємо переклад рекламних слоганів через призму 

перекладацьких трансформацій: 

Прийом перестановки: 

1) “I'm lovin 'it”.  –  «Ось що я люблю». 

Даний вид перекладацької трансформації яскраво 

ілюструє відомий слоган компанії McDonalds.  Перше, на що 

потрібно звернути увагу в оригінальній рекламі - це розмовний 

стиль мови (lovin 'замість loving).  Д.Е.  Розенталь в книзі 

«Мова рекламних текстів» пише, що «розмовні конструкції 

вельми часто вживаються для вираження емоційно-

експресивного забарвлення, образності, дохідливості і дієвості 

рекламного тексту, який адресований для масового читача, а 

тому має бути схожий йому по структурі» [21, С. 59]. 

В англійському тексті пряме доповнення it знаходиться в 

кінці речення.  В українській мові йому відповідає початкова 

позиція в реченні. Цю граматичну трансформацію в даному 

випадку можна пояснити тим, що в англійській мові сталий 

порядок слів, а саме, що підмет передує присудку, а додаток та 

обставина розташовуються в кінці речення, як правило, після 

присудка.  В українській мові, фіксований порядок слів 

відсутній [1, С. 10-11].  На вказівний займенник «ось» падає 

логічний і смисловий наголос, тому в реченні воно займає 

початкову позицію. 

Переклад  даної   реклами   можна   віднести  до  числа  не  

коректних,  тому  що  з  точки  зору  семантики   слова   love,  в  
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даному випадку, було б грамотніше перекласти, як обожнюю! 

Такий вид перекладу робить слоган більш експресивним і 

незабутнім. 

2) “Get ready for beautiful, flake free hair”. – «Будьте 

готовим до красивого волосся і позбудьтесь лупи на 100%». 

При перекладі даного слогану можна побачити, що слово 

hair в українському варіанті стоїть "не на своєму місці", що 

знову ж таки забезпечено правилами англійської мови.  

Прийом заміни: 

        “It's the real thing”. – «Вона  справжня». 

 Подібний приклад можна побачити при перекладі рекламного 

слогана Coca-Cola 1971 року.  Словосполучення real thing (adj + 

n) замінюється в перекладі на українську мову одним лише 

прикметником «справжня». 

       “Schhh!  You know who?” – «Шшшш!  Знаєте що?» 

При перекладі даного рекламного слогана напою 

Shweppes була вжита заміна.  Займенник who, який позначає 

живі особи, в українському перекладі відповідає займеннику 

що, який використовується при поставленні загального 

питання про предмет, дію, або неживі предмети. 

       “It gives you wings”. – «Red bull надає крила». 

У слогані компанії Red Bull, вживається прийом заміни 

частин мови.  Займенник it в початковому тексті замінюється 

на іменник з назвою компанії Red bull в тексті перекладу. 

       “Pepsi.  The Choice of a New Generation”. – «Нове 

покоління обирає Pepsi». 

В даному перекладі слогана компанії Pepsi 

спостерігається заміна частин мови.  Іменник “the choice” в  

українському  перекладі виражений дієсловом “вибирає”.  Так 

само тут спостерігається перестановка слів.  В оригінальному 

тексті слово з назвою напою Pepsi стоїть на початку і саме по 

собі є пропозицією.   
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       “Give me a break!” – «Мені потрібна перерва!» 

Прийом граматичної заміни спостерігається і при 

перекладі слогана компанії KitKat.   

       “Nicorette, nicorette, you can beat the cigarette!” – 

«Нікоретте, Нікоретте, можна жити без сигарет!» 

При перекладі слогана компанії Nicorette, 

використовується ряд лексичних та граматичних замін. 

Початкова фраза "you can beat the cigarette" перекладається на 

українську мову "ти можеш перемогти сигарету".  Дана фраза 

була повністю замінена в українському перекладі фразою 

"можна жити без сигарет".  

       “Bounty.  A taste of paradise. Bounty”. – «Райська 

насолода». 

При перекладі слогана компанії Bounty, словосполучення 

taste of paradise (prep. + Noun) в тексті перекладу 

трансформується в прикметник "райське". 

       “Expect the unexpected”. – «Чекайте несподіванок». 

Перекладацька трансформація в перекладі слогана 

компанії з виробництва сигарет Marlboro полягає в заміні 

частин мови. Прикметник unexpected став іменником 

несподіванка. 

       “Pampers. Inspired by babies. Created by Pampers 

Pampers”. – «Малюки надихають.  Pampers створює». 

При перекладі рекламного слогана компанії Pampers був 

вжитий прийом заміни.  Пасивний стан оригіналу "inspired by" 

при перекладі змінюється на активний стан "малюки 

надихають". 

       “Michelin.  When it pours, it reigns. Michelin”. – 

«Повелитель зимових доріг». 

Текст англомовного варіанту відноситься до англійської 

приказки “when it rains, it pours”.  І тут відзначається прийом 

гри слів, оскільки слова “reigns” і “rains” є омофони.  Заміна 
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дієслова “rains” – «йде дощ» на дієслово “reigns”- «править» 

акцентує увагу на перевагах рекламованого товару: шини 

марки Michelin демонструють якісне зчеплення з дорогою в 

дощову погоду. У україномовному варіанті гра слів не 

збереглася.  Незважаючи на опущення прийому каламбуру при 

перекладі, в даному випадку збереглася емоційна забарвленість 

англійського дієслова “reign”, який передає відчуття 

могутності, поваги, що в українському варіанті виражено 

словом «повелитель».  

       “There are some things money can not buy, for 

everything else there's MasterCard”. – «Є речі які не можна 

купити.  Для всього іншого є MasterCard». 

У разі перекладання слогана компанії MasterCard 

відбувається синтаксична трансформація. Англійський текст 

являє собою складне безсполучникове речення, а текст 

перекладу поділений на два простих речення. Спостерігається 

опущення слова “money”,тому що при його збереженні виникає 

необумовлена перевантаженість українського тексту. З точки 

зору стилістики, варіант «купити» більш прийнятний, ніж 

купити за гроші. 

        “Sprite.  Obey your thirst. Sprite”. – «Не дай cобі 

засохнути». 

В даному прикладі можна помітити такі приклади заміни: 

англійське дієслово obey (підкорятися, слухатися), замінюється 

українським  дієсловом не давати (в значенні не дозволяти). 

Такий прийом тягне за собою заміну частин мови тексту 

оригіналу і перекладу. Іменник thirst (спрага) змінено на 

дієслово засохнути. 

       “A diamond is forever!” – «Діаманти назавжди!» 

При   перекладі    даного    слогану   De Beers використала  

заміну   однини   слова   diamond  на  множину  в  українському  
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перекладі діаманти. 

       “No battery is stronger and longer”. – «Жодна 

батарея не працює довше». 

Перекладачі компанії Duracell адаптували текст для 

україномовної людини за допомогою різних трансформацій. З 

одного боку можна побачити додавання в українському 

варіанті дієслова з негативною часткою «не працювати», в той 

час коли в англійському тексті є лише дієслово “is” без будь-

яких негативних частинок. Крім того, перекладачі замінили 

прикметник з порівняльного ступеня “longer”, яке означає 

«довший», на прислівник «довше». Даний прислівник 

характеризує процес роботи батарейки, то, що вона дійсно 

«працює довше». У тексті ж оригіналу основний акцент 

робиться на тому, що батарейки потужніші, і, відповідно, 

працюють довше, ніж всі інші. В українському перекладі 

прикметник “stronger’ відсутній. 

       “Chanel Chance eau Tendre.  It's your chance.  

Embrace it”. – «Chanel Chance eau Tender.  Це твій шанс.  Не 

прогав його». 

При перекладі рекламного слогана компанії Chanel, 

англійська стверджувальна конструкція передається 

негативною, дієслово embrace (скористатися), замінюється 

українським антонімом з негативною часткою не прогавити. 

 “Impossible is nothing!” – «Неможливе можливо!» 

В даному слогані компанії Adidas можна побачити кілька 

перекладацьких трансформацій. По-перше, опущення при 

перекладі обов'язкового для англійської граматики дієслова 

"is". По-друге, спостерігається антонімічний переклад. По-

третє, негативний займенник nothing замінюється на 

стверджувальний прислівник можливо. 

Компенсація: 

       “Like.no.other”. – «Як ніхто інший.» 
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При перекладі даного слогану компанії Sony  відбувається  

компенсація, тому що переклавши дослівно цей слоган на 

українську мову, його не зрозуміють вітчизняні покупці. В 

англійському варіанті слоган складається з 3-ох пропозицій 

“like.no.other”. Він не привернув би увагу покупця, так як всі 

три пропозиції не пов'язані між собою, і саме через це 

перекладачі адаптували даний слоган в фразу, яка є помітна і 

легка для запамʼятовування “як ніхто інший”, в той же час, 

вони зберегли основну ідею оригінального тексту. 

Додавання: 

       “Nissan Qashqai. More Tough. More Stylish”. – 

«Nissan Qashqai. Найяскравіший стиль. Крутіший характер.» 

В англійському варіанті рекламного тексту 

використовуються порівняльні форми прикметників more 

tough, more stylish. При цьому відбувається процес 

морфологічної заміни – прикметник stylish в українському 

тексті став іменником. 

Опущення: 

       “I - pod.  Game on. And on. And on”. – «I - pod. 

Заграли.» 

Переклад цього рекламного слогана компанії Apple 

зводиться до використання прийому опущення. В українському 

перекладі опущена фраза And on. And on. Дана перекладацька 

трансформація використана для того, щоб не перевантажувати 

повторами українськомовний варіант. В англійському варіанті, 

в частці on закладений сенс тривалості дії і вказівка на 

майбутній час. В українському тексті це передається не за 

допомогою слова, а морфемно – форма доконаного виду і 

майбутнього часу від дієслова грати. 

Прийом цілісного перетворення: 

       “Ask For More”. – «Бери від життя все.» 

Даний    рекламний    слоган    компанії    Pepsi    повністю 
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 перетворений в українському перекладі. Від оригінального 

перекладу фрази "проси більше", залишився лише сенс. 

Напевно, перекладачі даного слогану хотіли підкреслити 

емоційно цю фразу і зробити її більш виразною та яскравою. 

       “The freshmaker!” – «Твори!» 

При перекладі слогана компанії Mentos, перекладачі 

скористалися прийомом заміни з метою компенсувати 

відсутність даного слова в україській мові. The freshmaker є 

іменником, на що нам вказує певний артикль the і суфікс er. 

Більш того, суфікс er вказує нам на те, що дане слово 

відноситься до людини, до того, хто виконує дію. Так як 

компанія Mentos виробляє м'ятні цукерки, можна зробити 

висновок, що The freshmaker - це людина, яка фактично 

"робить свіжість". В українській мові немає повністю 

відповідного слова, немає аналогу, тому перекладачі вирішили 

передати сенс даного слогану дієсловом "твори". 

       “Hungry? Grab a Snickers!” – «Не гальмуй! 

Снікерсуй!» 

При перекладі слогана компанії з виробництва батончиків 

Snickers, перекладачі повністю перетворили слоган, замінивши 

його основну частину і доповнивши неологізмом. Слово 

«снікерсни» є новим словом, яке виникло внаслідок даної 

реклами. Перша частина слогану, виражена англійською мовою 

прикметником hungry, що означає зголоднілий, або голодний, в 

українській мові замінений на зовсім інше за значенням слово 

«гальмувати». Таким чином, в англомовному варіанті 

покупцеві задається питання «ви зголодніли?»  і пропонується 

перекусити снікерсом. В українському варіанті покупця 

закликають «не гальмувати!» і з'їсти снікерс. Можна зробити 

висновок, що переклад зберіг тільки головний сенс слогана, 

який закликає купити даний батончик. 
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       “Maybe she's born with it, Maybe it's Maybelline” – 

«Всі в захваті від тебе, а ти від Maybelline.» 

Український та англійський варіанти даного слогану не 

мають ні загальної внутрішньої форми, ні подібних 

семантичних компонентів. Ідея оригінального слогану цілком і 

повністю передається у тексті. Англомовний варіант 

рекламного тексту виражається в прийомі гри слів “maybe” і 

“Maybelline”, за допомогою яких передаються емоції 

захоплення зовнішнім виглядом дівчини, природна краса, якої 

порівнюється з ефектом від косметичної лінії Maybelline. 

Дослівний переклад міг би звучати так: «Можливо, вона такою 

народилася, а можливо, це Maybelline». Однак перекладачі 

підкреслили, що стилістично цей варіант зовсім не підходить. 

Саме тому  емоції захоплення і загального визнання 

привабливості дівчини передаються виразом «всі в захваті від 

тебе». 

       “An exploration of beauty”. – «Краса досконалої 

динаміки». 

При перекладі даного слогану компанії BMW був 

використаний прийом цілісного перетворення. Перетворенню 

піддалася як граматична структура словосполучення, так і його 

лексична і смислова сторона. Зберігся лише зміст первинного 

тексту. 

Отже, можна зробити висновок, що  слоган  вважається  

однією з найскладніших видів рекламного повідомлення. Фраза 

з декількох слів повинна одночасно говорити і про компанію, і 

про продукт, і про якість. Іноземний слоган повинен бути 

адаптований під українського споживача, а інтернаціональна 

адаптація – найважливіший аспект в перекладі короткої 

рекламної фрази. Вловити посил оригіналу – це найменше, що 

належить перекладачеві під час перекладу слогану. Потрібно 

передати його основну думку, тобто акцент на смаку, якості, 
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швидкості, зручності, винятковості продукту чи послуги. Більш 

того, важливо також не лише правильно перекласти рекламний 

слоган, а й враховувати особливості культури, релігії і традицій 

країни, в якій його адаптують. Ну і звичайно, застосувати 

творчий підхід, щоб він звучав лаконічно і красиво, резюмував 

основний текст реклами, а також привертав увагу реципієнта, 

швидко запам’ятовувався, спонукав до певної дії, і був 

винятковим у своєму роді. Провівши дослідження ми можемо 

зробити аналіз мовних особливостей англомовного рекламного 

дискурсу, а також способи перекладу рекламних гасел 

українською мовою, і зробити наступні висновки. 

Висновки. Отже, головною відмінністю при побудові 

українських та американських слоганів є різне кількісне 

використання лінгвістичних прийомів. Англійські слогани 

надзвичайно ритмічні, швидкі та легкі для запам’ятовування. 

Такий ефект досягається завдяки широкому використанню 

дієслів у наказовому способі, каламбурів, повторів, метафор, 

скорочень. Українські ж слогани дещо «обтяжені» іменниками, 

які роблять слогани пасивними та статичними. Додавання до 

слоганів назв торгових марок також робить слоган громіздким, 

бо найчастіше торгові марки – це іноземні назви, які важко 

сприймаються пересічним українцем. Саме тому українські 

рекламісти часто обігрують торгові марки, додаючи до них 

риму для кращого їх запам’ятовування. 

Термінологічна база вивчення дискурсу досі 

дискутується, хоча вчені погоджуються, що визначення 

дискурсу залежить від формальних, функціональних і 

ситуаційних характеристик. Ситуаційна характеристика 

дискурсу містить в собі набір культурних, прагматичних, та 

соціальних факторів, що знаходяться за межами лінгвістичної 

матерії, але які безпосередньо мають вплив на виробництво 

мови. 
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Також властивості перекладацьких аспектів англомовних 

рекламних слоганів були розглянуті. Для того щоб перекласти 

рекламні слогани з англійської мови українською потрібно 

врахуванням наступні проблемні аспекти, як лінгвокультурний, 

прагматичний, психологічний, економічний, соціологічний та 

маркетинговий. 

 Особливості перекладу рекламних текстів включають 

часте вживання дієслів в наказовому способі; широкий 

асортимент емоційно-забарвлених прикметників і 

прислівників; звернення до покупця та використання різних 

стилістичних прийомів. 

Розглянуто доцільність і ефективність ряду способів 

перекладу англомовних рекламних слоганів українською 

мовою. Ми переконані, що переклад рекламного тексту ніколи 

не буде аналогом. Не завжди можна знайти мовні паралелі між 

мовами оригіналу та перекладу – семантичні та структурні 

відповідники: єдинтичні речення чи словосполучення, повний 

збіг семантичної сутності слів тощо. В такому випадку 

перекладачеві слід використовувати перекладацькі 

трансформації та креативність. 

При перекладі рекламного слогана потрібно враховувати 

те, щоб його назва в іншій мові не мала негативного значення. 

Локалізація реклами – не лише передача окремих слів, це 

адаптація до традицій та звичаїв певного народу. Для успішної 

локалізації необхідно ставити себе на місце покупця, щоб 

розуміти, чи захочеться йому придбати той або інший продукт. 

При локалізації обов'язково моральні особливості певного 

суспільства. Локалізацію реклами застосовують стосовно до 

відмінностей: політичних, економічних, соціальних, 

культурних потреб і переваг, споживчих моделей, думок і 

цінностей. З точки зору структури, семантики, а також 

потенційного впливу на цільову аудиторію, головна проблема 
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являє собою побудову тексту, максимально близьку до 

оригіналу.  

Таким чином, незважаючи на спільність синтаксичних 

структур і реалізованих рекламних стратегій, англійські та 

українські рекламні слогани демонструють істотні відмінності 

для спонукання до здійснення покупки. Дані відмінності 

можуть бути викликані як особливостями національного 

менталітету жителів різних країн, так і фінансово-

економічними факторами.  Важливо, щоб подібна різниця 

світосприйняття була збережена при перекладі слоганів, тому 

що слоган може втратити свій маніпулятивний потенціал, що 

приведе до комунікативної невдачі. 
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§ 7.7 ВПЛИВ ОСВІТИ НА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ  

Вступ. Серед соціальних інститутів суспільства в 

сучасному глобалізованому світі освіта займає одну з 

провідних позицій. Вищу освіту можна вважати одним із 

ключових факторів досягнення успіхів та самореалізації в 

житті. Окрім того, що престижна вища освіта підвищує статус 

людини в суспільстві, вона також надає великі можливості при 

влаштуванні на роботу та при занятті керівних посад.  Однак 

для успішної конкуренції на ринку праці одного лише диплому 

престижного навчального закладу недостатньо. Потрібно 

володіти певними додатковими вмінням, навичками та 

компетентностями, щоб підвищити конкурентоспроможність 

на ринку праці. Однак в ході навчання в закладах вищої освіти 

(далі – ЗВО) студенти не завжди можуть цими додатковими 

конкурентними перевагами оволодіти. Тому серед головних 

проблем вищої освіти в Україні є невідповідність знань та 

вмінь випускників ЗВО потребам ринку праці й вимогам 

роботодавців.  

Аналіз останніх публікацій. Питання місця освіти у 

забезпеченні конкурентоспроможності робочої сили на ринку 

праці були об’єктом вивчення цілої плеяди дослідників: 

В.П. Антонюк, О.А. Грішнової, Г.А. Дмитренко, А.М. Колот, 

Т.А. Костишиної, І.М. Леган, Л.С. Лісогор, Н.В. Міщук, 

В.В. Онікієнко, І.Л. Петрової, В.М. Петюх, О.І. Цимбал, 

Л.В. Шаульської та інші. Однак, незважаючи на широке коло 

наукових досліджень, що стосуються проблем формування 

дієвих механізмів підвищення рівня конкурентоспроможності 

молоді на ринку праці, недостатньо розкритими залишаються 

питання значення та особливостей впливу освіти молодої 

людини на формування її конкурентоспроможності та 
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відповідність знань і вмінь випускників потребам 

роботодавців. Це і обумовило вибір теми дослідження, 

визначило його мету та основні завдання. 

Метою дослідження є визначення ролі освіти у 

формуванні конкурентоспроможності молоді на ринку праці та 

аналіз вимог, які встановлюють роботодавців до знань, вмінь та 

навичок у випускників ЗВО. Досягнення визначеної мети 

зумовлюється виконанням наступних завдань: 

       визначити кореляцію між можливостями 

працевлаштування та закладом вищої освіти і 

особливостями навчання в ньому; 

       встановити думку роботодавців щодо обсягу та 

якості знань випускників ЗВО; 

       встановити думку роботодавців щодо необхідних 

практичних навичок випускників ЗВО; 

       визначити відношення роботодавців до наявності у 

претендента досвіду роботи й інших переваг 

(сертифікатів, дипломів зарубіжних університетів 

тощо); 

Методологія. Для всебічного вивчення предмета 

дослідження процес пізнання здійснювався з погляду принципів 

обґрунтованості, об’єктивності та взаємодоповнюваності. 

Обґрунтованість теоретичних положень, висновків та 

достовірність результатів дослідження забезпечено використанням 

сукупності філософських, загальнонаукових та спеціальних 

наукових методів. Основним методом збору емпіричних даних 

стало опитування у формі анкетування (заповнення google-форми 

https://forms.gle/gBtqoEG5iGqsnxQz8) та метод контент-аналізу для 

обробки, аналізу та узагальнення даних. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз емпіричної бази. 

Для комплексної оцінки якості освіти, яку надають українські 

ЗВО, в межах держбюджетної теми №19БФ042-01М 

https://forms.gle/gBtqoEG5iGqsnxQz8
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«Соціально-правові засади збереження та розвитку трудового 

потенціалу України» було проведено дослідження щодо 

відповідності професійної підготовки випускників вимогам 

ринку праці. Емпіричною основою цього дослідження стала 

онлайн анкета під назвою «Опитування роботодавців щодо 

відповідності професійної підготовки випускників вимогам 

ринку праці», яку було розіслано представникам компаній-

роботодавців. В анкеті містилися запитання стосовно якості 

підготовки фахівців в українських ЗВО, досвіду заміщення 

вакантних посад випускниками, їх професійних навичок і 

компетенцій. 

Наукове дослідження відбувалося у три етапи. На 

першому етапі було розроблено програму дослідження, 

визначено коло респондентів та складено анкету для 

опитування. На другому, основному, етапі було зібрано 

емпіричні дані. Завершальний третій етап полягав в обробці, 

аналізі, інтерпретації зібраної інформації та отримані 

обґрунтованих узагальнень, висновків і рекомендацій. 

Опитування роботодавців щодо відповідності 

професійної підготовки випускників ЗВО вимогам ринку праці 

проводилося у жовтні-листопаді 2020 року за допомогою 

розсилки  google-форми (анкети) на електронну пошту 

респондентів. 

Анкета була розроблена відповідно до мети та завдань, 

які планувалося вирішити, і складалася з трьох логічно 

поєднаних блоків питань, що містили питання щодо ЗВО та 

особливостей навчання, обсягу та якості знань, необхідних для 

успішної кар'єри практичних навичок та відношення 

роботодавця до наявності досвіду роботи й інших переваг. 

Перший блок складався з 10 запитань, з яких одне 

питання відкритого типу і 9 – закритого (у 3 з них була 

можливість вказати іншу відповідь). Перший блок дав 
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можливість з’ясувати відношення роботодавців до закладів 

вищої освіти, дипломи яких отримав випускник, оцінок у 

додатках до диплому, форми навчання, можливості співпраці 

роботодавців із ЗВО та інше. 

Другий блок із 7 закритих питань (можливість вказати 

іншу відповідь передбачена в трьох) стосувався обсягу та 

якості знань випускників ЗВО. Ключовими у цьому блоці є 

питання, що дають можливість з’ясувати думку роботодавців 

щодо необхідних знань, якими має володіти випускник ЗВО. 

Інші питання дозволили визначити значення для роботодавця 

досвіду роботи у випускника, володіння іноземною мовою, а 

також встановити способи, що застосовують роботодавці для 

набуття нових практичних навичок чи удосконалення уже 

набутих. 

У третьому блоці (6 запитань, з яких 1 – відкритого типу, 

у 3 передбачена можливість вказати іншу відповідь) містяться 

питання, що стосуються процедури перевірки роботодавцями 

рівня знань та навичок випускника, з’ясування вимог до 

практичних навичок, які будуть необхідні випускнику під час 

професійної діяльності та значення для роботодавця наявності 

у потенційного працівника моральних цінностей. 

В процесі опитування посилання на google-форму було 

розіслано близько 300 роботодавцям з різних сфер зайнятості. 

У цілому в опитуванні взяли участь 74 суб’єкти 

господарювання. 

Вища освіта та її значення при працевлаштуванні очима 

роботодавців. Значення освіти переоцінити дуже важко. Це 

один із головних визначальних факторів як для конкретного 

індивіда, так і для суспільства в цілому. Без неї побудувати 

кар'єру сьогодні дуже складно. Кожна молода людина 

стикається з необхідністю приймати складні рішення, що 

обумовлюють подальший життєвий шлях. Першим таким 
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перехрестям є вибір напрямку вищої освіти та тип навчального 

закладу для її здобуття. В українському суспільстві панують 

стереотипи, що роботодавці не вважають диплом гарантією 

отримання певних знань та підтвердженням кваліфікації за 

спеціальністю, а без диплома можна досягти успіху. І цей 

стереотип частково підтверджується. З іншої сторони диплом 

розглядається як результат цілеспрямованості претендента на 

вакантну посаду в компанії, як показник уміння працювати і 

досягати поставлених цілей. Які б стереотипи не існували в 

суспільстві, проте дослідження показало, що вагомим 

чинником успішного працевлаштування в дорослому житті, 

хоча, можливо, і не визначальним, є вибір навчального закладу 

та успішне його завершення. 

Так, в ході проведеного опитування з'ясувалося, що лише 

для 33,3% опитаних роботодавців закінчений заклад вищої 

освіти кандидатом на посаду не є визначальним чинником при 

прийомі на роботу. 57,6% респондентів зазначили, що для них 

має значення диплом якого ЗВО має молодий фахівець (Рис. 1). 

Рис. 1. Чи має значення диплом якого закладу вищої 

освіти має фахівець, який претендує на роботу?  

[Джерело: розроблено авторами] 

Серед закладів вищої освіти, випускникам яких 

роботодавці надають перевагу, традиційно лідируючі позиції 
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займає Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка (30,3% респондентів). Також респонденти зазначали 

доволі якісну підготовку випускників Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» (6,1%),  

Майже для половини роботодавців (45,5%) виявляється 

не принциповим, який ЗВО закінчив претендент на посаду. 

Цікавою є відповідь суб'єктів ринку праці щодо навчальних 

закладів, випускників яких вони не бажають приймати на 

роботу. Респонденти такими визначили непрофільні заклади 

вищої освіти (21,2%), відомчі заклади (9,1%), приватні заклади 

вищої освіти (15,2%). Ці показники варто враховувати 

абітурієнтам при виборі своєї alma mater. 

Також досліджувалось питання ставлення роботодавців 

до оцінок, які отримав претендент під час навчання в ЗВО, що 

відображені у додатку до диплома. Цікаво, що позиції 

роботодавців при відповіді на це запитання розділились майже 

навпіл. Так, зважають на оцінки у додатку до диплома 45,5% 

респондентів, а не зважають ‒ 42,4% (решті зазначили, що їм 

важко відповісти). 

Дещо інакше корелюються відповіді на питання щодо 

форми навчання. Більшість роботодавців (51,5%) зізнались, що 

для них є важливим, за якою формою (денною чи заочною) 

здобував освіту претендент на посаду. Це важливо для 

розуміння політики скасування заочної форми під час здобуття 

вищої освіти за деякими спеціальностями, що нині 

розглядається у владних колах. 

Таким чином, як показало опитування значення 

успішності навчання, форма навчання та престиж навчального 

закладу все ж таки посідають важливе місце у системі 

цінностей потенційних роботодавців і абітурієнтам не потрібно 

нехтувати цим в ході здобуття вищої освіти. 

Значення  конкурентних  переваг   при  працевлаштуванні. 
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Серед завдань дослідження було і з’ясування ставлення 

роботодавців до наявності у претендента на вакантну посаду 

різного роду конкурентних переваг: досвіду роботи, диплому 

зарубіжного університету, знання іноземної мови тощо. 

Серед абітурієнтів існує стереотип, що після навчання за 

кордоном з дипломом зарубіжного навчального закладу, 

працевлаштуватися в Україні буде в рази простіше. Однак в 

ході опитування чіткої відповіді на питання щодо значення для 

роботодавців наявності у претендента диплому про вищу 

освіту закордонного ЗВО отримати не вдалося. Думки 

респондентів розділилися наступним чином: для 54,5 % 

респондентів наявність такого диплому не є перевагою, а ще 

15,2 % складно відповісти. І лише 30,3 % опитаних готові 

надати перевагу претенденту, який навчався за кордоном.  

Дуже специфічну відповідь було отримано на питання 

про наявність у претендента на посаду досвіду роботи. 

Більшість респондентів (51,5 %) зазначили, що це залежить від 

посади та її специфіки, а для 21,2 % його відсутність не є 

проблемою. 27,3 % респондентів вважають, що досвід 

необхідним при влаштуванні на роботу.  

Окреме надзвичайно важливе питання, яке ставилося 

респондентам, стосувалось необхідність володіння іноземними 

мовами. 51,5 % роботодавців вказали на необхідність 

володіння англійською мовою, а майже 30 % висловилися, що 

знання або не обов'язкові, або залежать від займаної посади. 

Таким чином, наявність певних конкурентних переваг в 

процесі працевлаштування дозволить претендувати на ліпші 

робочі місця, задовільнить запити більшої частини 

роботодавців та сприятиме успішному працевлаштуванню. 

Неузгодженість ринку освітніх послуг і ринку праці. На 

жаль, сучасна ситуація на ринку праці та ринку освітніх послуг 

свідчить про наявність певного дисбалансу попри необхідність 
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їх взаємозв’язку та взаємодії. З одного боку спостерігається 

надлишок на ринку праці фахівців певних напрямів підготовки, 

а з іншого – дефіцит висококваліфікованих кадрів за окремими 

спеціальностями. Всупереч потребам реального сектору 

економіки в Україні триває «бум отримання вищої освіти» [1, с. 

154]. Вища освіта в Україні має масовий характер, рівень 

охоплення вищою освітою населення традиційного офіційного 

віку навчання є високим – 82,7 %. За цим показником Україна у 

Глобальному інноваційному індексі 2020 р. посіла 14-те місце 

зі 131 країни. Меншим є охоплення у Німеччині (70,2 %, 28-ме 

місце), Польщі (67,8 %, 34-те) та Великій Британії (60 %, 46-те 

місце)[2].  

Таке масове отримання вищої освіти в Україні, з одного 

боку, свідчить про високий рівень освітньо-професійної 

активності молоді, але, з іншого, кількість не завжди означає 

якість. Орієнтація ЗВО не на реальні потреби економіки, а на 

ажіотажний попит молоді на популярні та престижні 

спеціальності, створює випускникам проблеми з 

працевлаштуванням в майбутньому [3, с. 115]. 

Більшість дослідників відзначають недостатній рівень 

взаємодії більшості ЗВО з роботодавцями, державними 

центрами та приватними агентствами зайнятості з питань 

вивчення попиту на фахівців та вимог до них, що обумовлює 

слабку орієнтованість на потреби ринку праці, запізніле 

реагування на зміни в попиті на фахівців зі сторони 

підприємств та галузей, ігнорування сучасних вимог 

роботодавців до якісних характеристик фахівців, рівня їх 

компетенцій [4, с. 133]. Це призводить до відсутності балансу 

між попитом і пропозицією на ринку праці фахівців з вищою 

освітою, труднощів з працевлаштуванням, до втрати людського 

капіталу внаслідок недостатньо ефективного його 

використання. 
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Дослідження показало, що більшість роботодавців 

(54,4 %) мають бажання в тій чи іншій формі співпрацювати із 

ЗВО. Тому для адміністрації ЗВО слід прийняти це до уваги, та 

налагодити залучення суб’єктів ринку праці до підготовки 

фахівців. Тісна співпраця сприятиме вчасному реагуванню ЗВО 

на зміни в попиті на фахівців зі сторони підприємств та 

галузей, посилить орієнтованість навчання на потреби ринку 

праці та сприятиме врахуванню вимог роботодавців до якісних 

характеристик та компетенцій випускників.  

  

Рис.2. Рівень знань та навичок молодих фахівців, які 

претендують на роботу за даними опитування роботодавців 

[Джерело: розроблено авторами]  

 

Показовими є відповіді роботодавців на питання щодо 

рівня знань та навичок фахівців, які претендують на роботу. У 

цілому лише 3 % опитаних оцінили рівень знань випускників 

на «відмінно», ще для 9,3 % було важко оцінювати 

університетські знання. А от між рівнем «добре» та 

«задовільно» думки респондентів розділилися приблизно 

порівно. 45,5 % вказали, що рівень підготовки випускників є 

«задовільним», а 42,4 % визнали його «добрим» (Рис. 2). 

Значною проблемою абсолютно для всіх випускників, 

незалежно від рівня їхньої теоретичної підготовки, роботодавці 

вважають відірваність теоретичних знань від практики, 
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непідготовленість до роботи в реальному секторі економіки. 

Наявність проблеми підтверджують результати рейтингування 

за компонентою «навички» (Skills) у Звіті про глобальну 

конкурентоспроможність 2019 р. [5], за якою оцінюється 

ступінь підготовки поточної робочої сили в країні. За 

компонентою «навички» Україна посідає 44-те місце з 

індексом 69,9. Компонента «навички» включає в себе низку 

підкомпонент, серед яких є ступінь володіння випускниками 

навичками, необхідними для роботи. За цим показником 

Україна посіла 54-те місце з індексом 54,5, суттєво 

випередивши Польщу (101-ше місце з індексом 44,5), але 

відставання від Німеччини (13-те місце, 68,4) та Великої 

Британії (29-те місце, 62,3) залишається значним. 

У зв'язку з цим в анкету було включено питання про 

обов’язкові практичні навички, необхідні молодому фахівцю. 

Роботодавці виділяють наступні: вміння складати ділові папери 

управлінської документації обраної професії; навички ділового 

спілкування (32,4 %); комунікативні навички роботи з 

клієнтами та публічних виступів (24,3 %); навички тайм-

менеджменту (17,6 %); навички аналітичного та критичного 

мислення (16,2 %) та вміння працювати з базами даних, 

реєстрами (9,5 %), тобто soft skills. 

Але не менш важливими є й професійна компетентність. 

На основі опитування можна визначити три ключових 

компетентності випускника ЗВО, які роботодавці вважають 

запорукою успіху: націленість на кінцевий результат (63,8 %), 

якісні професійні теоретичні знання (60,6 %) й володіння 

інформаційними та комунікаційними технологіями (51,5 %) 

Майже в рівній кількості респонденти визначають потребу в 

умінні командної роботи та вміння працювати зі ЗМІ. 

Незбалансованість ринку праці та ринку освітніх послуг 

та відсутність у молодих фахівців необхідних практичнх 
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навичок призводить до потреби додаткової підготовки та 

перепідготовки випускників ЗВО, які не мають необхідної 

кваліфікації. Це в свою чергу вимагає додаткових фінансових і 

матеріальних витрат, організаційних зусиль, що відволікає 

кошти та інші ресурси від безпосередньої виробничої 

діяльності. 

В ході дослідження з'ясувалося, що отримані у ЗВО 

знання та навички претендентів на вакантну посаду, 

перевіряються за допомогою поєднання кількох способів (у 

респондентів була можливість обрати декілька варіантів): 

співбесіда з керівником (63,6 %), перевірка в ході 

випробувального терміну (60,6 %),  шляхом вирішення 

тестових (15,2 %) та ситуаційних завдань (18,2 %) (Рис. 3).  

         Рис. 3. Тип перевірки знаннь та навичок молодого 

фахівця, який претендує на посаду 

         [Джерело: розроблено авторами] 

А майже 70% роботодавців проводять спеціальні 

тренінги, направлені на поліпшення знань та вмінь молодих 

спеціалістів, що тільки но прийшли до їх організації, та 

витрачають на це від одного (37 %) до двох (37,1 % опитаних 

респондентів) тижнів. Тренінги для молодих фахівців 
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направлені перш за все на удосконалення практичних навичок 

роботи (51,9 %) та на можливість вирішувати специфічні задачі 

(40,7 %), що чітко корелюється із потребами, котрі були 

заявлені ними раніше.  

Отже, невідповідності між професійною підготовкою 

випускників ЗВО та кваліфікаційними вимогами до них на 

ринку праці потребують належної реакції національної системи 

освіти. Підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку 

праці можливе через вдосконалення української системи освіти 

та приведення її до стандартів і критеріїв європейського 

освітнього простору. Результати цього дослідження можуть 

бути використані при формуванні державної політики  

Міністерством освіти і науки України, а також можуть стати 

підґрунтям для перегляду ЗВО своїх освітніх програм та 

навчальних планів, підвищення вимог до функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

Висновки. Отримані на основі аналізу зібраних даних 

результати дослідження обгрунтовують наступні рекомендації 

ЗВО, роботодавцям й самим випускникам: 

 Закладам вищої освіти: 

 cлід враховувати вимоги, що висувають роботодавці 

до випускників, шляхом створення нових й 

вдосконалення старих освітніх програм; 

 додати до навчальних планів дисципліни, які 

направлені на формування практичних навичок; 

 підвищити вимоги до викладання іноземних мов; 

 посилити співпрацю з роботодавцями, адже більшість 

опитаних респондентів бажає розпочати співпрацю із 

ЗВО або посили уже існуючі контакти, що сприятиме 

подоланню відірваності теорії від практики шляхом: 

o залучення роботодавців до процесу навчання через 
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o  перманентну участь практиків у практичних та 

семінарських заняттях; 

o участі студентів у програмах стажування в різних 

організаціях державного і приватного сектору; 

o підвищення вимог до проходження студентської 

практики. 

 Роботодавцям: 

 впроваджувати нові програми стажування, 

запрошуючи зацікавлених студентів; 

 долучатися до процесу підготовки майбутніх фахівців 

шляхом ініціювання проведення лекцій та майстер-

класів з актуальних питань відповідних галузей 

знань; 

 приймати участь у розробці завдань практичної 

направленості для екзаменаційних випробувань; 

 ініціювати розробку професійних стандартів, які 

встановлять необхідні вимоги до кваліфікації та 

компетентностей фахівців тієї чи іншої професії. 

 Студентам/випускникам: 

 ініціювати проведення тренінгів, семінарів, 

направлених на розвиток професійних навичок 

та  «soft skills»; 

 пропонувати адміністрації ЗВО впровадження 

необхідних для студентів навчальних дисциплін з 

практичним спрямуванням. 

Зважаючи на необхідність підвищення рівня знань та 

особливо практичних навичок випускників ЗВО, усі зацікавлені 

сторонам мають комплексно підтримати ініціативи, спрямовані 

на подолання цієї проблеми. Крім того, варто замислитися про 

підвищення порогових балів для вступу до магістратури, а 

також запровадження Єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту для всіх напрямів спеціальностей, завдяки якому 
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відбуватиметься об'єктивний та незалежний контроль якості 

знань випускників ЗВО. До розробки завдань для єдиних 

фахових вступних випробувань (ЄФВВ) варто залучити 

представників роботодавців, що сприятиме зростанню 

значення практичних навичок та професійних компетентностей 

в процесі навчання молодих спеціалістів. 
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§ 7.8 КОМБІНОВАНЕ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В РЕАЛІЯХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Вступ. Знання іноземних мов є безумовною необхідністю 

в умовах сучасного світу. Україна стрімко йде шляхом 

євроінтеграційних та глобалізаційних процесів. Кожний 

спеціаліст, який бажає вийти на міжнародний рівень потребує 

знання мов. Саме англійська мова стає своєрідним ланцюжком 

у цьому процесі. Сучасна система освіти стає мобільною і 

відкритою, це вимагає використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій навчання, провідне місце серед 

яких посідають технології мобільного, дистанційного та 

електронного навчання. Така відкритість освіти зумовлена 

вільним доступом всіх суб’єктів навчання до засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій, саме завдяки цим 

технологіям маємо вільний доступ до навчальних матеріалів та 

і до освіти в цілому. Викладання іноземних мов проходить 

шляхом трансформації і вимагає від викладача опанувати 

сучасні методи викладання. Пандемія COVID-19 стала 

своєрідним викликом системі викладання взагалі. Комбіноване 

навчання миттєво стало актуальним у цих обставинах. У цій 

монографії ми розглянемо суть комбінованого навчання та 

його важливість в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Карантин, у зв’язку з 

появою  хвороби COVID-19, став тригером до швидких змін у 

викладанні та вимушеного переходу до використання 

дистанційного навчання.   Скиба М. – експерт напряму 

«Освіта»  аналітичного центру «Український інститут 

майбутнього» зазначив, що «Україна не готова: ні 

технологічно, ні з точки зору компетенцій. Тому потрібно 

обирати якусь модель посередині. Повністю дистанційна освіта 

без живого контакту з педагогами теж не є дієвою» [1].   
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Насамперед треба визначити, що таке комбіноване 

навчання. Якщо коротко, то це є поєднання традиційного  

навчання та дистанційного (онлайн).  Комбіноване в свою 

чергу означає, те що змішує в собі різні методи навчання 

(поєднує) їх для досягнення мети – засвоєння матеріалу.  

Комбіноване навчання називають освітою третього 

покоління. Перше покоління це таке навчання під час якого 

викладач використовував телевізійні передачі та радіопередачі 

в режимі прямої трансляції. Друге покоління передбачало 

застосування таких інформаційних технологій як комп’ютер та 

Інтернет. Третє покоління це навчання з використанням 

різноманітних інформаційних технологій, необхідних для 

виконання самостійної роботи студентами. Згідно з 

чисельними публікаціями та доповідями, які досліджують цю 

тему, дана форма навчання є основним напрямком підвищення 

якості підготовки студентів.  

Комбіноване навчання, як поняття не є новим у 

педагогіці, форми організації навчання можна розглядати як 

синхронні та асинхронні. Стрюк В.М., та Семеріков С.О. 

зазначають, що «досвід застосування синхронних (спільна 

спеціально організована навчальна діяльність у визначений час 

у визначеному місці) та асинхронних (індивідуальна навчальна 

діяльність, що має бути виконана за певний час) форм 

організації навчання у ВНЗ показує, що у навчальному процесі 

вони комбінуються: так, провідна синхронна форма – лекція – 

супроводжується синхронною (фронтальною), синхронно-

асинхронною (груповою) та асинхронною (груповою) 

лабораторною роботою. При цьому найвищий ступінь 

асинхронності, а також найбільшу частину самостійної роботи 

традиційно мають дистанційне та мобільне навчання» [2, С.48].   

Використання комбінованого навчання у викладанні 

іноземної мові є на сьогодні невід’ємним методом, яке поєднує 
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дистанційне навчання з денним чи заочним, вибір залежить від 

навчального закладу, викладацького складу, хорошого Інтернет 

зв’язку. Таке навчання також називається змішанім або 

вбудованим. 

 Окрім уміння спілкуватися іноземною мовою на 

побутову тематику сучасному спеціалісту потрібно оволодіти 

іноземною мовою професійного спрямування. Сучасний 

спеціаліст повинен мати достатні навички аби виступати на 

професійних конференціях, вести дискусії на професійно-

ділову тематику, проводити презентації, знаходити необхідну 

інформацію в різноманітних іншомовних джерелах. Не 

викликає сумнівів те, що фахівець, який знає іноземну мову і 

активно користується нею в своїй професії, має більше 

перспектив для кар’єрного зростання, адже такий спеціаліст 

може брати участь в переговорах, міжнародних проектах, 

конференціях, стажуватися за кордоном. Спеціалісти 

вважають, що традиційні методи навчання не реалізовують 

повною мірою запити сучасного суспільства. Тому комбіноване 

навчання, яке поєднує в собі традиційне навчання та 

дистанційні технології, є чудовим способом вирішенням такого 

запиту.    

Розглядаючи комбіноване навчання як форму організації 

навчання, варто розглянути також його недоліки та переваги. 

Дане навчання має наступні переваги: гнучкість моделі 

навчання, яка поєднує самостійне навчання з навчанням в 

аудиторії, розвиток критичного мислення, інтерактивність, 

інформаційна доступність, збільшення матеріалу для засвоєння 

урахування темпераменту студентів.  

Варто зазначити, комбіноване навчання як форма 

організації викладання, вимагає поєднання очної та заочної 

форм навчання, роль викладача при цьому не стає 

другорядною, але викладач є не транслятором інформації та 
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знань, а виступає модератором та координатором, який 

стимулює та організовує роботу студентів та спонукає їх до 

самостійної роботи. Зміна форми організації навчання 

приводить до зміни ролі викладача: якщо у дистанційному 

навчанні він стає тьютором, то за комбінованого навчання – 

фасилітатором. Фасилітація (англ. faciletate – полегшувати, 

сприяти) – стиль педагогічного спілкування, який передбачає 

полегшення взаємодії під час спільної діяльності; ненав’язлива 

допомога групі чи окремій людині в пошуку способів 

виявлення і розв’язання проблем, налагодженні комунікативної 

взаємодії між суб’єктами діяльності. Поняття «фасилітатор» 

введене К. Роджерсом, який вчителя називає фасилітатором 

спілкування, вважає, що він має допомогти учневі вчитися, 

увиразнити себе як особистість, зацікавити, підтримати під час 

пошуку знань.  

Вважають, що «педагогічне спілкування будується 

наступним чином: викладач допомагає сформулювати цілі і 

завдання, що стоять перед групою учнів або перед кожним 

учнем окремо, а далі створює вільну і невимушену атмосферу, 

яка стимулюватиме учнів до вирішення проблем. При цьому 

викладачу важливо: 1) бути самим собою, відкрито виражати 

свої думки і почуття; 2) демонструвати учням повне до них довіру 

і впевненість у їх можливостях і здібностях; 3) виявляти емпатію, 

тобто розуміння почуттів і переживань кожного учня» [3]. 

За комбінованого навчання фасилітатор, крім 

налагодження зв’язку студентів між собою та студентів з 

викладачем, виконує також функцію управління процесом 

навчання з активним застосуванням ІКТ.  

Самостійні заняття традиційно вважалися основною 

формою навчальної роботи англійських студентів. Тому 

тьютори в їх підготовці відігравали значну роль. Дана система 

навчання застосовується також в деяких американських 
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університетах, наприклад, Гарвардському, Принстонському, 

іноді в коледжах. Проте тут вона в основному відіграє роль 

лише в підготовці студентів до іспитів. У наш час тьюторська 

система навчання набула нового змісту і застосовується при 

реалізації дистанційної форми навчання, на короткотермінових 

курсах підготовки та перепідготовки спеціалістів у системах 

післядипломної та додаткової освіти, для індивідуалізації 

навчання студентів, у системі професійної освіти та 

довузівської підготовки.  

Літовка О.П. зазначає, що «виконання професійних 

завдань тьютора передбачає передусім реалізацію таких 

функцій: 

- консультанта, що виявляється в інформуванні,

наданні порад, інформаційній підтримці;

- менеджера, яка реалізується в керівництві та

мотивацій студентів, консультаціях та комунікаціях з

ними;

- фасілітатора, що виражається в налагоджені та

підтримці інформаційних зв’язків і взаємодії між

учнями та іншими у учасниками системи

освіти» [4, С.205].

Перехід до комбінованого навчання та ролі фасилітатора 

вимагає від викладачів вищої школи набуття нових та 

посилення сформованих навичок: 

1) письмового та аудіального спілкування;

2) тайм-менеджменту у синхронному та асинхронному

режимі спілкування; 

3) гнучкої організації індивідуального та інклюзивного

навчання засобами ІКТ. 

Така модель навчання стає надзвичайно актуальною у 

вивченні іноземної мови, вона передбачає правильну 

організацію навчального матеріалу: викладачу потрібно чітко 
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визначити тематику, обсяг дистанційної та аудиторної роботи, 

тут слід враховувати рівень складності навчального матеріалу, 

а також час, необхідний студентам для виконання вправ та 

завдань.  

За умови правильного, з точки зору методики, планування 

та організації дана форма навчання має безліч переваг для 

ефективного викладання іноземної мови з використанням 

елементів дистанційного або інтерактивного навчання. 

Іноземні науковці, які проаналізували недоліки даної 

форми навчання, наголошують на тому, що вона залежить від 

технічних ресурсів, котрі мають бути простими у використанні, 

актуальними та надійними, тільки за цієї умови вони матимуть 

вплив на досвід навчання. Велике значення має також 

комп’ютерна грамотність, адже низький її рівень може стати 

справжнім бар’єром для студентів та викладачів. 

В Австралії було проведено дослідження в результаті 

яких було виявлено, що лише близько половини студентів 

регулярно стежили за оновленням лекційних відео, ще менша 

частка студентів спостерігали за відео із значним запізненням, 

а цей фактор мав негативний вплив на якість навчання.  

Використання технології комбінованого навчання стає 

необхідним через ряд причин, таких як дефіцит аудиторного 

часу, збільшення кількості годин відведених на самостійну 

роботу студентів, а також через зміну ролей студента та 

викладача у навчальному процесі. Так, раніше, у традиційній 

освітній системі, викладач передавав студенту інформацію та 

знання у ролі інструктора, викладач діяв чітко за програмою. 

Нині студенти отримують нові знання через  взаємодію з 

інформацією, що надходить з різних джерел з уже наявними в 

них знаннями. Можна зробити висновок, що таке розуміння 

навчання вимагає значного ступеню автономності студентів у 

вивченні предмету, а також здатності самостійно відповідати за  
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процес навчання. 

Онлайн компоненти, які широко використовуються під 

час навчання іноземних мов такі як лексичні та граматичні 

тести, тексти, діалоги, фільми та пісні, не лише дають змогу 

вивчати мову ефективніше, розвиваючи мовну, мовленнєву, 

соціокультурну компетенцію, а й формують професійну 

компетентність майбутніх спеціалістів, розвиваючи в них 

вміння працювати самостійно.  

Розглянемо досвід реалізації концепції комбінованого 

навчання на базі Черкаського державного бізнес-коледжу. 

Аналізована технологія активно застосовується у викладанні та 

вивченні іноземної мови. Електронне навчання здійснюється із 

використанням системи дистанційного навчання “Moodle” 

(Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment). На 

думку Ю.В. Триуса, «система Moodle реалізує філософію 

«педагогіки соціального конструкціонізму» і орієнтована, 

насамперед, на організацію взаємодії між викладачем і 

студентами в процесі навчання, хоча вона може бути 

використана і для організації традиційних дистанційних курсів, 

а також підтримки очного і заочного навчання» [5, С.6].  

Moodle  - це модульне об’єктно-орієнтоване динамічне 

навчальне середовище, його також називають системою 

управління навчанням (LMS) або системою управління 

курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE) 

або просто платформою для навчання, яка пропонує студентам, 

викладачам та адміністраторам досконалий набір інструментів 

необхідний для комп’ютеризованого та дистанційного 

навчання. Систему можна використовувати в навчанні 

студентів, при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні в 

навчальних аудиторіях і при самостійній роботі вдома. Moodle 

– найдосконаліша і найпоширеніша в Україні і в світі система 

дистанційного навчання, яка налічує вже близько 129 мільйонів 
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користувачів. Вона містить єдину базу даних студентів, 

викладачів, дисциплін. Персональний кабінет студента містить 

інтегровану систему дистанційної освіти, навчальну картку 

студента, скомпоновані методичні та електронні навчальні 

матеріали, систему для тестування та оцінювання знань. Отже 

Moodle як система дистанційного навчання – це програмне 

забезпечення, яке дає змогу розміщувати навчальні матеріали, 

реалізовувати спілкування між студентами і викладачами, 

здійснювати контроль знань, управляти навчальним процесом. 

Таким чином система є дуже зручною, адже вона дозволяє 

передавати та інтегрувати різні формати мультимедійних 

файлів, відповідає міжнародним стандартам електронного 

навчання, також завдяки змозі використовувати наявні 

шаблони, можна отримати якісні навчальні курси. 

Ця система управління навчанням використовується у 

понад 30 000 навчальних закладів по всьому світу, система має 

версії на майже 80 мовах. 

Moodle дає можливість викладачам створювати 

дистанційні курси, управляти ними, регулювати доступ до 

своїх курсів, можна самостійно встановлювати часові 

обмеження, так звані дедлайни на виконання завдань. 

Система пропонує різноманітні засоби управління 

контентом, а також різні форми організації занять. 

Дистанційний курс може бути у формі різноманітних 

елементів, таких як: чати, форуми, практичні заняття та лекції. 

Викладач має змогу використовувати тексти, презентації, 

схеми, відео,  URL посилання. За виконані роботи студенти 

отримують оцінки, до яких додаються коментарі викладачів.  

Завдяки тому, що дана система орієнтована на 

дистанційне навчання, вона містить багатий набір засобів 

комунікації. Адже тут спілкування здійснюється не лише через 

звичну електронну пошту, а й через блог, форум і чати. 
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Moodle має безліч функцій, які дозволяють оцінювати 

знання студентів. Оцінювання здійснюється в системі за 

допомогою окремого модуля, який має багато видів тестів.  

Таким чином, система створює інформаційно-освітній 

простір навчального закладу і допомагає організувати як 

заочне навчання, так і підтримати очне. 

На нашу думку онлайн навчання (дистанційне навчання) 

в ситуації карантину, наприклад у зв’язку з пандемією    

COVID-19, стало рятівним варіантом для того, щоб навчальний 

процес не переривався, викладачі та студенти мусили швидко 

опановувати інформаційні технології у вигляді різних 

платформ, які дозволили проводити заняття максимально 

продуктивно. Щодо викладання іноземних мов, викладач в 

онлайн режимі міг використовувати всі можливі допоміжні 

ресурси (електронні підручники, відео, аудіо матеріали, онлайн 

тестування тощо). Але все ж таки, живе спілкування з 

викладачем в режимі оффлайн безумовно є найкращим і 

найдієвішим. Тому суто онлайн навчання краще використовути 

тимчасово, або в поєднанні з оффлайн, як одне ціле. Тим 

більше, що немає стовідсоткової готовності людей до 

використання онлайн навчання з різних причин. 

Висновки. Система комбінованого навчання відповідає 

вимогам концепції модернізації сучасної освіти, вона має на 

меті застосування найсучасніших технологічних досягнень. 

Поєднання аудиторного та самостійного електронного 

навчання сприяє індивідуалізації навчального процесу, в якому 

студент стає активним учасником навчального процесу, 

здатним будувати власний навчальний маршрут, виходячи з 

власних потреб і бажань. Жива комунікація, аудіювання, 

перегляд відеоматеріалів, реальне мовне середовище – ключові 

складники вивчення іноземної мови з використанням 

технологій, які дають змогу підвищувати ефективність 
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навчання, сприяють формуванню компетентного спеціаліста в 

сучасних умовах. В умовах карантину під час пандемії 

комбіноване навчання вирішує проблеми викладання, так як 

дозволяє не зупиняти освітній процес, тобто він є 

безперервний. Студенти не втрачають так би мовити тонус 

вчитися постійно без пауз та  перерв. Система Moodle є одною 

з кращих у застосуванні комбінованого навчання, яка враховує 

майже всі його потреби і вимоги.   
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§ 7.9 СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ

ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. ДОСВІД 

ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО БІЗНЕС-КОЛЕДЖУ 

Вступ. Наразі понад семисот українських закладів 

фахової передвищої освіти навчають більше трьохсот 

п’ятидесяти тисяч студентів, у них працює близько сорока 

п’яти тисяч педагогів. Потужна система щороку готує понад 

сто тисяч фахівців середньої ланки. Прийнятий у червні 2019 

року Закон України «Про фахову передвищу освіту» відкриває 

нові можливості для розвитку в Україні системи фахової 

передвищої освіти як окремої ланки, врегулювання 

невизначеності ситуації, в якій довготривало перебували 

технікуми і коледжі, визначає правові умови щодо 

забезпечення вільного доступу до фахової передвищої освіти. 

Сучасне суспільство стрімко змінюється. У передових 

країнах світу драйвером таких змін є освіта, перш за все фахова 

та вища. 

Сучасні світові реалії вимагають від фахівця нових 

компетенцій, які неможливо отримати без постійного розвитку, 

зважаючи на динаміку соціально-економічних змін. Тому 

сьогодні суб’єкт освітньої діяльності – це особистість 

принципово нової якості з інтелектуально-творчим і 

професійно кваліфікаційним потенціалом, котрий постійно 

вдосконалюється в умовах безперервної освіти – освіти 

впродовж життя. 

Виклад основного матеріалу. Проблематика фахової та 

вищої освіти в Україні досліджується у рядом авторів. Це 

зокрема: Ю. Богач, Т. Боголіб, Є. Бойко, О. Василик, 

Д. Грішнова, Б. Данилишин, К. Грищенко, М. Євнух, 

В. Євтушевський, С. Єрохін, І. Каленюк, В. Кремень, 

К. Корсак, В. Куценко, В. Луговий, С. Михаць, О. Навроцький, 
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Ю. Ніколенко, С. Ніколаєнко, К. Павловський, К. Павлюк,       

О. Поліщук, О. Сидоренко, А. Чухно, Г. Штейн, В. Юхименко, 

В. Яблонський та інші. 

Незважаючи на велику кількість публікацій з проблем 

фахової та середньої освіти в Україні, динаміка та 

суперечливість змін у цій сфері спричиняє необхідність 

ретельного аналізу сучасного стану справ та напрацювання 

бачення подальшого розвитку фахової та вищої освіти.  

Завдяки прийняттю нового рамкового Закону України 

«Про освіту», який визначив метою освіти всебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 

формування цінностей і необхідних для успішної 

самореалізації компетентностей, виховання відповідальних 

громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного потенціалу Українського 

народу, підвищення освітнього рівня громадян задля 

забезпечення сталого розвитку України та її європейського 

вибору.  

Водночас Законом України «Про фахову передвищу 

освіту» встановлено основні правові, організаційні, фінансові 

засади функціонування системи фахової передвищої освіти, що 

створює умови для поєднання освіти з виробництвом з метою 

підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення 

потреб суспільства, ринку праці та держави. 

Освітня реформа передбачає, що головною метою 

навчання стане не отримання суми знань, а оволодіння 

студентами певним набором компетентностей та наскрізних 

умінь. Найважливішою ж особливістю підготовки фахівців у 

закладах фахової передвищої освіти є орієнтація на практичну 
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діяльність в умовах сучасних виробництв і сфер послуг, потреб 

ринку праці. 

Нині коледж як заклад фахової передвищої освіти 

акумулює елементи професійно-технічної та вищої освіти, що в 

комплексі сприяє формуванню в майбутнього фахівця гнучкої 

системи інноваційних компетенцій і подальшому 

професійному розвитку. Перевагою фахового коледжу є 

відмова від механічного поєднання етапів традиційної системи 

«школа – заклад вищої освіти» поряд із постійним 

моніторингом потреб ринку праці, удосконаленням набутих 

професійних компетентностей і підготовкою до вузької 

спеціалізації на етапі здобуття вищої освіти. Саме фаховий 

коледж готує майбутнього фахівця до професійної діяльності, 

що є результативною, утім не обов’язково завершальною 

стадією безперервної системи освіти в Україні й у всьому світі. 

Сучасний коледж покликаний здійснювати підготовку 

висококваліфікованих фахівців нової генерації, усебічно 

розвивати їхні професійні компетентності під час навчання й, 

безумовно, підвищувати конкурентоспроможність випускників 

на ринку праці та створювати умови для подальшої освіти з 

урахуванням принципів академічної мобільності. 

Чому ж здавалося б організована «за всіма правилами» 

фахова та вища освіта в Україні не є тим фактором, який 

сприяв би забезпеченню швидкого розвитку суспільства? 

Очевидно фундаментальною причиною цього є те, що 

коледжі та університети на Заході розвивалися під впливом 

об’єктивних потреб місцевих громад, суспільства та держави, а 

на території царської Росії, радянської України та й нинішньої 

України заклади вищої освіти всіх типів засновувалися 

виключно за вказівкою зверху, їх діяльність жорстко 

регламентувалася і продовжує регламентуватися 

уповноваженим органом у сфері освіти. 
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У зв’язку з невідповідністю фактичної моделі вищої та 

професійної освіти загальноєвропейській існує потреба у 

вивченні можливих шляхів коеволюції систем професійної та 

вищої освіти в Україні. 

19 травня 2005 року у норвезькому місті Берген на 

Конференції міністрів країн Європи Україна приєдналася до 

Болонського процесу. При цьому Україна зобов’язалася внести 

зміни у національну систему освіти. 

В силу різних обставин, процес змін національної 

системи освіти здійснювався і здійснюється в нашій державі 

вкрай повільно і непослідовно. У якості прикладу досить 

зазначити, що 02.02.2018 року заступник Міністра освіти і 

науки України Володимир Ковтунець в інтерв’ю газеті «Голос 

України» зазначив: «…цього року ми плануємо затвердити 

концепцію підготовки молодшого спеціаліста в нових умовах, 

тому що після 2019-го цей освітньо-кваліфікаційний рівень 

вийде із системи вищої освіти. Це буде найвищий рівень 

доуніверситетської освіти, 5-й рівень Національної рамки 

кваліфікацій»[1]. До речі це цілком відповідає європейським 

підходам і узгоджується з Європейською рамкою    

кваліфікацій [2]. А вже 14.06.2018 у своєму пості на Facebook 

перший заступник голови Комітету Верховної ради України 

Співаковський О. В. зазначив: «…у ході дискусії щодо 

визначення відповідності рівня фахової передвищої освіти 

Європейським кваліфікаційним нормам і невідповідності 

дескрипторів Національної рамки кваліфікацій, зазначених у 

Законі України «Про освіту», результатам навчання 

підготовки молодшого спеціаліста у коледжах та технікумах, 

представниками профільного міністерства був 

запропонований варіант врегулювання питання шляхом 

трансформації фахової передвищої освіти у початковий рівень 

вищої    освіти    […].     Така     позиція      була       підтримана  
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Міністерством освіти і науки України» [3]. 

Зі слів Співаковського О. В. випливає, що освітньо-

кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст залишається у 

системі вищій освіті і, відповідатиме 6 рівню Національної 

рамки кваліфікацій. 

Отже, 5 рівень Національної рамки кваліфікацій 

залишається, так би мовити, «вакантним». 

Чи є це позитивом? Для того щоб відповісти на це 

питання спочатку необхідно хоча б у першому наближенні 

пояснити фундаментальну різницю між західною та 

українською системами професійної та вищої освіти. 

Важливою особливістю університетів країн із західною 

моделлю вищої освіти є те, що вони складаються з так званих 

чотирирічних коледжів [4] (коледжі, які здійснюють підготовку 

за освітнім ступенем бакалавр).  

В Україні ж Університети коледжі та технікуми є 

окремими класами закладів освіти. У свій час частина 

українських технікумів та коледжів були включені до складу 

деяких університетів, однак це було суто механічне 

об’єднання, яке не забезпечило якісних змін у системі фахової 

та вищої освіти. Разом з тим, частина технікумів та коледжів в 

Україні не входили і не входять до складу університетів та 

функціонують як окремі заклади вищої освіти.  

Переважна більшість українських технікумів та коледжів 

ближчі до так званих vocational schools [5]. Навчальні заклади 

цього типу традиційно відрізняються від чотирирічних 

коледжів, зосереджуючи увагу на навчанні студентів 

конкретним умінням та навичкам, які, як правило, пов'язані з 

однією з кваліфікацій (професій), а не на академічній 

підготовці студентів. 

На жаль, нині стан професійної та вищої освіти нині в 

Україні характеризується рядом негативних тенденцій, а саме [6]: 
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1) якість освіти не відповідає очікуванням 

роботодавців; 

2) розподіл випускників за фахом не відповідає 

потребам економіки; 

3) кошти, які виділяють на освіту, витрачаються 

неефективно; 

4) закладам вищої освіти України не вистачає 

фінансової та академічної автономії. 

Слід зазначити, що підйом системи професійної та вищої 

освіти в Україні доцільно було б розпочати саме із 

забезпечення максимальної можливості для коледжів і 

технікумів готувати фахівців 3–6 рівнів Національної рамки 

кваліфікацій. Це по-перше, сприяло б швидкому забезпеченню 

ринку праці кваліфікованими кадрами, а по-друге, проклало б 

надійний «місток» між закладами професійної та вищої освіти 

та сприяло б їх інтеграції. 

Натомість нині лише кілька коледжів України мають 

право готувати студентів за освітнім ступенем бакалавр, 

зокрема і Черкаський державний бізнес-коледж.  

Необхідно також зазначити, що відповідно до західної 

моделі освіти кваліфікації рівня 5 знаходяться в проміжку між 

професійною освітою і вищою освітою і охоплюють цілий ряд 

різних кваліфікацій і освітніх програм, які багато в чому 

відрізняються від традиційних програм як професійної, так і 

вищої освіти. У цій сфері реалізується безліч інновацій та 

експериментів в пошуках нових підходів до навчання та 

оцінювання результатів навчання, а також нових варіантів 

присвоєння кваліфікацій. 

Говорячи про 5 рівень рамки кваліфікацій необхідно 

враховувати і такий аспект як те, що навчання впродовж життя 

все більше стає основоположним фактором для забезпечення 

зайнятості, а отже і соціальної інклюзії та особистісного 
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розвитку.  Тому коледжі і технікуми слід розглядати як заклади 

які в короткий строк, але на високому рівні спроможні 

забезпечувати не лише підготовку трудових резервів, але і 

перепідготовку кадрів, які мають абсолютно різний освітній 

ценз. У цьому контексті варто зазначити, що Черкаський 

державний бізнес-коледж тісно співпрацює з Черкаським 

обласним центром зайнятості здійснюючи за направленнями 

цього центру навчання на короткотермінових курсах осіб, які 

бажають започаткувати власний бізнес. 

Разом з тим, не лише потребами сьогоднішнього дня 

повинні враховуватись при формуванні порядку денного 

реформування системи професійної та вищої освіти в Україні. 

Адже такі важливі загальносвітові тренди як все ширше  

використання джерел «чистої» енергії, суцільна диджіталізація, 

наступ «зеленої» економіки сприяє з одного боку доволі 

швидкому зникненню ряду звичних професій та швидкому 

формуванню потреб ринку у абсолютно нових професіях, які 

вимагають від працівників все більш складних умінь, а отже 

примушують людей докладати все більше зусиль для 

збереження власної конкурентоспроможності на ринку праці.  

Під тиском зазначених вище факторів характер та система 

освіти змінюється. В ідеалі сучасна освіта повинна 

забезпечувати людей знаннями, уміннями та навичками, які 

дозволятимуть їм успішно протистояти безперервній і такій, 

що постійно прискорюється технологічній, цифровій, 

економічній і суспільній трансформації.  

Однак, з ряду об’єктивних і суб’єктивних причин сучасна 

система освіти в Україні забезпечує зазначені вище потреби 

акторів ринку праці лише в невеликій мірі. Разом з тим, 

максимально розкриваються можливості 5 кваліфікаційного 

рівня. 

Кваліфікації   цього   рівня    повинні    бути     спрямовані  
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інтеграцію складного і автономного набору знань, умінь та 

навичок різного призначення і спрямованості (професійні, 

технічні, академічні) і призначення (зайнятість, безперервне 

навчання, вища освіту). 

Важливим фактом є те, що в західних країнах кваліфікації 

рівня 5 можна отримувати через програми середньо-

спеціальної, професійної та вищої освіти. 

Крім того, подібні кваліфікації багато років 

забезпечувалися у вигляді навчальних курсів професійними та 

галузевими організаціями та асоціаціями. 

Повертаючись до українських реалій слід зазначити, що 

саме технікуми і коледжі є тією площадкою, на якій можливе 

розгортання підготовки фахівців за програмами 5 рівня 

кваліфікацій, оскільки: 

–      фінансування цієї категорії закладів освіти 

передається на регіональний і місцевий рівні; 

– програми підготовки в технікумах і коледжах мають

практичну спрямованість; 

– в їх стінах може забезпечуватися безперервний цикл

освіти від 3-4 до 5, а в окремих випадках, зокрема і в 

Черкаському державному бізнес-коледжі, і до 6 рівня рамки 

кваліфікацій. 

Висновки. Тож, підсумовуючи сказане вище необхідно 

зазначити, що структура вищої освіти в Україні потребує 

подальшого вдосконалення, водночас шляхи цього 

вдосконалення остаточно не визначені. 

На жаль роль та місце технікумів і коледжів на даному 

етапі реформування української професійної та вищої освіти до 

кінця не визначені, більше того дивним чином ця роль часто 

нехтується і маргіналізувалися в політичних дискусіях. 

Усім нам добре відомі болючі проблеми фахової передвищої 

освіти, серед них: 
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– неврегульованість порядку фінансування коледжів.

Спроба передати всі коледжі на місцевий бюджет зустрічає 

супротив як із боку закладів освіти, так і місцевого 

самоврядування. Головна причина – регіональне замовлення, 

зорієнтоване винятково на потреби області, хоча перші два 

курси навчання (загальноосвітній цикл) в коледжі оплачує 

держава; 

– оптимізація мережі закладів фахової передвищої освіти.

Навіть без передачі коледжів на місцевий бюджет, унаслідок 

демографічної ситуації, втрати актуальності підготовки певних 

спеціальностей, однопрофільності вже сьогодні можна сказати, 

що заклади освіти, які мають малу кількість студентів, повинні 

бути приєднані до інших закладів або ліквідовані; 

– зміна потреб ринку праці, що спровокована зниженням

потреб у фахівцях окремих напрямів, зокрема сфери 

обслуговування; 

– збереження майнових комплексів закладів освіти

(приміщення, лабораторне, аудиторне оснащення, земельні 

ресурси, їдальні, гуртожитки). З одного боку, МОН України 

забезпечує на законодавчому рівні збереження майна, з іншого 

– у зв’язку зі зменшенням контингенту вивільняються

площі, які можна здавати в оренду, перепрофілювати на житловий 

фонд тощо. 

Однак незалежно від вибору шляхів вдосконалення системи 

професійної та вищої освіти в Україні технікуми та коледжі 

повинні посісти провідне місце в системі підготовки фахівців 5 

рівня рамки кваліфікацій. Професійна освіта та професійна 

підготовка повинні відігравати центральну роль у підготовці 

молоді до роботи, а також у розвитку навичок дорослих та 

реагування на потреби ринку праці в економіці. 

Черкаський державний бізнес-коледж завдяки своїм 

специфічним характеристикам спроможний готувати фахівців 3–6 
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рівнів Національної рамки кваліфікацій, забезпечуючи при 

цьому можливість їх безперервної освіти в своїх стінах. 

Сьогодні ми маємо самодостатню потужну систему фахової 

передвищої освіти, що впродовж багатьох років успішно 

функціонує всупереч складнощам і проблемам, має авторитет 

серед роботодавців, – розвиток пріоритетів, характерних для 

цього рівня акредитації, забезпечення інтеграційних процесів, 

упровадження інноваційних педагогічних технологій, 

збереження матеріально-технічних і земельних ресурсів, 

оперативна адаптація до вимог і потреб суспільства 
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§ 7.10 РОЗВИТОК ВЕЛОТУРИЗМУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА

ПРОВЕДЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНИХ ПОДОРОЖЕЙ 

Вступ. Людина та суспільство не можуть не впливати на 

природу. Навіть у період свого відпочинку людина так чи 

інакше взаємодіє з нею. Особливо ця взаємодія відбувається 

через такий активний вид відпочинку, як туризм. В останні 

роки все більшої популярності набуває велотуризм. Адже 

велосипед - це не тільки ідеальний екологічний транспортний 

засіб, але і ефективний тренажер для будь-якої фізичної 

підготовки.  Велосипедний туризм (велотуризм) — один із 

видів туризму, в якому велосипед служить головним або 

єдиним засобом пересування. Поняття «велосипедний туризм» 

багатозначне і стосується як до одного з видів активного 

відпочинку, так і до різновиду спортивного туризму. 

Виклад основного матеріалу. Туризм є одним із видів 

діяльності, який має на меті оздоровчий, пізнавальний, 

професійно-діловий чи інший характер діяльності людини. 

Значна увага науковців та практиків приділена питанням 

туризму, зокрема описано види туризму у працях Тятте Я., 

Гранильщикова Ю.В., Косенко В.М., Луцького Я.В., 

Моргуновв Б. П., Пасечного П.С., Серба Т.Б.; орієнтація на 

місцевості та знання топографії розкрито у працях 

Альошина В.М., Скалій О. В., Ганопольского В.І.,  Тикула В.І.,  

Ярошенко М.Б.; рекомендації щодо харчування у подорожах 

надають Бєлкіна Л.І. ,Воробйов В.І., Ключникова М.І., 

Столмакова А.І.; як поводитися в екстремальних ситуаціях під 

час мандрівок розглядають Дарман П., Маринов Б., 

Ситник С.І., Юденич В.В.; практичні поради, щодо правил 

безпеки під час мандрівок наводять Грабовский Ю.А., 

Селезньова Т.В., Бардін К.В.; питанню безпеки здоров’я та 

надання   першої   допомоги  у   подорожах   присвячені   праці  
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Коструб А. А., Щур Ю.В., Дмитрук О.В. тощо. 

Підготовка до велосипедної подорожі, як i до інших видів 

туризму. розпочинається із придбання необхідного спорядження, 

спеціальної спортивної форми, одягу, взуття та комплектування 

групи. 

Організаторам цих подорожей слід постійно пам'ятати, 

що кожен велосипедист повинен досконало володіти технікою 

їзди, знати правила дорожнього руху та вміти розбиратися в 

обладнанні велосипеда та ремонтувати його [1]. 

При комплектуваннi групи учасникiв походу, яка за своїм 

складом не повинна бути великою (8-10 чол.), слід звертати 

увагу на фізичну та технічну пiдготовку, якi не повиннi мати 

значних розбіжностей. 

Рекомендації щодо організації велоподорожі: 

- оптимальна кількість учасників руху 8-10 чоловік;

- складні   ділянки,   перевали,   бездоріжжя   повинні

становити не більше 10-15% від протяжності шляху; 

- загальна відстань маршруту може складати 400-1000 км;

- загальна кількість вантажу не повинна перевищувати

25 кг; для жінок і школярів рекомендована вага до 10 кг; 

- небажано брати лижні костюми, одяг із ворсом, що

добре уловлює пил, а при намоканні довго сохне; 

- необхідним інвентарем походу є набір ключів, змазка,

ганчірки для протирання велосипеда, резиновий клей; 

- відстань між учасниками на звичайній дорозі мусить

становити 2-3 м, на польових і лісових 5-6 м, на складних, 

мокрих ділянках, на спусках 10-12 м; 

- при непоганій дорозі рекомендовано робити 5-10

перерви через кожні 50-55хвилин. Ще оптимальнішим 

вважається рух за такою схемою: 25-30 хвилин руху 

велосипедом – 3 хвилини пішки, повторно 25-30 хвилин руху 

велосипедом – 3 хвилини пішком і 5-хвилинний привал; 
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- завершувати денний перехід необхідно за 1,5-2 години

до сутінків; 

- починати рух зранку, після обіду необхідно не раніше

ніж через 0,5-1 годину після прийому їжі; 

- денний перехід на рівнинній місцевості складає від 60-

70 до 100 км; при складному рельєфі 30-40 км; 

- швидкість руху коливається від 6,5 до 17 км/год.;

- через кожні 4-5 днів влаштовують денну стоянку.

Велотуризм як активний відпочинок полягає у 

проходженні на велосипеді маршрутів, що містять 

загальнотуристичні і специфічні для велотуризму об'єкти 

екскурсійного характеру. Складність таких походів може 

коливатися від простої до вкрай високої, маршрути 

прокладаються так, щоб використати переваги, які дає 

велосипед для швидкого пересування по маршруту. Головні 

відмінності таких велопоходів від спортивного велотуризму, 

орієнтованого на отримання спортивних розрядів і звань — 

відмова від навмисного ускладнення маршруту, поділу походів 

на категорії складності і суміщення спортивної складової 

походу з оглядом культурних та природних пам'яток. Серед 

видів активного відпочинку, велосипедний туризм є лідером за 

швидкістю пересування і протяжністю маршрутів. 

До різновидів велопоходів належать: 

Одноденний велопохід — велопохід без ночівель. Як 

правило, виїзд вранці, приїзд — увечері того ж дня. 

ПВД — «Похід вихідного дня» — вело похід із однією 

ночівлею, як правило, виїзд у суботу вранці і приїзд у неділю 

ввечері. 

Багатоденний велопохід — велопохід довжиною у 

декілька днів. 

Тривалий   велопохід  —  велопохід,  що  може тривати до 

 кількох   місяців   та   з   маршрутом    декількома     регіонами,  
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країнами. 

Навколосвітня велоподорож — велопохід довкола Земної 

кулі, проходить більшістю континентів, триває до кількох років 

[2, С. 53]/ 

Для початківців велотуризму доцільно планувати 

велосипедні подорожі вихідного дня, які поділяються на 

прогулянкові, оздоровчі, тренувальні і спортивні. Одна від 

одної вони відрізняються довжиною, швидкістю руху, меншою 

мірою - характером дороги і природних перешкод. Однак поділ 

цей досить умовний, чітких кордонів між видами походів 

немає. Наведемо приблизні характеристики велопоходів 

вихідного дня (див. табл. 1) 

Таблиця 1 

Види велосипедних подорожей вихідного дня 

Вид походу 
Протяжність 

км 

Швидкість 

руху км/год. 

Організація 

привалів 

Тривалість 

привалів, 

год. 

Прогулянковий до 50 до 15 

Без вогнища 

або взагалі без 

привалу 

0,5 - 1 

Оздоровчий 50 - 100 10 - 20 Із вогнищем 1,5 - 4 

Тренуваль-ний 60 - 160 20 - 30 Із вогнищем 1,5 - 4 

Спортивний 

(швидкісний) 
понад 160 понад 30 

Із вогнищем 

або без 

вогнища 

1 - 3 

Спортивний 

(змагальний) 
Не регламентується 

Великий діапазон протяжності тренувальних походів 

пояснюється тим, що група може ставити перед собою різні 

завдання: пройти маршрут з протяжною ґрунтовою ділянкою, 
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яка забере багато часу, або відпрацювати навички швидкої 

злагодженої їзди на асфальтовому шосе. Спортивні (швидкісні) 

походи проходять майже виключно по дорогах з твердим 

покриттям, при цьому їх учасники намагаються не 

користуватися приміськими електропоїздами, до початку 

власне веломаршруту і від його кінцевої точки до міста 

добираються своїм ходом, загальний кілометраж може 

доходити до 300 і більше кілометрів у день. Групи, як правило, 

невеликі: не більше 10 осіб. При цьому привал на обід, як 

правило, мало чим відрізняється від привалу "тихоходів": з 

плаванням, волейболом, кип'ятінням чаю на багатті і т. д. 

Такий вид вело туризму вихідного дня поширений в Європі. 

Спортивних (змагальних) походах велотуристи йдуть на час 

(кроси, ралі). Гірські велосипеди (або позашляхові, 

"маунтинбайки"), що набули популярності в українському 

ринку, спонукають наших велосипедистів відповідним чином 

їх використовувати. 

Початківці-туристи їздять в основному в одноденні 

походи, в яких власне рух займає не більше 7 годин. Однак і в 

одноденний похід без попереднього тренування відправлятися 

не слід: перша поїздка взагалі і перша поїздка сезону повинна 

тривати годину-півтори, а довжина її становить близько 20 км. 

Такий виїзд можна зробити в будній день ввечері. Щоб знайти 

хорошу спортивно-туристську форму, важлива не тривалість 

поїздок, а їх регулярність. Тим, хто почав займатися 

велотуризмом всерйоз і записався в школу велотуристичної 

підготовки, рекомендуємо здійснювати прогулянки 3 рази в 

тиждень. Темп їзди на початку завжди спокійний і ритмічний. 

Якщо маршрут тренувань веде, наприклад, до річки, то режим 

всієї поїздки буде таким: спокійний ритм – збільшення темпу – 

уповільнення – купання в річці (або прогулянка пішки) – 

неспішне повернення з уповільненням при під'їзді до будинку. 
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Зміна темпу повинна бути плавною, особливо для людей 

похилого віку, і взагалі потрібно з самого початку виробляти 

велотуристичний стиль їзди зі спокійним ритмічним 

обертанням педалей. Із мірою придбання спортивної форми 

збільшують, причому поступово, темп руху. І кілометраж 

тренувальних поїздок повинен зростати поступово. Перший 

одноденний похід сезону не планують більше 50 км. Це 

повинен бути прогулянковий або оздоровчий похід. 

Визначаючи маршрут подорожi, треба також визначити 

місця зупинок на нiчлiг. При розробці графіку руху треба 

передбачати резервний час на вимушенi зупинки для ремонту 

велосипеда або на погіршення погоди, а також передбачити 

запаснi варiанти основного маршруту. 

Основними орієнтирами для визначення напрямку 

маршруту, як і в інших видах туризму, є добре видимi 

предмети – будiвлi та просiки, річки, озера тощо. Велотуристи 

повиннi добре знати типи дорiг та їх умовні позначення на 

картах та схемах. 

Надiйним засобом орієнтування є профільована схема 

маршруту: це вiдстанi, абсолютнi висоти, населенi пункти. 

Таку схему здебільшого складають на окремі найважливiшi 

дiлянки маршруту. Профільна схема маршруту допомагає не 

тiльки визначити місцезнаходження групи, а й дасть 

можливiсть передбачити, де будуть спуски, пiдйоми та рiзнi 

перешкоди. 

Після декількох одноденних походів можна переходити 

до дводенних. Із них починається справжнє туристичне життя. 

На проміжному етапі можна влаштовувати походи з нічлігом 

на дачі, у знайомих, у готелі, на турбазі і т. д. Дводенні поїздки 

значно розширюють географію походів вихідного дня, 

дозволяючи "дотягнутися" (з використанням приміських 

поїздів) до суміжних областей і республік. Для дводенних 
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походів зазвичай розробляють маршрути такими місцями, куди 

важко потрапити в одноденках. Маршрути дводенних 

оздоровчих походів не перевищують 180 км, а маршрути 

тренувальних, як правило, мають протяжність не менше 140 

км. Завзяті велотуристи воліють дводобові походи (з виїздом у 

п'ятницю ввечері). Перевага дводобового походу перед 

дводенним у тому, що субота виявляється цілком похідною, 

цього дня можна повністю відволіктися від проблем міського 

життя, цілком перейти на похід, на спілкування з природою. 

Найцікавіший, найпізнавальніший та найбільш 

екологічний спосіб мандрувати по світу ― мандрувати на 

велосипеді це скажуть всі, хто хоч раз спробував. Але, якщо 

так, чому тоді так важливо дотримуватись певних правил, 

щоби не нашкодити своєму здоров’ю – запитаєте ви? 

І в цілому матимете рацію, навряд чи існують інші 

варіанти подорожей, які зможуть настільки покращити вашу 

форму та фізіологічний стан. Але, як і в будь-якому спорті, у 

велоподорожах є свої правила безпеки, котрих краще 

дотримуватися, аби не перетворити мандрівку у виснажливий 

процес та лікування від несподіваних захворювань. 

1. Вода, вода, вода, вода! Пийте багато води. Мінімальна

кількість рідини, яку вам потрібно приймати на добу під час 

найлегших фаз велоподорожі і при не надто високих 

температурах повітря, ― це вдвічі більше, ніж норма при 

звичайному темпі життя, тобто 4-5 літрів. При активних фазах, 

та\або в спеку норма повинна досягати 6-7 літрів або більше. 

Намагайтеся зупинятися щопівгодини для хорошого ковтка 

води. Пийте до того, коли відчуєте спрагу, частина органів та 

суглобів, як, наприклад, коліна, починають зневоднюватися ще 

до того, як ви відчуєте, що хочете пити. Завжди тримайте із 

собою запас в мінімум 2 літри води або 4-5, якщо 

пересуваєтесь ненаселеними територіями. 
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2. Їжа. Зважайте, ви спалюватимете 5000-7000 калорій

щодня, і їх потрібно чимось компенсувати. Ви можете більше 

не хвилюватися щодо дієт, як раніше, тепер ви заслужили будь-

який торт, піцу чи шоколадку, але не розраховуйте на них, як 

на основну їжу. Снеки дають багато енергії, але важко 

перетравлюються. Харчуйтеся повноцінною та здоровою їжею, 

готуйте пасту, каші, овочі. Не забувайте про м’ясо, рибу, при 

можливості ― молочні продукти. Місцеві ринки ― дешевий та 

хороший спосіб отримати все необхідне, не минайте їх. 

Запасіться високоенергетичними продуктами: горіховим 

маслом, горіхами, чорним шоколадом, сухофруктами тощо. 

3. Плануйте рамки екстремальної для вас погоди. Виїздіть

рано в спекотні дні та робіть довгу сієсту в обід. У жодному 

разі не їдьте в спеку без головного убору та будьте обережними 

до теплових та сонячних ударів. Зупиняйтеся в тіні, як тільки 

з’являється легке відчуття сонливості чи запаморочення. 

Пам’ятайте, що в холодну погоду вікно для денної поїздки буде 

меншим, не переохолоджуйтесь. Утеплюйте коліна, як тільки 

зовнішня температура буде падати нижче 17-18 градусів. 

4. Не везіть нічого на спині! Ні рюкзак, ні гідратор, спина

повинна бути абсолютно вільна. Їзда на велосипеді ― це не 

похід, ваша позиція, пришвидшений ритм та будь-які зайві речі 

на спині шкідливо впливають на хребет, незворотньо 

пошкоджуючи його з кожним днем. За винятком коротких 

вилазок на гірських велосипедах чи одноразових “покатушок”, 

притримуйтесь цього правила при будь-яких систематичних 

поїздках. 

5. Особливу увагу слід приділяти особистій гігієні.

Максимально уникайте довгих переїздів без доступу до води. 

Солі та піт негативно взаємодіють зі шкірою, викликаючи 

різного роду подразнення та захворювання. Змивайте їх 

мінімум раз на день або й частіше. Використовуйте кожну 
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можливість: річки, потічки, крани в туалетах, вуличні шланги, 

криниці не чекайте лише на душ, його не буде. Періть ваші речі 

при першій можливості, не використовуйте нижню білизну 

більше ніж 1 день. 

6. Відпочивайте до того, як змучитеся. Відчувайте

моменти, коли ви ще не виснажені, не бийте рекорди та не 

витискайте з себе “максимум”. Перенавантаження потребують 

більше часу на відновлення та є шкідливими для здоров’я. 

Відпочивайте один повний день не рідше, ніж через кожні 5-6 

днів їзди. 

7. Запасіться ліками та максимально серйозно ставтесь до

захворювань чи травм. Робіть кількаденні перерви, якщо 

захворіли, ніколи не їдьте, коли почуваєтесь погано. 

Обробляйте, промивайте, заліковуйте рани та подряпини 

сучасними засобами, забудьте про неперевірені, “народні” 

методи лікування та вдачу. Зневажливе ставлення до простого 

порізу або простуди може зупинити вашу подорож на декілька 

тижнів. 

8. Розминайтеся. Ніколи не стартуйте без легкої

розминки, особливо якщо початок складний. Поскачіть, 

розтягніться, пробіжіться. Проїдьте перші 15 хвилин в 

полегшеному режимі до того, як наберете вашу “крейсерську” 

швидкість. 

9. Потренуйтесь перед поїздкою. Для велоподорожі

навколо світу вам не потрібно бути в прекрасній формі перед 

стартом, ви будете здобувати цю форму під час їзди. Але до 

старту проїдьте хоча б 200-250 кілометрів на вашому 

велосипеді, присидіться в сідлі, перетерпіть перші мозолі на 

руках від руля. Це легше переносити вдома, ніж в дорозі. 

Перші дні або навіть тиждень не їдьте більше 40-60 км в добу. 

10. Каденс. Можливо, це найважливіший пункт. Тримайте

правильний каденс. Якщо ви не хочете вчитуватися в деталі, 
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просто крутіть педалі так, щоб ви робили 80 або більше обертів 

ногою за хвилину, але не менше. Це життєво важливо для 

ваших колін, які, між іншим, при пошкодженні від 

неправильного каденсу не виліковуються [3]. 

Висновки. Велотуризм складає частину фізичної 

культури і спорту, оскільки він служить проявом здорового 

способу життя, розвитку, вдосконалення і збереження фізичної 

працездатності та всебічної підготовки. Регулярна туристична 

діяльність та велосипедні подорожі зокрема, є ефективною 

компенсацією праці, служать загартуванням і збільшують 

фізичну життєдіяльність організму. Окрім того, велотуризм 

сприяє формуванню командного духу, учасники знайомляться 

з країною, її людьми, їхнім життям і національною культурою. 

Вони розширюють і поглиблюють свої знання в області 

ботаніки, зоології, географії, геології, метеорології та 

астрономії, сільського та лісного господарств, історії та 

культури. Правильно організована подорож або похід вносить 

важливий внесок у розвиток загальноосвітньої підготовки. 

Завдяки постійному переміщенню місцевістю, вмінню 

користуватися картою та компасом, активній участі в різних 

іграх на місцевості та туристичних змаганнях розширюється 

кругозір кожного учасника змагань. 

Туризм надає велику допомогу у вивченні історії, 

формуванні світогляду, спонукає до поваги й активного 

захисту природних багатств тощо. 
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РОЗДІЛ 8. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

§ 8.1 ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ 

Вступ. Економічний розвиток був центром економічної 

політики протягом тривалого часу, але лише за останні кілька 

десятиліть сталий розвиток вийшов на перший план 

економічних дебатів і набув великого значення. Протягом 

останніх кількох років охорона навколишнього середовища та 

соціальна інтеграція знайшли свій шлях до основної економіки. 

Стає все більш очевидним, що без соціальної справедливості та 

стійкості навколишнього середовища економічне зростання 

неможливо підтримувати. Зараз сталий розвиток став 

наступною метою всієї економічної діяльності: сталий 

розвиток – це шлях у майбутнє, якого ми хочемо для всіх. Він 

пропонує основу для економічного зростання, досягнення 

соціальної справедливості, здійснення екологічного управління 

та посилення управління. Сталий розвиток охоплює 

економічну, соціальну та екологічну стійкість.  

Часто виникають конфлікти між соціальними, 

економічними та стійкими екологічними цілями; особливо 

через обмеження ресурсів. Однак для досягнення економічної 

безпеки заради майбутніх поколінь надзвичайно важливо 

підтримувати сталий економічний розвиток.  

Актуальним завданням теперішнього часу є перехід до 

сталого економічного розвитку для України в цілому і для 

кожного з її регіонів. Сучасні наукові пошуки спрямовані на 

поглиблення теоретико-методологічних основ сталого розвитку 

територіальних соціально-економічних систем, а так само на 

пошук нових факторів, що впливають на розвиток регіонів. 
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Проблеми сталого економічного розвитку розглядалися в 

працях наступних вчених:  О.Б.Греськів [1], Т.М.Громова [2], 

О.Г.Орлов [3], Н.А.Табачкова [4], І.О.Термоса [5],       

М.С.Філяк [6] та інші. Вищезазначена досліджувана 

проблематика науковців показує, що стійкий розвиток набув 

популярності в останній літературі, проте стало важко 

співвіднести різноманітні теоретичні моделі, включаючи різні 

виміри та показники, як використовувались різними авторами у 

своїх дослідженнях для підтвердження своїх висновків. Існує 

потреба зосередити увагу на економічній стійкості, яка також 

включає фактори, що мають прямий чи опосередкований вплив 

на підтримку всіх трьох аспектів.  

Відповідно до цього, метою даної роботи є дослідження 

особливостей та проблем сталого економічного розвитку 

регіонів України. 

Виклад основного матеріалу. В основі стійкого 

розвитку лежить зближення економічної, екологічної та 

соціальної стійкості. З ростом інтересу дослідників до даної 

проблеми і більш глибоким осмисленням сутності сталого 

розвитку стали виникати його численні визначення, і єдиного 

сучасною наукою поки не виділено. В даний час існує два 

досить самостійних напрямки в самій трактуванні концепції 

сталого розвитку. В рамках першого напряму основний акцент 

робиться на екологічну складову стійкості в контекст 

необхідності забезпечення відтворюваності обмежених 

ресурсів. Однак, останнім часом, більш про себе заявляє другий 

напрямок, в якому на перший план висувається не екологічні, а 

соціально-економічні та інші аспекти сталого розвитку. 

Економічна стійкість означає здатність економіки 

продовжувати певний рівень валової внутрішньої 

продуктивності (або підтримання запасу капіталу) протягом 

довгого періоду часу. Простіше кажучи, економічне зростання 
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відноситься до збільшення рівня доходів [3, c.88]. Стійке 

економічне зростання залежить від позитивної зміни запасу 

капіталу. До факторів, що впливають на економічне зростання, 

належать рівень інвестицій, прямі іноземні інвестиції та 

макроекономічна політика. Економічна політика передбачає 

рівень невизначеності, оскільки запропонована політика може 

не дати очікуваних результатів. Невизначеність економічної 

політики повинна враховуватися в парадигмі стійкості. 

Інвестиції в НДДКР та дифузію технологій також є важливими 

факторами, що підтримують економічне зростання. Дифузія 

технологій збільшує загальну факторну продуктивність.  

Країни, що розвиваються, витрачають дуже мало на 

НДДКР, але можуть отримати вигоду від наслідків поширення 

розвинутих країн. Тим не менше, це важливі рушії 

економічного зростання, які слід враховувати для відповідного 

аналізу. Країни з низьким та середнім рівнем доходу часто 

покладаються на іноземну допомогу для прискорення та 

підтримання економічного зростання. З одного боку, іноземні 

ресурси можуть допомогти країнам-реципієнтам заповнити 

дефіцит внутрішніх ресурсів, але, з іншого боку, це може 

призвести до пастки боргу, перетворюючись таким чином на 

уповільнення економічного зростання та розвитку в країні. 

Однак, це, як правило, призводить до збільшення бюрократій 

та сприяє неефективності уряду. 

Зазначимо, що сталий розвиток регіону – це такий стан 

соціо-еколого-економічної системи, при якому існують 

необхідні умови і передумови для прогресивного руху вперед, 

для підтримки внутрішньої і зовнішньої рівноваги, для 

забезпечення поступового переходу економіки від простих 

явищ до складніших, тим самим відбувається формування умов 

для її переходу в якісно новий стан [1, c.187]. Сталий розвиток 

економіки в кожній країні і окремому регіоні поряд із 
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загальними законами функціонування і розвитку має 

специфічні особливості, які визначаються умовами 

виробництва, ресурсним потенціалом, менталітетом населення 

тощо. У період економічного підйому починається 

пожвавлення всіх складових виробництва, формується стійкий 

рівень попиту, зумовлений зростанням рівня життя  [2, c.17]. 

При цьому слід зазначити, що досягнення підйому економіки 

має свою ціну і певні негативні наслідки. У зв'язку з цим 

мистецтво досягнення стійкості полягає у виборі оптимальних 

пріоритетів і відповідної стратегії досягнення мети. Розвиток 

регіону повинен базуватися на їх оптимальних складових 

аспектах соціального, природного та економічного розвитку, 

спрямованих на підтримку певного рівня життя та покращення 

якості за допомогою згаданих складових. Сталий розвиток у 

сучасних умовах перебуває на критичному етапі, і 

багаточисельні кризи (фінансові, продовольчі та енергетичні) 

змушують нас переоцінити економічну парадигму нашого часу 

та оцінити, як краще реалізувати невиконані обіцянки, які ми 

зараз залишаємо в майбутньому поколінь у сферах зайнятості, 

соціального прогресу, якості життя та поваги до природи. Хоча 

немає сумнівів у важливості інтеграції цілей сталого розвитку 

на регіональний рівень, впровадження цієї концепції виявилось 

дещо складним на практиці. Насправді інтеграція екологічного, 

економічного та соціального вимірів сталого розвитку на 

регіональному рівні передбачає здійснення додаткових та 

скоординованих дій у різних сферах, що призводить до 

економічного зростання, який також повинен досягти 

соціальних цілей, не завдаючи шкоди екології.  

У зв’язку з ухваленням у 2015 році на Саміті ООН 

глобальних Цілей сталого розвитку світу виникла потреба в 

актуалізації Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020». Для 

цього в Україні у 2016 році прийнято Стратегію сталого 
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розвитку на період 2030 р. [7], що мала на меті забезпечення 

високого рівня та якості життя населення України, створення 

сприятливих умов для діяльності майбутніх поколінь та 

припинення деградації природних екосистем шляхом 

впровадження нової моделі економічного зростання, котрий 

базується на засадах сталого розвитку та визначає базові 

основи, принципи і прогностичні щорічні показники розвитку 

країни, які забезпечать структурну модернізацію економіки, 

реальне поліпшення якості життя і зростання добробуту 

громадян.  

Одним з основних індикаторів сталого економічного 

розвитку регіону є показник ВВП на душу населення, який 

допомагає охопити всі особливості регіональної структури 

виробництва  [4, c.72]. За підсумками 2019 року всі українські 

регіони продемонстрували зростання валового регіонального 

продукту. Територіальна диспропорція щодо обсягу валового 

регіонального продукту на одну особу є вражаючою: 

максимальне значення у 2019 році спостерігалося у м. Києві – 

283097 грн., мінімальне у Луганській області – 16301 грн. [8]). 

Підвищення доходів населення є першорядним 

підґрунтям забезпечення сталого економічного зростання 

регіонів та держави в цілому. У 2019 році наявні доходи 

населення збільшились в усіх регіонах і в середньому цей 

показник у розрахунку на одну особу населення склав 67528 

гривень (у 2018 році – 58442 грн). Регіонами з вищим за 

середньоукраїнське значенням показника наявного доходу на 

одну особу у 2019 році є м. Київ (165054 грн), 

Дніпропетровська (87130 грн) та Запорізька (75407 грн)   

області [8], і основним фактором впливу на розмір доходу 

населення є галузева структура економіки цих регіонів.  

Активізація підприємництва є одним з головних чинників 

забезпечення сталого економічного зростання регіонів та 
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держави в цілому та підвищення якості життя населення. 

Найкращі показники кількості середніх підприємств на 10 тис. 

осіб наявного населення, що перевищували 

середньоукраїнський рівень, зафіксовано у місті Києві (12,4 

од), Київській (5,6 од), Харківській (4,6 од) областях. В той же 

час у структурі суб’єктів господарювання у всіх регіонах, крім 

Волинської, Житомирської, Закарпатської, Дніпропетровської, 

Запорізької та Херсонської областей, збільшилися кількість 

суб’єктів малого підприємництва. В регіональному розрізі цей 

показник коливався в межах від 100,2 од. у Луганській області 

до 886,7 од. у м. Києві [8]. Такі розбіжності обумовлено 

специфікою місця розташування регіонів та особливостями 

економічного розвитку.  

Аналіз економічного становища в конкретних регіонах, 

спрямований на вироблення активної політики сталого 

розвитку, показав, що для кожного регіону потрібен особливий 

підхід до вирішення проблеми стійкості розвитку, пов'язаний зі 

структурою економіки округу, його демографічним, 

національним і конфесійним складом, природними умовами, 

станом використання надр та їх перспективних можливостей. 

Проведення такого аналізу для України показало, що для 

забезпечення сталого економічного розвитку необхідно 

дотримуватися певну ієрархію цілей і пріоритетів, пов'язану з 

особливостями кожного регіону. 

Перша проблема в забезпеченні економічної стійкості 

полягає в створенні умов для функціонування і розвитку 

промисловості  [5, c.130]. Раніше промисловість займала 

домінуюче положення у всій економічній структурі країни і 

забезпечувала розвиток економічного і соціального потенціалу. 

Це характеризувалося її переважаючим становищем у 

виробництві валового регіонального продукту, в структурі 

основного і оборотного капіталу, в питомій вазі зайнятості 
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активних трудових ресурсів, в забезпеченні населення 

товарами народного споживання, в забезпеченні дохідної 

частини бюджету регіону, а отже, можливості вирішення 

поставлених перед ним соціальних проблем . Сьогодні 

необхідно повернути раніше втрачені позиції і відновити 

ключову роль у формуванні динамічно розвиненої економіки 

регіону. 

Другий проблемний фактор і умова для досягнення 

стійкого економічного розвитку регіону – це забезпечення 

продовольчої безпеки за рахунок активізації функціонування 

аграрного комплексу  [6, c.114]. Цей фактор необхідно 

враховувати не тільки тому, що в ньому зайнята значна частина 

населення, але також і тому, що він забезпечує продуктами 

харчування населення всієї країни і, отже, формує соціальний 

клімат. 

Третя проблема – це вирішення назрілих завдань в галузі 

соціальної сфери, яка обслуговує населення регіону. При цьому 

аналіз показав, що особливого значення набуває вирішення 

завдань, пов'язаних з підтриманням мотивації економічно 

активного населення, забезпеченням зростання рівня життя і 

зайнятості (проблема сезонного безробіття). 

Розвиток економічної системи з урахуванням 

регіональних особливостей, специфіки існуючих інститутів 

регіонального розвитку вкрай актуальний для сучасної 

трансформаційної економіки України. Діюча система 

управління характеризується постійним пошуком, розробкою 

та удосконаленням інструментів і методів впливу на економічні 

процеси, які передбачають досягнення інституційної стійкості. 

Найбільш значущі напрямки щодо забезпечення інституційної 

стійкості регіонів виявляються в наступних функціях: 

1. Природно-технологічна: забезпечення раціонального і 

науково   обґрунтованого   застосування   різних   технологій   з 
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урахуванням регіональних природно-кліматичних умов.  

2. Прогнозно-економічна: визначення прогнозного стану 

факторів стійкого розвитку економіки регіону.  

3. Інфраструктурна: полягає в необхідності стабілізації, 

упорядкування, збалансованості всіх елементів регіональної 

інфраструктури економічного розвитку.  

4. Захисно-стабілізуюча: обумовлена необхідністю 

розробки і впровадження заходів, що протидіють негативним 

факторам сталого розвитку соціально-економічної системи 

регіону.  

5. Контрольно-інформаційна: забезпечення системи 

державного регіонального регулювання і виявлення 

деформацій в господарській діяльності підприємств.  

6. Соціально-інституційна: розвиток саморегулівних 

інститутів суспільства, які забезпечують єдність державних, 

економічних і суспільних інститутів з метою формування і 

реалізації єдиної регіональної політики досягнення стійкого 

економічного розвитку, яка зажадає ефективної взаємодії 

органів влади всіх рівнів управління.  

Виходячи з представленої функціональної спрямованості, 

управління стійкістю економічної системи регіону має бути 

систематичною і конструктивною діяльністю, здійснюваною 

інститутами державної влади і управління, яка базується на 

специфічних факторах впливу на проблемні процеси і явища і 

ґрунтується на загальних принципах державного управління з 

метою узгодження інтересів суб'єктів господарювання, регіону, 

держави і суспільства. 

І, нарешті, дослідження показало, що всі проблеми 

соціального і економічного розвитку регіонів неможливо 

вирішити без фінансового забезпечення, маючи на увазі весь 

комплекс бюджетного фінансування, кредитно-грошового 

обігу, ліквідності, а також функціонування ринку цінних 
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паперів. Для ринкової економіки мобілізація фінансових 

ресурсів і ефективне їх використання набувають провідне 

значення в реалізації соціальних і економічних програм. 

Висновки. Динамічність регіону як системи призводить 

до постійних змін зовнішнього і внутрішнього середовища, в 

тому числі появи нових імператив у використанні інструментів 

управління, зміни пріоритетності чинників регіонального 

розвитку, що, відповідно, диктує необхідність пошуку нових 

напрямків вирішення протиріч в регіоні як в системі з 

використанням сучасного інструментарію, а також з 

урахуванням адекватних сучасним умовам тенденцій 

регіонального розвитку. Виклики останніх десятиліть, 

обумовлені низкою світових криз, продемонстрували 

нездатність більшості українських регіонів протистояти змінам 

зовнішнього середовища і визначили необхідність 

удосконалення діючих в даний час механізмів управління 

регіоном з розстановкою особливих акцентів на стійкому 

регіональному розвитку. 

Критичний аналіз економічних аспектів сталого розвитку 

регіонів спонукає до систематизації господарських механізмів і 

вдосконалення систем управління. Механізм господарства 

послідовно включає в себе механізми господарювання і 

управління господарством. Така послідовність на перше місце 

ставить аналіз джерел і рушійних сил розвитку суспільства і 

його територіальних систем, в тому числі географічний поділ 

праці, місцеві інтереси і потреби; на друге – господарські 

відносини, в тому числі з приводу регіональної власності; і 

тільки потім, з урахуванням результатів аналізу двох 

зазначених видів механізмів, слід розглядати регламенти, 

структури та стандарти управління з виходом на 

законотворчість, нормування та економічне стимулювання. 
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