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SŁOWO WSTĘPNE

Jednym z najbardziej aktualnych zadań XXI w. jest nawiązanie współpracy między wszystkimi
osobami działającymi na rzecz postępu ludzkości, także na szczeblu międzynarodowym, w celu
rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych, które występują również i w systemie
edukacji i nauki.
Naturalne są zmiany, uwarunkowane szeregiem czynników obiektywnych i subiektywnych.
Zmiany te potrzebują badań, analizy na różnych poziomach, wzięcia pod uwagę zdobytego
doświadczenia.
Na obecnym etapie swego istnienia społeczeństwo ukraińskie, jak nigdy wcześniej, potrzebuje
szczegółowego, odpowiedzialnego i uważnego badania problemów rozwoju społecznoekonomicznego, mając świadomość jego znaczenia dla całej Ukrainy.
Postęp społeczno-ekonomiczny jest ważnym elementem rozwoju każdego kraju i wszystkich
dziedzin ludzkiej działalności. Bez wątpienia jest on nieodłączną częścią postępu jako takiego oraz
instytucji wyższej oświaty. Dlatego tradycją stało się już organizowanie międzynarodowej
konferencji naukowo-praktycznej „Synergiczna współpraca w rozwiązywaniu problemów
społeczno-ekonomicznych: nauka, oświata, praktyka” w Donbaskim Państwowym Uniwersytecie
Pedagogicznym”. Konferencja ta daje możliwość wymiany najbardziej aktualnych informacji i
tendencji oraz określenia perspektyw w kwestii wymienionych wcześniej problemów
reprezentującym różne kraje uczestnikom, których zawodowa działalność związana jest z rozwojem
społeczno-ekonomicznym, zwłaszcza Ukrainy, Polski, Słowacji i innych krajów.
Dla wyjaśnienia aktualnych kwestii synergicznej współpracy uczestnicy konferencji poruszają
szereg istotnych aspektów, rozwiązują pilne problemy, dają konkretne rekomendacje, tworząc tym
samym podstawy dla dalszego badania wymienionych zagadnień.
Witając wszystkich uczestników i gości międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej
„Synergiczna współpraca w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych: nauka, oświata,
praktyka”, życzę wszystkim owocnej pracy, konstruktywnych dyskusji i demokratycznych debat.
Liczę na dalszą współpracę i zapraszam do uczestnictwa w następnych konferencjach wszystkich
chętnych, którym zależy na nauce i oświacie obywateli.
Omelczenko Switlana Oleksandriwna
Rektor Donbaskiego Państwowego Uniwersytetu
Pedagogicznego,
doktor
habilitowany
nauk
pedagogicznych, profesor, członek Kolegium
Atestacyjnego Ministerstwa Oświaty i Nauki
Ukrainy, Zasłużony Pracownik Oświaty Ukrainy.
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Вітальне слово учасникам конференції
«Синергетична співпраця в розв`язанні сучасних соціальноекономічних проблем: наука, освіта, практика»
Шановні колеги!
Одним із найактуальніших завдань ХХІ ст. є налагодження співпраці між
усіма діячами поступу людства, так само на міжнародному рівні, для
розвʼязання соціально-економічних проблем, які виникають, зокрема, і в
системі освіти і науки.
Закономірними є зміни, зумовлені низкою як обʼєктивних, так і
суб’єктивних чинників. Ці зміни потребують вивчення, аналізу на різних
рівнях, урахування набутого досвіду.
На сучасному етапі свого існування українське суспільство, напевне як
ніколи, потребує досконального, відповідального й уважного вивчення проблем
соціально-економічного розвитку, розуміючи його вагому роль для України
загалом.
Соціально-економічний розвиток – важлива складова розвою будь-якої
країни, усіх галузей діяльності людства. Поза сумнівом, він є невідʼємною
частиною прогресу й закладів вищої освіти. Тому, уже традиційним є
проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Синегретична
співпраця в розвʼязанні соціально-економічних проблем: наука, освіта,
практика» у Донбаському державному педагогічному університеті», на якій
уможливлюється обмін найсучаснішою інформацією, тенденціями, окреслення
перспектив із питань названої проблеми між представниками різних країн,
фахову діяльність яких пов’язано з соціально-економічним розвитком, зокрема
України, Польщі, Словаччини тощо.
Для з’ясування актуальних питань синергетичної співпраці учасники
конференції порушують низку важливих аспектів, розвʼязують нагальні
проблеми, подають конкретні рекомендації, створюючи тим самим підґрунтя
для подальшого вивчення названої теми.
Вітаючи всіх учасників та гостей Міжнародної науково-практичної
конференції «Синергетична співпраця в розвʼязанні соціально-економічних
проблем: наука, освіта, практика», зичу всім плідної роботи, конструктивних
діалогів, демократичних дебатів. Сподіваюся на подальшу співпрацю й
запрошую доєднатися до участі в наступних конференціях усіх охочих,
небайдужих до науки й освіти громадян.
Омельченко Світлана Олександрівна – ректор
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет»,
доктор
педагогічних
наук,
професор, член атестаційної колегії Міністерства
освіти і науки України, Заслужений працівник
освіти України.
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д.е.н., проф. Д. Лазаренко
Академік Академії економічних наук України
декан ФПЕУ Донбаського державного педагогічного університету
д-р О. Квілінський
президент Інституту розвитку міжнародної співпраці
експерт Парламентської групи Сейму РП у справах Східної Польщі
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА СПІВПРАЦЯ:
ВІД УГОДИ ДО СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
Спільне історичне минуле та тісні економічні зв’язки між Польщею та
Україною все більше спонукають до нових проектів в різних сферах. Зараз
країни знаходяться на різних стадіях економічного розвитку. Дисбаланс
соціально-економічних показників має багато причин, серед яких зовнішньополітичні фактори, міжнародні фінансово-розрахункові процеси, історичні
події, внутрішні економічні чинники. Але навіть первинне спостереження і
поверхнева порівняльна характеристика показників свідчать про неймовірну
різницю у потенційних і фактичних результатах та індикаторах розвитку.
Проблеми політичної й соціально-економічної, освітньо-наукової
трансформації Польщі і України вивчали такі науковці, як В.Ляшенко [1],
О.Мельніченко, В. Струтинський [2], Г. Зеленько [3]. Варто відзначити
монографію Г. Зеленько «Навздогінна модернізація: досвід Польщі та України»
[3].
Позиція України стосовно Польщі характеризується як бажаного
регіонального співлідера, як зразок демократичних, політичних і ринкових
реформ та політичного мосту між Україною й Заходом.
Фахівцями накопичено достатню кількість інформації з проблем соціальноекономічних відносин, на основі чого встановлюються чинники, що сприяють
формуванню нової моделі польсько-українських відносин, основні етапи їх
розвитку та загальні закономірності. Польсько-українські відносини початку
ХХІ ст. ще не представлена польськими та українськими науковцями настільки,
наскільки вона є актуальною.
Для української економічної системи цінним є застосування польського
досвіду, а також окреслення кола особливо успішних, серед яких:
освіта та наука;
соціальне страхування;
відновлювальна енергетика;
екологічна безпека.
На фоні актуальних проблем сучасності дуже яскравим виглядає формат
Міжнародного симпозіуму «Польща-Україна – синергетична співпраця», бо він
охоплює саме такі проблеми, які найбільш нагальними для обох країн, а
особливо для сучасної України.
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Зовсім небагато часу пройшло з початку співпраці Донбаського державного
педагогічного університету та Інститутом розвитку міжнародної співпраці,
який очолює д-р О.Квілінський, проте є доволі значна кількість науковопрактичних здобутків міжнародного рівня.
Проведення І симпозіуму в червні 2016 р. на базі Університету банківської
справи (м.Київ, Україна). Серед учасників ректор Університету банківської
справи д.е.н., проф. Т.С.Смовженко, президент Академії економічних наук
України д.е.н., проф. О.І.Амоша. Декан Державного економічного університету
в Позані проф. Казімєж Пайонк прочитав гостьову лекцію, на тему: «Роль
держави в економічному розвитку».
Проведення IІ-го симпозіуму у вересні 2016 року в Польщі на
базі Університету економіки (м. Познань, Польща) була
присвячена розвитку відновлюваної енергетики та зменшення
викидів у навколишнє середовище („Gospodarka Niskoemisyjna w
Rozwoju Wielkopolski”). Серед учасників ректор цього
університету проф. Maciej Żukowski. Президент Управління з регулювання
енергетики Мацей Бандо представив наукову доповідь на тему «Ефективність
низьковуглецевої польської та європейської енергетичної політики». Проблеми
і перспективи розвитку польських регіонів та їх роль у Міжнародній політиці
яскраво представила депутат Сейму Республіки Польща пані Божена
Камінська.
За програмою наукових заходів IІ-го симпозіуму
проводилася конференція в Державній вищій професійній
школі ім. проф. Едварда Ф. Щепаніка (м. Сувалкі, Польща).
Цей вищій навчальний заклад надає можливість своїм
випускникам успішно працевлаштовуватись на посадах:
керівник або головний спеціаліст сільськогосподарського
підприємства, працівник органів місцевого самоврядування, науковопедагогічний працівник у галузі управління, головний економіст, фінансовий
директор, банківський працівник, директор з управління ресурсами, перекладач
найвищої категорії, вчитель іноземних мов, вихователь у дитячому садку або
початковій школі, косметолог та інші.
Досвід діяльності цієї установи вражає і є взірцем
для українських вишів як економічного так і
педагогічного профілю. Поряд з теоретичною базою
побудовано
високотехнологічний
Науковотехнологічний парк, який за короткий проміжок часу
став візитною карт кою не тільки освітнього закладу,
але й всього регіону. Одним із інноваційних методів набуття здобувачами
професійних навичок є діяльність спеціалізованих бізнес-інкубаторів.
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У лютому 2017 р. Донбаський державний педагогічний
університет зустрічав учасників 3-го Міжнародного
симпозіуму ”UKRAINA-POLSKA – WSPÓŁPRACA
SYNERGETYCZNA” [11]. Цей захід об’єднав конференції,
які проводились в різних містах: м. Київ, м. Полтава, м.
Слов’янськ. Серед установ відомі заклади України і
Польщі: Академія економічних наук України, Національна
академія прокуратури України, Інститут економіки
промисловості НАН України, Державний економічний
університет у Познані, Вища школа менеджменту в Гданську, Європейський
інститут післядипломної освіти, Полтавський університет економіки і торгівлі
та інші.
В рамках 5-го Міжнародного симпозіуму «ПольщаУкраїна – синергетична співпраця», делегація українських
економістів-науковців відвідала вищій законодавчій орган
європейської держави – Сейм республіки Польща.
Ініціатором
заходу
була
Польсько-українська
парламентська група Сейму Республіки Польщі та її
співголова - депутат Сейму Республіки Польщі, почесний професор
Донбаського державного педагогічного університету Божена Камінська. Під
час конференції в стінах Сейму українських фахівців привітала заступник
Маршалка (спікера) Сейму Республіки Польща пані Барбара Дольняк. Одним з
пріоритетних напрямків наукової дискусії стали проблеми екології та
відновлювальної енергетики.
Для продовження наукових дискусії і початку
їх впровадження було запропоновано формат
регіонального форуму. Площадкою для обміну
досвідом і проектами у модернізацію економіки
України на основі європейського досвіду у
листопаді 2017 року став Слов’янський
економічний форум. Дискусійна панель "Модернізація економіки України:
імплементація європейського досвіду" присвячена глобальним проблемам
сучасної економіки, була організовано партнером форума Донбаським
державним педагогічним університетом та провідними вченими-економістами
України та Польщі [9].
Представлені науково-технічні дані свідчать, що Україна стала головним
європейським ринком відновлювальної енергетики, що розвивається. Зокрема у
першій половині 2017 р. загальні потужності об'єктів відновлювальної
енергетики зросли в Україні на 183 Мвт та перевищили 1,5 Гвт. За підсумками
року цей показник перевищити 1,52 Гвт. Такі висновки зроблено за підсумками
роботи 9-го Міжнародного форуму та виставки сталої енергетики Східної
Європи SEF-2017. Як зазначив співзасновник SEF Віталій Давій, українське
законодавство в сфері відновлювальної енергетики та енергоефективності є
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одним із найрозвиненіших у Європі та дозволило сформувати чіткі правила гри
в галузі відновлювальної енергетики, що у свою чергу стало потужним
імпульсом для інвестицій в Україну [7]. Вже 5 грудня прийнято розроблений
Держенергоефективності Закон України «Про приєднання України до Статуту
Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії «IRENA».
У вересні 2017року Україна і Польща підписали інвестиційний договір про
будівництво транс'європейської автомагістралі Via Carpatia. Голова
українського Міністерства інфраструктури Володимир Омелян і польський
міністр інфраструктури і будівництва Анджей Адамчик поставили свої підписи
в Меморандумі про співпрацю з реалізації міжнародного інфраструктурного
проекту - будівництва транспортного коридору Via Carpatia.
Підписання угоди - це свідчення підтримки Україною цього проекту.
Анджей Адамчик додав, що приєднання до проекту Києва дозволить вписати
шлях Via Carpatia в мережу транс'європейської транспортної системи TEN-T.
За результатами співпраці українських економістів з
польськими
колегами
в
Варшаві
опубліковано
монографію «Economic transformation in Ukraine:
comparative analysis and european experience» (Warsaw)
[14]. А також збірник наукових праць Університету
Економіки та бізнесу (Познань).
Вивчення досвіду ще раз підтверджує факт того, що в
Україні має бути чітка стратегія розвитку економіки, в т.ч. в частині
енергетичної політики та енергоефективності, яка б базувалась на результатах
наукових досліджень. Формат симпозіуму відкриває можливість в рамках
синергетичної співпраці консолідувати зусилля науковців з обох країн і
спрямувати на їх спільні стратегічні дослідження.
Обговорення програми розвитку туризму,
підприємництва, інвестиційної привабливості міста
Святогірськ стало початком спільних УкраїноПольських проектів в галузі туризму.
Розвиток
туристичної
галузі
як
високоприбуткового сектора економіки є важливим
фактором соціального розвитку та культурного
піднесення міста Святогірськ. Задля створення
сприятливих умов для розвитку туризму в місті,
поліпшення інвестиційного клімату в умовах євроінтеграції вкрай актуальним є
використання позитивного досвіду європейських міст.
За ініціативи міської адміністрації, депутатського
корпусу та підприємців міста Святогірськ, польським містам
була спрямована проект-пропозиція щодо міжміської
побратимської угоди. За підтримки польських колег з
Інституту розвитку міжнародної співпраці, центру
міжнародних зав’язків така угода сьогодні стає реальною.
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Міжміське побратимське співробітництво це активно
функціонуючий інститут міжмуніципального партнерства
міст. Наприклад, співпраця міст у Польщі, що мають
зв’язки із містами зарубіжних країн це добре регульована
діяльність муніципалітетів у напрямку промоції своїх
міст, що прикладають колосальні зусилля для їх
процвітання і швидкого розвитку. Цей рівень розвитку
певним чином обумовлений членством Польщі в ЄС, але в значній мірі це
інтенсивна робота над успішним розвитком міста керівників органів місцевого
самоврядування та активна громадська позиція мешканців цих міст.
Важливо, що польські міста-побратими плідно співпрацюють не тільки у
культурній сфері, як це притаманно для українських міст-побратимів, а й
приділяють значну увагу сектору економіки.
Існує європейська практика муніципалітетів обмінюватись досвідом щодо
 інноваційних розробок та тенденцій у сфері екології;
 у методах отримання прямих іноземних інвестиції;
 у покращенні умов роботи підприємців;
 у впровадженні освітніх та наукових програм для молоді та ін.
Співпраця міст буде реалізована через обмін делегаціями, художніми та
спортивними колективами, літературними та фотоматеріалами про життя міст
досвідом ведення міського господарства.
Економічна співпраця міст не є основним напрямом побратимських зв’язків
міст України, проте посідає досить вагоме місце. Одним із факторів стрімкого
економічного розвитку туристично привабливих міст Польщі в свою чергу теж
пояснюється використанням позитивного досвіду.
Обґрунтовуючи необхідність обміну досвідом у розв'язанні аналогічних
проблем, що постають перед міськими органами управління та організаціями
розпочато підготовку до підписання угоди про міста побратими між містами
Святогірськ (Україна), Курник (Польща) та Закопане (Польща).
У цьому сенсі, варто приділити належну увагу зустрічам з представниками
громади міста-партнера та переконатися у відповідності очікувань від нового
партнерства. Саме тому, попередньо до формалізації побратимства, польська
сторона усіляко вітає започаткування спільного проекту (наприклад, освітнього
обміну, економічної ініціативи, інвестиційних проектів тощо), що представляв
би для міст взаємний інтерес і став би «історією успіху», на основі якої
розвиватиметься майбутнє співробітництво.
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ПРОГРАМА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ
НАУКОВО-ОСВІТНІХ ПРОСТОРІВ В МЕЖАХ
ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Сучасний етап еволюції світового господарства характеризується
активізацією процесу локалізації інноваційної діяльності, а саме:
концентрацією її в окремих національних регіонах, містах, локальних
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утвореннях. Підписанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом
Україна продемонструвала прагнення побудувати зрілу демократичну державу,
реформувати інститути, які не лише дозволять людям вільно обрати професію,
яка найліпшим чином відповідатиме їх таланту, а ще й надасть їм рівні
можливості оволодіти нею та самореалізуватися.
За таких умов формування «Європи різних швидкостей» роль драйвера, яку
виконували для післявоєнної «старої Європи» Франція та Німеччина, можуть
взяти на себе Польща та Україна, щоб використати те «віконце можливостей»
яке відкриває перехід від 5-ї до 6-ї «довгої хвилі» Кондратьєва. Відповідний
приклад використання такого «вікна можливостей» продемонстрували «нові
індустріальні» країни Південно-Східної Азії, ставши при переході від 4-ї до 5-ї
«довгої хвилі Кондратьєва» так званими «Азійськими тиграми».
При співробітництві обидві країни особливо зацікавлені у розбудові трьох
просторів: оборонного, енергетичного та навчально-наукового. При формуванні
спільного україно-польського транскордонного навчально-наукового простору
українські вищі навчальні заклади де-факто стають майданчиками отримання
бакалаврської освіти, не тільки для вітчизняних, але й для іноземних студентів з
пострадянських (Азербайджан, Туркменія), азійських (Китай, Пакистан),
африканських (Нігерія) країн, з метою продовження її по магістерським
програмам у Польщі та інших країнах-членах ЄС. Процес створення спільного з
Польщею
навчально-наукового
простору
може
бути
доповнений
підприємницькою складовою у вигляді так званого «інноваційного ліфта»
(рис.1).
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Рис. 1. Схема «Іінноваційного ліфта від школи до Європи»
(розроблено В.і.Ляшенком та І.Ю.Підоричевою)
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Тобто студенти, які мають хист до підприємницької діяльності і навчаються
за бакалаврськими програмами в Україні започатковують «власну справу» в
бізнес-інкубаторі відповідного українського вишу, а потім переводячи її до
відповідного вітчизняного наукового або індустріального парку. Продовжуючи
навчання за магістерськими програмами у Польщі, вони спочатку адаптують
свій малий бізнес у відповідному польському технопарку, тим самим вони
стають вже резидентами ЄС. Це надає їм можливість виходу як на досить
ємний польський, так і загальноєвропейський ринок, не пориваючи зв’язків з
Україною та її ринком.
Фактично для цього процесу вже створені відповідні передумови та
підґрунтя. Багато вишів України уклали відповідні угоди з вишами Польщі і
стали своєрідними «майданчиками підскоку» до Європи.
Кожен український регіон у цих процесах має знайти свою нішу,
розбудовувати самостійно або разом із сусідніми регіонами регіональні
інноваційні системи. Наукові центри НАН і МОН України, як ядро навколо
яких почала б формуватися сучасна інфраструктура регіональних інноваційних
систем, могли б виступити дієвим механізмом міжвідомчої координації
зв’язків між підсистемами регіональних інноваційних систем.
Така ситуація обумовлена низкою чинників. Переходом від лінійної до
інтерактивної інноваційної моделі суспільного розвитку, де “знання виступають
ключовим ресурсом, а навчання - ключовим процесом”3. Оскільки саме в
регіонах фокусується процес створення нових знань та існує адекватна
інфраструктура їх акумуляції та подальшого поширення через спілловерний
механізм, що пояснюється наявністю так званих “некомерційних
взаємозв’язків” (традиції, звичаї, норми поведінки, що базуються на спільному
історичному минулому) між місцевими економічними суб’єктами. Передача
знань є ефективнішою в процесі безпосереднього спілкування (“face-to-face”),
ніж при застосуванні довгих каналів зв’язку, оскільки деякі форми нових знань
поширюються виключно в межах локального соціального середовища
(наприклад, результати наукових досліджень, які не мали очікуваного ефекту,
дуже рідко або взагалі не публікуються). Дане явище локальної циркуляції
знань отримало назву “ефект гудіння” (“buzz effect”)
Іншим чинником є висока концентрація високоосвіченої та кваліфікованої
робочої сили в окремих центрах економічної активності, що пропонують
найкращі умови працевлаштування, а саме: столичних регіонах та великих
мегаполісах.
Важливим чинником є специфічне соціокультурне середовищем, яке існує у
окремих містах, що приваблюють висококваліфікованих робітників не лише
кар’єрними перспективами, але й високими стандартами життя. Так, Р.Флорида
вважає, що такі міста характеризуються наявністю широкого спектру різних
видів креативної діяльності та, відповідно, талановитих працівників;
соціальною неоднорідністю суспільства (що проявляється у наявності серед
місцевого населення представників різних етнічних та національних груп);
толерантністю (підтверджується присутністю значної кількості сексуальних
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меншин) та різноманітністю культурного життя. Крім того, в містах з
вищенаведеними характеристиками для представників креативного, науковоосвітнього,
класу зазвичай існують низькі вхідні бар’єри на ринок
працевлаштування та локальне соціальне середовище. Як правило, в межах
країни існує один або два, рідко - три чи більше таких центрів тяжіння для
високоосвічених робітників. В Україні такими центрами є ареали регіональних
наукових центрів НАН та МОН України.
На підставі проведеного нами дослідження можуть бути в першому
наближенні сформульовані основні етапи формування транскордонного
нанокластера (рис.2).
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Рис.2. Схема формування транскордонного кластера
(розроблено В.І. Ляшенком та І.Ю. Підоричевою)

Процес включає наступні кроки.
1. Створення Філії головного по проблемі інституту НАН України при
відповідній кафедрі українського університету - партнера.
2. Укладання Угоди про співпрацю з іноземним університетом-партнером.
3. Забезпечення структурних підрозділів, що займаються нано- та
біотехнологічними дослідженнями, взаємодоповнюючим обладнанням.
4. Забезпечення кадрами, стажування, наукові обміни.
5. Забезпечення фінансування шляхом залучення коштів європейських,
національних та регіональних програм, місцевих олігархів або через систему
різноманітних фондів.
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6. Підготовка пропозицій до вироблення національних та регіональних
стратегії «розумної smart-спеціалізації» та диверсифікації традиційних галузей
спеціалізації регіонів і міст країн-партнерів.
7. Введення на фізичних та біологічних спеціальностях університетів
партнерів спецкурсів «Основи економіки та підприємницької діяльності»,
«Економіка нанотехнологій», «Економіка біотехнологій».
8. Забезпечення бізнес-інкубування МП і тиражування нано- та біорозробок
на базі місцевих інкубаторів, наукових, техно- та індустріальних парків.
Загалом для розбудови регіональних інноваційних систем в умовах
децентралізації управління на базі існуючих економічних районів України та
ареалів дії регіональних наукових центрів НАН та МОН, а також АЕН України
(рис. 3) необхідно зробити наступні кроки.

Концептуальна модель регіональної інноваційної системи
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Рис. 3. Концептуальна схема регіональнальної інноваційної системи
(розроблено В.І. Ляшенком та І.Ю. Підоричевою).
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Формування спеціальних стимулюючих режимів (податкового, кредитного,
митного, валютного курсу). для реалізації інвестиційних та інноваційних
проектів на території Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської
областей.
Формування мережі Корпорацій випереджаючого розвитку: Корпорація
випереджаючого розвитку Придніпровського економічного району, Корпорація
випереджаючого
розвитку
Дніпропетровської
області,
Корпорація
випереджаючого розвитку Запорізької області, Корпорація випереджаючого
розвитку Кіровоградської області, корпорацій розвитку міст, корпорацій
розвитку сільських районів та ОТГ.
Створення при корпораціях регіонального розвитку мережі Фондів
регіонального розвитку:
Фондів розвитку виробництва – для фінансування проектів в індустріальних
парках, регіональних та місцевих кластерів та «точок зростання», формування
фінансової інфраструктури.
Фондів інновацій та науково-технічного розвитку – для фінансування для
фінансування проектів в бізнес-інкубаторах, наукових парках, технопарках,
НДДКР пріоритетних середньострокових науково-технічних напрямів регіонів,
міст, районів, громад.
Фондів соціального розвитку – для фінансування проектів розвитку освіти
(середньої, вищої, спеціальної, освітнього простору «від школи до Європи»),
охорони здоров’я, рекреації, туризму, житлово-комунального господарства.
Обґрунтоване корегування обласних та розробка Концепції загальної для
Придніпров’я Стратегій збалансованого сталого (соціо-, економіко-,
екологічного) розвитку, які будуть використовувати можливості неформальної
складової економіки регіонів як невичерпний резерв її модернізації.
Трансформація Придніпровського наукового центру НАН та МОН України у
ядро Регіональної інноваційної системи - «Інноваційного офшору «Дніпро»».
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THE SHORT-TERM FLUCTUATIONS AND STAGES OF ECONOMIC
CYCLE IN UKRAINIAN ECONOMY
A classic tradition among economists has been to study the economic cycles as
phenomena of short-term economic instability. The main question of whether the
amplitude of the economic cycle is a determinant of the long-term growth. This
research agenda, from our point of view, requires more specifies. It would be realistic
to expect that parameters of short-term fluctuations and economic cycles are
inextricably connected: amplitude of fluctuation is a determinant of phases of
economic cycle.
The typical economic cycle is the natural fluctuation of the social-economic
parameters between periods of growth and recession. And the Keynesian approach,
for example, argues that changes in aggregate demand, spurred by inherent instability
and volatility in investment demand, is responsible for generating cycles. But to study
the dynamics of behavior national economy of Ukraine we need to observe timeseries within non-typical stages. Figure 1 provides types of this stages. At the center
of our interest there are phases of shock and recovery. A shock is a complex of
unexpected events triggered shifts in normal process of national economy function
that, first of all, changes real economic growth. Examples of such shocks are
Financial crisis of 2007-2008 and Revolution of Dignity 2014. The basis of
theoretical structure of "shock" definition is the implementation of the direct impact
of exogenous or endogenous factor to structural relationships of the socio-economic
holistic entities. And in this sense, the shocks are mediators (interaction) between the
causes of changes in socio-economic systems and the changes under the action of
which they arose. The analysis results of the systems of differential equations (the
analogue the Lotka–Volterra equations) and the transformation of the phase space in
the temporal mode for individual products indicate the possibility of existence of
periodic fluctuations of output, means of production and consumption goods
(Burlutski, et al., 2017; Kovalov et al., 2017).
Importantly, the analysis of the nature of shocks allow to suggest that impact of
exogenous or endogenous factor to the economic system is a necessary condition for
the shock destruction of structural relationships. There is only one case of sufficient
force of impact is the case then the economic system loses its ability to adequately
respond to the destructive influence factors by the instantaneous recover of the
equilibrium state (the dynamics). To understand this qualitative leap in the
development of socioeconomic system must take into account the fundamental
axiom: over time within each socioeconomic system, regardless of its organization
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degree, fluctuation conversions arise in the process of exchange of economic
activities and its results.
A one-way ANOVA was conducted to determine if relative level of fluctuation
(RLF-score) was different for groups of observation in different stages of economic
cycles. Observation were classified into three groups (stages): growth (n = 27), shock
(n = 12) and recovery (n = 24).
Results introduces the first four moments. The highest level of fluctuation of
GDP for the period examined is in shock stages of economic cycles (14.351%),
whereas growth and recovery marked by less levels, 9.994% and 10.181%,
respectively. The highest standard deviation of relative level of GDP fluctuation is in
shock stages (7.524%), while the lowest standard deviation is found in growth stages
(4.612%). There were no outliers in the data, as assessed by inspection of a boxplot
for values greater than 1.5 box-lengths from the edge of the box. RLF(GDP)-score
was normally distributed for the shock and recovery groups, as assessed by ShapiroWilk's test (p > 0.05). The null hypothesis of normal distribution in time series of
GDP is rejected for growth stages of economic cycles. There was homogeneity of
variances, as assessed by Levene's test of homogeneity of variances (p = 0.141).
We have focused on the idea of existence the significant relationship between
short-term fluctuations and stages of economic cycles. Study covers three major
macro indicators and related RLF-scores (GDP, GFC and FCE) within the time span
of 15 years. The empirical findings presented here indicate that level of relative
fluctuation can change over time, not only because of difference in stages of
economic cycles, but because the mechanisms that shape national socio-economic
system as organic wholeness may themselves evolve and change. «Fluctuation
movements» is not a static characteristic of economic cycles stages, but a dynamic
process, has been influenced both by the impact of shocks and by institutional and
structural changes in national economy. Within the limitations of the available
statistical data used here, the findings in this paper suggest that volatility of
investment flow (RLF(GFC)-score) are key influences on the long-term growth and
recovery trends of economic cycle phases.
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METODY ILOŚCIOWE W PROCESIE TRIANGULACJI I ICH
WYKORZYSTANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH NA TERENACH
NIEZAGOSPODAROWANYCH
We współczesnych badaniach wykorzystujących ich efekty dobrą praktyką jest
łączenie metod jakościowych z ilościowymi1. Dlatego też triangulacja charakteryzuje,
bada i analizuje rzeczywistość w wielu różnych wymiarach: kompleksowym2,
komplementarnym3 lub polimetodycznym4.
1

Kostera M.: Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 97.
2
Gerstmann S.: Podstawy psychologii konkretnej. Wydawnictwo Naukowe PWN,' Warszawa
1987.
3
Szałkowski A.: Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy. Zakład Narodowy im.
Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1997.
4
Płoszajski P.: Między refleksją a działaniem. Dylematy praktycznej teorii zarządzania.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1985.
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Metodami, które niezależnie od przemian metodologicznych niezmiennie cieszą
się popularnością są te, które odnoszą się do statystyki wykorzystując między innymi
takie narzędzia jak5:
- diagram Pareto-Lorenza,
- diagram Ishikawy,
- wykresy słupkowe, liniowe i kołowe,
- karty kontrolne X-R, X-S,
- arkusze kontrolne,
- histogramy,
- diagramy dwóch zmiennych.6
Nauki o zarządzaniu zajmują się obserwacją otaczającej przedsiębiorstwo
rzeczywistości.
Istotnym zagadnieniem związanym z prowadzeniem badań statystycznych jest
konieczność systematyzacji uzyskanych wyników. Powinna ona odbywać się w
oparciu o skale pomiarowe i polega więc na przyporządkowaniu liczb bądź symboli
obiektom (zjawiskom itd.) wedle określonych zasad i reguł7. Skale pomiarowe
klasyfikowane są zgodnie z hierarchią od „najsłabszej” do „najmocniejszej” 8: skala
nominalna, porządkowa, przedziałowa, ilorazowa.
Planowanie różnorodnych przedsięwzięć jest współcześnie jednym
z najistotniejszych zadań menadżerów przedsiębiorstwa. Bywa ono często
skomplikowane i rozciągnięte w czasie oraz kosztochłonne. Stąd metody planowania
sieciowego umożliwiają dobór optymalnego programu działania danego
przedsięwzięcia, tym samym pomagają w określeniu kolejności wykonywania
poszczególnych zadań. A ponadto pomagają także w:9 wyznaczaniu terminów
rozpoczęcia, zakończenia poszczególnych zadań; czasu całkowitej realizacji
przedsięwzięcia; wyselekcjonowaniu tzw. „czynności krytycznych”, które posiadają
wpływ na termin realizacji całego przedsięwzięcia; rozłożeniu środków produkcji
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, np. siły roboczej, maszyn pomiędzy
zadania. Wykorzystywane są zatem do analizy funkcjonowania przedsiębiorstw
między innymi: CPM oraz PERT10. Ta pierwsza - metoda ścieżki krytycznej
5

Bujak A., Puszko K.: Narzędzia doskonalenia jakości w budownictwie, [w:] Forlicz S.
(red.): Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. CEDEWU.PL, Warszawa 2012,
s. 69.
6
Peciakowski E.: Narzędzia jakości. „Problemy Jakości”, marzec 2008, s. 48.
7
Bielecka A.: Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, WSPiZ im. L.
Koźmińskiego, Warszawa 2005, s. 94.
8
Stevens S.S.: On the theory of scales of measurement. Science, Vol. 103, No. 2684, 1946, s.
677-680.
9
Adam E.E., Ebert R.J.: Productions and operations Management. Prentice Hall, New Jersey
2009; A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition. PMI, USA 2008.;
Krawczyk S.: Metody ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa).Tom I, C.H. Beck,
Warszawa 2001.
10
Adam E.E., Ebert R.J.: Productions and operations Management. Prentice Hall, New Jersey
2009; A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition. PMI, USA 2008.;
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umożliwia planowanie i kontrolę przebiegu przedsięwzięcia; przewidywanie skutków
zmian realizacji czynności; wykrywanie wąskich gardeł realizacji projektu;
zastawania narzędzi informatycznych takich jak np.: MS Project; ewaluację czasu
trwania poszczególnych czynności.
Metoda PERT natomiast (z ang. Program Evaluation and Reviwe Technique)
umożliwia planowanie i kontrolę realizacji przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu, że
czasy trwania czynności niepowtarzalnych lub nietypowych nie są ustalone
deterministycznie. Daje możliwość:

zaprezentowania projektu w postaci grafu powiązań, a i więc możliwość
graficznego przedstawienia projektów, które są znacznie bardziej wygodne i czytelne
z zastosowaniu niż np. wykresy słupkowe,

opracowanie grafu powiązań wymaga starannego przeanalizowania całego
przedsięwzięcia, mamy więc pewność, iż przedsięwzięcie zostało zaplanowane
skrupulatnie,

wyznaczenie ścieżki krytycznej umożliwia zidentyfikowanie problemów
i zakłóceń projektu już we wczesnym etapie jego planowania – możliwość podjęcia
działań korygujących,

umożliwia prowadzenie porównań pod względem kosztów i czasu dla
różnych sposobów prowadzenia i osiągania celów przedsięwzięcia.11
Triangulacja najogólniej oznacza zastosowanie zróżnicowanych metod
badawczych w celu otrzymania spójności pomiędzy poznaniem, a wnioskami12. Jak
zakładali jej twórcy D. Campbell i D. Fieske, wiąże ze sobą różne metody badawcze
w jednym badaniu13. Inaczej rzecz ujmując triangulacja oznacza zastosowanie dwóch
lub więcej samodzielnych procesów mających na celu dokonanie pomiaru pewnego
zjawiska, tak aby zmniejszyć niepewność interpretacji otrzymanych z badań
wyników14. Dzieli się na cztery typy, takie jak15:

triangulacja danych: zastosowanie niezależnych źródeł danych,

Krawczyk S.: Metody ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa).Tom I, C.H. Beck,
Warszawa 2001.
11
Adam E.E., Ebert R.J.: Productions and operations Management. Prentice Hall, New Jersey
2009; A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition. PMI, USA 2008.;
Krawczyk S.: Metody ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa).Tom I, C.H. Beck,
Warszawa 2001.
12
Czarzasty J.: Triangulacja - refleksje z badań. [w:] Zamazane granice. Etnografia
przedsiębiorstwa fińskiego w Polsce, praca magisterska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 98.
13
Campbell D.T., Fiske D.W.: Convergent and Discriminant Validation by the MultitraitMultimethod Matrix. Psychological Bulletin 1959, vol. 56, s. 81-105.
14
Webb E.J., Campbell D.T., Schwartz R.D., Sechrest L.: Unobtrusive Measures:
Nonreactive Measures in the Social Sciences. Rand McNally, Chicago 1966, s. 3; Greene J.C.,
Caracelli V. F., Graham W. F.: Toward a Conceptual Framework for Mixed-Method Evaluation
Design. Educational Evaluation and Policy Analysis 1989, vol. 11, no. 3, s. 255-274.
15
Denzin N.K.: The Research Act: Theoretical lntroduction to Sociological Methods. Aldine
Publishing Co., Chicago 1970.
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triangulacja badacza: uczestnictwo w badaniu grupy obserwatorów. Badacz
w ramach podejścia ilościowego decyduje się przede wszystkim na obiektywne
kryteria opisu zjawisk natomiast w podejściu jakościowym portretuje otoczenie
odwołując się do subiektywnych kryteriów opisu. Na proces badawczy nakładane są
jego osobiste doświadczenie a interpretacja faktów przyjmuje jedynie charakter
subiektywny. Procedurę badawczą prezentuje schemat nr 1.
Schemat 1 Ramowe ujęcie podejścia badawczego w badaniach
Alternatywne źródła

Transkrypcja lub operacjonalizacja i kodowanie w

generowania wiedzy według

zależności od danego typu badania

różnych podstaw teoretycznych

Strategie i plany działania w
metodologii badawczej ze względu
na różne typy prowadzonych
badań

Podejście do badania

Procedury badawcze
w badaniach

Wybór i
wypracowanie

Badania: ilościowe,

Gromadzenie

koncepcji

jakościowe,

danych; analiza

zróżnicowane

danych

Metody i techniki gromadzenia oraz
analizy danych w zakresie
rozstrzyganej problematyki
badawczej

Źródło: (Tarka P., 2017, s. 20 )

Zastosowanie triangulacji w badaniach uwzględniając jakościowe i ilościowe
podejścia badawcze pozwala uzyskać bardziej kompleksowe wiedze o badanym
zjawisku, często po mimo występujących pomiędzy nimi różnic i sprzeczności.
 triangulacja teoretyczna: zastosowanie wielu ujęć teoretycznych do
interpretacji określonego zestawu danych. Pozostaje ona jak słusznie zauważa U.
Flick najsolidniejszą strategią tworzenia teorii. Dotyczy to wykorzystania pakietu
zróżnicowanych metod w celu uzyskania spójnych podstaw empirycznych do
wnioskowania. 16
 triangulacja metodologiczna: wykorzystanie wielu metod do zbadania
pojedynczego problemu/zjawiska. Jej zastosowanie w badaniach dotyczy
wykorzystania kilku metod badawczych w jednym projekcie badawczym. Odnosi się
ona także do sytuacji, w której wykorzystuje się różne techniki w obrębie tej samej
metody badawczej lub różne skale pomiarowe w ramach narzędzia badawczego.
Wykorzystanie wielu różnych metod uzasadnia się złożoną, wieloaspektową i bogatą
16

Flick U.: Jakość w badaniach naukowych, PWN Warszawa 2011, s. 80 i n.; Janczewski R.:
Triangulacja jako metoda badawcza w naukach o obronności. „Obronność” Zeszyty Naukowe
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej nr 2/2013, s. 49-59.
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rzeczywistością. Natomiast zbieranie informacji przy wykorzystaniu różnych technik
badawczych sprzyja poprawie rzetelności badań, trafności wnioskowania i
weryfikacji zebranych wcześniej danych. Dzięki triangulacji metodologicznej
możliwe jest zgromadzenie danych umożliwiających tworzenie wiedzy szerokiej,
głębokiej i kontekstowej. Triangulacja umożliwia minimalizację niedoskonałości i
wad poszczególnych metod badawczych wykorzystywanych z osobna oraz
zachowanie rzetelności i trafności wnioskowania, zapewniając wiarygodność
wyników badań. ułatwia zatem obserwację, wywiad, analizę tekstu i analizę
artefaktów. 17
Triangulacja oznacza więc proces urzeczywistniania analizowanego w świecie
społecznym zjawiska. Przez urzeczywistnianie należy w tym przypadku rozumieć
zastosowanie trzech procesów18. Oznacza to, że ma zastosowanie w tworzeniu
raportów badawczych, które wymagają wykazania wyników i danych ilościowych;
upraktycznianiu procedur badawczych zależnych od wykorzystanej metody
badawczej czy wreszcie przy dokonywaniu analizy przy zachowaniu niezbędnych
procedur analitycznych.
Za zastosowaniem triangulacji przemawiają również wymagania dotyczące
prowadzenia badań naukowych, takie jak19:
 rzetelność: możliwość ponownego przeprowadzenia obserwowanych zachowań,
 wiarygodność: zgodność wyników z ich jakościowymi opisami,
 autentyczność: zdefiniowanie prawdopodobieństwa zaistnienia obserwowanych
zjawisk,
 możliwość uogólniania.
W triangulacji geodezyjnej na terenach niezagospodarowanych wizualizacja
danych czasowo-przestrzennych opiera się głównie na wykorzystaniu odpowiednio
dobranych metod kartograficznych. W światowej literaturze wskazuje się na
zastosowanie szczególnie w wizualizacji planów zagospodarowania przestrzennego
dwóch grup metod takich jak:
1. Metody statyczne polegające na jednoczesnym wyświetleniu wielu warstw
reprezentujących stany obiektów w kolejnych stanach czasowych. Ich głównym
atutem jest możliwość przeprowadzania szczegółowych analiz prezentowanych
zjawisk. Stąd też metody statyczne odnoszą się do map pojedynczych,
wielofazowych, bilansowych, porównawczych i innych.
2. Metody dynamiczne wykorzystujące animację do prezentacji zmian w czasie
obiektów przestrzennych. Metody te dobrze nadają się do zaprezentowania ogólnego
charakteru zjawiska oraz głównego trendu zmian w czasie analizowanych danych.
17

Stolecka-Makowska A.: Triangulacja jako koncepcja pozyskania wiedzy o zrachowaniach
nabywczych konsumentów. Studia Ekonomiczne nr 261/2016 s. 51-61.
18
Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 81, 95.
19
Janesick V.: The Dance of Qualitative Research Design. Metaphor. Methodolatry and
Meaning. [in:] Handbook of Qualitative Research, eds. N.K Denzin, Y.S. Lincoln, Sage, New
Delhi- Thousand Oaks-London 1994. s. 216-217
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Animacje są zwykle intuicyjne i atrakcyjne w odbiorze. Z drugiej strony, w
przypadku wizualizacji dużej ilości złożonych danych mogą przyczyniać się do
wybiórczego odbioru prezentowanego zjawiska.
Warto w tym miejscu zauważyć, iż triangulacja danych polega na zastosowaniu
do badań tych pochodzących z różnych źródeł, zarówno pierwotnych jak i wtórnych.
W jej ramach wyróżnia się triangulację czasu, miejsca i osoby. Triangulacja czasu
występuje wówczas, gdy dane dotyczące tego samego zjawiska są zbierane w
różnych odstępach czasowych. Triangulacja miejsca odnosi się do geograficznego
zróżnicowania rozmieszczenia zbiorów danych. Natomiast jej trzeci rodzaj oznacza
zbieranie danych z trzech poziomów zorganizowania społecznego, czyli od
jednostek, grup czy też większych zbiorowości. Spowodowało to, iż dostrzeżony
został związek triangulacji i badań foresightowych. Przykładowo w Polsce najszersza
adaptacja zasady triangulacji do badań foresightowych.została opisana w projekcie
„NT FOR Podlaskie 2020” = Regionalna Strategia Rozwoju Nanotechnologii.
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ZARZĄDZANIE INNOWACYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZEZ
WSPÓŁCZESNEGO MENEDŻERA
We współczesnej literaturze naukowej w obrębie nauk o zarządzaniu, ekonomii
coraz częściej w procesie kierowania innowacyjnym przedsiębiorstwem dobrze
funkcje kierownicze pełnią kobiety. Potwierdza to w swoich badaniach J. B. Rosener,
M. Dźwigoł-Barosz20 analizując style kierowania, przekazywanie wiedzy i
doświadczeń sugerując, że ich nastawienie na współpracę wewnątrz organizacji jest
duże. Odbiega to od preferowania przez mężczyzn stylu nakazowo-kontrolującego
często mającego charakter autorytarny. Podobnego zadania jest H. Fisher21,
sugerując, że kobiety mają tendencję do myślenia kontekstowego — widzą
zagadnienia szerzej niż szefowie płci męskiej.
Zarządzający przedsiębiorstwem menedżerowie- mężczyźni charakteryzują się
większą bezwzględnością w dążeniu do celu, szybciej niż ich koleżanki podejmują
decyzje, mają lepiej rozwinięte zdolności przywódcze i są bardziej skłonni do
podejmowania ryzyka. Menedżerki są za to bardziej dokładne w realizowaniu działań
oraz cechują się większym nastawieniem na współpracę z ludźmi, a także częściej niż
mężczyźni dostrzegają u innych osób emocje – wyjaśnia A. Wilk.22 Natomiast R.
Kanter23 jest zdania, iż style zarządzania kobiet i mężczyzn wynikają ze struktury
firmy, uwarunkowań kulturowych, nie zaś z naturalnych predyspozycji jednej lub
drugiej płci. Zaś emocjonalne odniesienie do stylu zarządzania prezentuje H. Rubin.
Twierdzi zatem, że kobiety stosują „zarządzanie przez miłość” (managment-by-love),
podczas gdy mężczyźni — „zarządzanie przez strach” (management-by-fear) 24.
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Por.: J.B. Rosener: Przywództwo i paradoks płci [w:] Kobiety, mężczyźni i płeć, red. M.R.
Walsh, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003, s. 349 – 352; M. Dźwigoł-Barosz:
Kształtowanie kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej w procesie sukcesji współczesnych
przedsiębiorstw rodzinnych., PWN, Warszawa 2017, s. 40 i n.
21
H. Fisher: Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienią nasz świat, Wydawnictwo
Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003, s. 21-23; H. Dźwigoł: Model restrukturyzacji
organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Difin Warszawa 2007, s. 24 i n.
22
http://www.egospodarka.pl/72517,Dobry-menedzer-nie-musi-byc-mezczyzna,1,39,1.html;
K. Obłój: Strategia sukcesu firmy, PWN Warszawa 2000, s. 57 i n.
23
B. Budrowska, Kobiecy sposób zarządzania i sprawowania władzy, [w:] Szklany sufit.
Bariery i ograniczenia karier kobiet, (red.) A. Titkow, Warszawa 2003, s. 76.
24
H. Rubin, The Princess. Machiavelli for Women, Nowy Jork 1997, cyt. za: J. Brol, M.
Kosior, Kobiecy styl zarządzania w Polsce (aspekty społeczno-ekonomiczne), „Kobieta i Biznes”
2004, nr 1 – 4, s. 10; R. Miśkiewicz, Organisational structure in the process of integration on the
example of iron and steel industry enterprises in Poland. Difin 2017, s. 30 I n.
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Analizując powyższe teoriopoznawcze aspekty problemu nasuwa się pytanie
jaki rodzaj menedżera może zagwarantować lepsze efekty w zarządzaniu
przedsiębiorstwem? Odpowiedzi udziela firma „Diners Club” prezentując wyniki
badań w ramach programu Talent Club. Wykazały one, że większość osób dostrzega
różnice w sposobie pracy kobiet i mężczyzn menedżerów, to jednak nie uważa, żeby
miały one wpływ na ich efektywność i osiągnięcia zawodowe. 25 Uzupełnieniem tych
badań są wnioski z kolejnych pt.: „Wojna Płci” 26 , gdzie na pytania związane ze
sprawowaniem funkcji kierowniczych przez panie i panów odpowiedziało ponad 500
polskich menedżerów. Zdaniem prawie dwóch trzecich z nich (63%), płeć nie ma
wpływu na skuteczność pracy menedżera, a dla ponad połowy respondentów (58%) –
na jego osiągnięcia zawodowe. Co ciekawe badani w większości zgodzili się, że
różnice między płciami istnieją, jednak nie są one na tyle istotne, by faktycznie
wpływać na jakość i skuteczność pracy menedżera czy menedżerki. Podobnego
uogólnienia można doszukać się u G. N. Powella27 . Jego zdaniem mężczyzn i
kobiety charakteryzuje podobny potencjał kierowniczy, wysoka motywacja do tego,
by zabiegać o przewodzenie innym. Wprawdzie potwierdza, że kobiety częściej są
ukierunkowane na własny rozwój i ciekawe wyzwania, a mężczyźni koncentrują się
na środowisku pracy, jej prestiżu, możliwościach wywierania wpływu i dążeniu do
jak najwyższych wynagrodzeń.
Autorka od lat bada z różnych aspektów widzenia ów problem, dochodząc do
ciekawych wynikających z empirii wniosków.28 Uważa zatem, że wizerunek kobiety
nie ograniczonej macierzyństwem, sprawami rodzinnymi ani samą ciążą ma wpływ
na sprawne przez nią zarządzanie. Opinię tę potwierdza aż 50% badanych
respondentów. Kobietę wybrałoby jedynie 7% badanych, natomiast 36% uważa, że
płeć nie ma dla nich znaczenia na stanowisku kierowniczym. Dla 6% respondentów
trudno wyrazić opinię względem badanego zagadnienia. Badaniami, które
przeprowadzono w latach 2013-2014, objęto 228 respondentów reprezentujących 14
przedsiębiorstw z 7 różnych branż. Współczesna gospodarka rynkowa, oparta na
wiedzy i sieciowa kształtuje wobec menedżerów – bez względu na ich płeć – nowe
reguły działania. Zwracają na to uwagę przykładowo H. Dźwigoł, A. Hamrol 29, iż w
dobie globalizacji sprawność zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem ma
wiele wymiarów. Mogą one przykładowo odnosić się do: jakości zarządczej,
mierników finansowych zarządzanego przedsiębiorstwa, satysfakcji klientów i inne.
25

H. Ibarra, R. Ely, D. Kolb: Kobiety na stanowiskach przywódczych. Niewidzialne bariery w
drodze na szczyt:, „Harvard Business Review”, luty 2014, s. 43-44.
26
http://www.talentclub.pl/wiedza.php?fid=529
27
G.N. Powell, Przywództwo i płeć: Vive la différence?, [w:] Kobiety, mężczyźni i płeć,(red.)
M.R. Walsh, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 362; H. Dźwigoł: Kontroling w procesie
zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Gliwice 2011, s. 50 i n.
28
M. Dźwoigoł-Barosz: Roles of business leaders of modern enterprises. Women and Men in
Business, Difin, Warszawa 2018, s. 42 I n.
29
A. Hamrol: Strategie i praktyki sprawnego działania LEAN, SIX SIGMA i inne, PWN
Warszawa 2015, s. 27 i n; H. Dźwigoł: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku.
Gliwice 2013, s. 193 i n.
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Mogą też bezpośrednio wynikać, że sposobu realizacji strategii firmy, jej tożsamości,
pozycji na rynku.
Globalizacja sposobów gospodarowania, kompleksowe podejście do
zarządzania jakością (TQM), wzrost zainteresowania metodami statystycznymi w
zarządzaniu oraz szybko upowszechniające się systemy IT implikują, że w procesach
zarządzania winno się brać pod uwagę coraz to nowe czynniki. Istotnym okazało się
też myślenie holistyczne, które zdaniem H. Fishera 30 preferują kobiety. Mężczyźni
muszą się go nauczyć, podczas gdy kobiety — sięgnąć do swoich zasobów i
talentów. Zdaniem T. Petersa, R. Miśkiewicza 31 kobiety lepiej nadają się na liderów
niż mężczyźni, ponieważ są bardziej zdecydowane i łatwiej zdobywają zaufanie niż
mężczyźni.32 To powoduje, że coraz częściej podstawę wiedzy merytorycznej
menedżera winna opisywać inteligencja emocjonalna, która ma szczególne znaczenie
u lidera. Szczegółowe jej komponenty odnoszą się do samoregulacji,
samoświadomości, empatii, umiejętności społecznych oraz do motywacji.
Inteligencja emocjonalna lidera według D. Golemana ma istotne znaczenie. Z
przeprowadzonych przez niego badań wynika, że sukces pracy menedżera wysokiego
szczebla zależy od niej. Jest to zatem połączenie samoświadomości, świadomości
społecznej, zarządzania sobą oraz zarządzania relacjami, które ma pozytywny wpływ
na innych. Konstatując w swych badaniach zidentyfikował 12 kluczowych
kompetencji, którymi wyróżniają się wybitni przywódcy, liderzy, menedżerowie. Są
nimi: emocjonalna samoświadomość, emocjonalna samokontrola, ukierunkowanie na
osiąganie celów, pozytywny światopogląd, zdolność do dostosowania się, empatia,
świadomość organizacyjna, umiejętność oddziaływania, rola nauczyciela i mentora,
zarządzanie konfliktami, inspirujące przywództwo, praca zespołowa. 33
Inteligencja emocjonalna w pracy zawodowej lidera choć sama jako konstrukt
teoretyczny budzi wciąż wiele kontrowersji, jest jednocześnie często traktowana jako
bardzo istotny czynnik determinujący aktywność człowieka.34 Z dostępnych
rezultatów badań jak i prowadzonych obserwacji zachowań ludzi biznesu okazuje się,
że tylko około 40-45% sukcesów zawodowych wynika z wiedzy i dobrego
przygotowania merytorycznego oraz inteligencji ogólnej. W pozostałych
przypadkach decyduje ciągła praca nad sobą, samozdyscyplinowanie, a także

30

„H. Fisher: Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienią nasz świat, Wydawnictwo
Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003, s. 21-23.
31
T. Peters: Biznes od nowa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005; R. Miśkiewicz:
Knowledge transfer in merger and acquisition processes in the metallurgical industry. PWN
Warszawa 2016, s. 49 I n.
32
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33
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osobowość, a w niej najważniejsza okazała się grupa cech nazywanych współcześnie
inteligencją emocjonalną. 35
Należy więc zwrócić uwagę na rolę inteligencji emocjonalnej, która w
połączeniu z używaniem partnerskiego języka w komunikowaniu się, a także
łatwością nawiązywania i utrzymywania kontaktów decydują o osiąganiu sukcesów
przez kobiety. Warto podkreślić, że te właśnie umiejętności w dużej mierze
determinują umiejętność sprawnego zarządzania. W dalszym ciągu znaczna część
polskiego społeczeństwa opowiada się za tradycyjnym podziałem ról i sfer
działalności na męskie i kobiece. Egalitarne poglądy i postawy wobec społecznych
nierówności płci mają głównie ludzie młodzi i wykształceni. To napawa
optymizmem, jednak czy pociągnie to za sobą także właściwe zachowania, w ich
własnych rodzinach i zakładach pracy?36 Godzi się w tym miejscu podkreślić, iż
pojawiającym się sukcesywnie, a ważnym czynnikiem determinującym wzrost
przedsiębiorczości kobiet jest zmiana podejścia do tego problemu przez nie same. O
pozytywnym postrzeganiu przez Polki działalności na własny rachunek jako jednej z
form zatrudnienia i zdobywania środków pieniężnych świadczą wyniki
reprezentatywnego badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową i
Krajową Izbę Gospodarczą w 2007 r. w ramach projektu „Nowe kwalifikacje, praca i
przedsiębiorczość dla kobiet”. 37Wynika z niego, iż nieco więcej niż połowa Polek
(52%) wskazała, że lepiej jest prowadzić własną firmę niż być pracownikiem
najemnym. Około jedna trzecia (37%) stwierdziła, że lepiej jest być zatrudnionym
jako pracownik najemny, a 11% nie miało zdania na ten temat. Na podstawie badań
stwierdzono, że kobiety, które deklarowały, że wolałyby prowadzić własną firmę,
motywowały swoje odpowiedzi głównie tym, że własna firma daje niezależność,
samodzielność w decydowaniu o własnym losie, swobodę w wyznaczaniu celów –
wskazało na nie aż 62% kobiet. Na drugim miejscu pod względem częstotliwości
zgłaszania znalazła się motywacja w postaci korzyści finansowych – większy dochód
i większe zarobki, dobrobyt, niezależność finansowa – 29% wskazań. Stosunkowo
istotną deklarowaną motywacją do posiadania własnej firmy były większe (niż w
przypadku pracy najemnej) możliwości rozwoju zawodowego, realizacji własnych
pomysłów, samorealizacji, oraz szanse na ciekawą pracę i wyższą satysfakcję z niej –
14% wskazań. 10% kobiet wskazało negatywne doświadczenia związane z praca
najemną38.
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OCENA KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW KONWERGENCJI
POLSKIEJ GOSPODARKI
W KONTEKSCIE AKCESJI DO STREFY EURO
1. Wprowadzenie
W ostatnich latach, w szczególności w obliczu ogólnoświatowego kryzysu
finansowego i gospodarczego, a także wielu zawirowań politycznych w Europie
podważona została w dużym stopniu stabilność strefy euro. Z punktu widzenia
ekonomicznego, stabilność ta ma być osiągana dzięki zbieżności parametrów, w tym
przede wszystkim odnoszących się do nominalnych kryteriów z Maastricht. Powinny
być one spełniane nie tylko przed, ale i po wejściu do UGW. Kryzys jednak
przyczynił się do zaburzenia zbieżności w wielu obszarach, nie tylko o charakterze
nominalnym. W takich warunkach wątpliwa staje się także celowość akcesji nowych
krajów kandydujących do strefy euro, których przykładem jest Polska (De Cecco i
Giovannini 1989).
Saldo korzyści i kosztów przynależności Polski do strefy euro zależy od wielu
powiązanych czynników, które dotyczą zarówno okresu przed, jak i po akcesji.
Konieczna jest klarowna ich diagnoza oraz zarządzanie nimi, aby korzyści
przewyższyły koszty, przede wszystkim mając na uwadze długi horyzont czasowy.
Wśród nich za główne zagrożenie i obawę akcesji do strefy euro najczęściej uznaje
się utratę autonomicznej, krajowej polityki pieniężnej i możliwość dyskrecjonalnego
wpływania na gospodarkę. W celu zneutralizowania tego negatywnego aspektu
akcesji, konieczne jest właściwe przeprowadzenie konwergencji gospodarczej, tak
aby jednolita polityka EBC w sferze zarówno celów, jak i instrumentów była
odpowiednia dla Polski i będzie przyczyniać się do wzrostu i rozwoju gospodarczego
w długim okresie. W takiej sytuacji konieczna jest regularna ocena konwergencji
polskiej gospodarki nie tylko w odniesieniu do kryteriów z Maastricht, ale szersza
uwzględniająca specyfikę polityki pieniężnej EBC. W tym kontekście celem
niniejszego opracowania jest ocena konwergencji Polski z perspektywy akcesji do
strefy euro i próba uchwycenia kluczowych czynników o charakterze negatywnym,
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na które należy zwrócić uwagę i w sposób planowy nimi zarządzać w ramach
zarówno przed-, jak i poakcesyjnej polityki gospodarczej (Błaszczyk,
Zwierzchlewski i Kvilinskyi 2016).
2. Metodyka badania
W opracowaniu ocena konwergencji dla Polski została przeprowadzona w dwóch
etapach. W pierwszym ocena dotyczy kryteriów z Maastricht. Do jej
przeprowadzenia przyjęto kilka założeń. Po pierwsze, badanie obejmuje lata 2004–
2015. Początkowy rok wynika z faktu przystąpienia Polski do UE, co daje możliwość
ubiegania się o akcesję do strefy euro. Końcowa cezura wynika z dostępności
danych. Po drugie, ocena jest przeprowadzona w ujęciu rocznym. Po czwarte,
przyjęto założenie dotyczące zbieżności w zakresie stabilności cen, że kraje
charakteryzujące się deflacją nie mogą pełnić roli referencyjnych. Po piąte, w
badaniu pominięto ocenę w zakresie kryterium kursowego, ze względu na brak
określonego parytetu centralnego dla systemu ERM II (por. np. Wójcik 2001).
W drugim etapie badania poddano analizie zbieżność w kontekście wspólnotowej
polityki pieniężnej i z uwzględnieniem specyfiki strategii realizowanej przez EBC
(ECB 2004). W badaniu uwzględniono porównanie dynamiki cen w Polsce i strefie
euro. Stabilność cen bowiem jest nadrzędnym celem tej strategii i w związku z tym
średnia dynamika ogólnego poziomu cen jest głównym wyznacznikiem
podejmowania decyzji co do ustalania instrumentów przez EBC i jest istotnym
elementem funkcji reakcji współczesnych banków centralnych w różnych modelach
ekonometrycznych (Aksoy, De Grauwe i Dewachter 1999; Błaszczyk 2010).
Zgodność zatem dynamiki cen w Polsce ze średnią w strefie może wskazywać na
fakt, że instrumenty ustalane przez EBC będą odpowiednie również dla
uwarunkowań gospodarczych w naszym kraju.
3. Ocena konwergencji nominalnej w Polsce w obliczu kryteriów z
Maastricht
Końcowe wyniki oceny konwergencji Polski w sferze nominalnej i z
uwzględnieniem kryteriów z Maastricht zostały przedstawione w tabeli 1. Analizując
tabelę w układzie wierszowym, można m.in. zaobserwować, że na najsłabszą ocenę
zasługuje przede wszystkim kryterium deficytu sektora finansów publicznych. Tylko
w 2007r. i 2015r. wartość graniczna nie została przekroczona. Zarazem tylko w tych
latach wszystkie z rozpatrywanych kryteriów zostałyby spełnione. W obliczu kryzysu
deficyt w relacji do PKB przez trzy kolejne lata wzrastał i zdecydowanie przewyższał
dopuszczalne 3%. W latach 2009 i 2010 wyniósł on odpowiednio 7,3% i 7,9% i
dopiero w 2011 r. nastąpił spadek do 5%, a w latach 2012-2014 r. do wartości
poniżej 4%. Spełnienie kryterium referencyjnego w tym zakresie będzie w
najbliższych latach trudne i będzie wymagać zdecydowanej polityki ze strony władz
fiskalnych, w szczególności w obliczu powyborczych zawirowań politycznych
mających miejsce pod koniec 2015 r. Wydaje się, że będzie to główne wyzwanie
Polski na drodze do strefy euro, a zarazem jeden z kluczowych czynników
determinujących saldo kosztów i korzyści akcesji, którym trzeba odpowiednio
zarządzać.
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Tabela 1. Polska na tle kryteriów z Maastricht w latach 2004-2015
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Dług
+
+
Deficyt
+
+
+
+
+
+
Inflacja
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Stopy proc. Razem 1
3
3
4
2
1
1
2
2
3
3
4
Znak „+” w odpowiedniej komórce oznacza, że dane kryterium w danym roku zostałoby
spełnione, znak „–” oznacza niespełnienie kryterium.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

W pozostałych obszarach konwergencji sytuacja jest zróżnicowana. Mimo
pozytywnej oceny w zakresie kryterium dotyczącego relacji długu publicznego do
PKB, w najbliższych latach należy zwrócić uwagę na możliwość pojawienia się
presji na wzrost tego miernika, np. w obliczu powyborczej ekspansywnej polityki
fiskalnej, a w szczególności braku reform w zakresie finansów publicznych. W
kontekście kryterium dotyczącego stabilności cen natomiast należy zwrócić uwagę na
możliwe trudności w jego spełnieniu, wynikające z relatywnego charakteru tego
kryterium39. Mając na uwadze z jednej strony dość niską wartość kryterium, a z
drugiej strony fakt, że Polska, będąc krajem rozwijającym się, musi zaakceptować
nieco podwyższoną dynamikę cen, należy stwierdzić, że spełnienie omawianego
kryterium w okresie zarówno przed, jak i po akcesji do strefy euro może być
kłopotliwe. Podobne obawy, ze względu na cechę relatywności, występują w
odniesieniu do kryterium stopy procentowej (Błaszczyk i Zwierzchlewski 2008).
4. Zbieżność w kontekście dynamiki ogólnego poziomu cen
Na wykresie 1 przedstawione zostały wyniki badań w zakresie zbieżności
dynamiki ogólnego poziomu w Polsce i średniej w strefie euro, w kontekście
„wpisywania się” Polski w ramy wspólnotowej, jednolitej polityki pieniężnej. Należy
zauważyć, że dynamika cen częściej była wyższa dla Polski (wyjątkami były lata
2006, 2013-2015). Średnia dla całego okresu dla Polski wyniosła 2,4, a dla strefy
euro 1,7. Kształt obu szeregów może wskazywać na pewną zbieżność, za wyjątkiem
okresu kryzysu, gdy nastąpiło znaczne zróżnicowanie w tym zakresie. W 2009 r.
odchylenie wyniosło prawie 4 pkt. proc. W strefie euro w kilku miesiącach wystąpiła
deflacja, natomiast w Polsce inflacja w tym czasie przewyższała nawet 4%. Dla
całego okresu badawczego współczynnik korelacji Pearsona wyniósł 0,63.
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Wykres 1. Dynamika ogólnego poziomu cen w Polsce i strefie euro w latach
2004-2015
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Takie wyniki nie dają jednoznacznych wytycznych co do przygotowań do
uczestnictwa w obszarze jednolitej polityki pieniężnej. Jako kraj rozwijający się
powinniśmy obawiać się zbyt wysokiej dynamiki cen i w perspektywie akcesji zbyt
niskich stóp procentowych EBC, które mogłyby potęgować w naszym kraju procesy
inflacyjne. Lata pokryzysowe jednak rozmazują niniejszy wzorzec, funkcjonujący
zarówno w teorii, jak i praktyce przedakcesyjnej polityki gospodarczej (Konopczak
2013; Chmielewski 2003). Dynamika cen w Polsce jest słabsza niż średnia w strefie
euro. Kluczowym wyzwaniem w tym zakresie jest w najbliższych latach uzyskanie
większej zbieżności dynamiki cen, warunkującej dopasowanie jednolitej,
wspólnotowej polityki pieniężnej do warunków krajowych
Wnioski
Badania przeprowadzone w tekście wskazują, że zbieżność Polski ze strefą euro
nie jest zadawalająca w obliczu akcesji i uczestnictwa w jednolitej, europejskiej
polityce pieniężnej. Po pierwsze, występują poważne problemy z wypełnianiem
samych nominalnych kryteriów z Maastricht. Co prawda w ostatnich latach można
doszukać się pozytywnych tendencji w tym zakresie, jednak powyborcze
perspektywy ekspansji fiskalnej mogą stanowić przeszkodę w jej utrzymaniu. Po
drugie, ocena konwergencji pod kątem specyfiki strategii EBC i z uwzględnieniem
dynamiki ogólnego poziomu cen nie wypada korzystnie. Badania wskazują na to, że
jednolita polityka pieniężna w strefie euro nie byłaby dostosowana do naszych
uwarunkowań gospodarczych. Jako kluczowe czynniki, które będą warunkowały
saldo korzyści i kosztów akcesji Polski do strefy euro należy uznać deficyt
budżetowy i stabilność cen. Konieczne jest właściwe podejście do zarządzania nimi
w procesie przed-, jak i poakcesyjnym.
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WIEDZA W PROCESACH GOSPODARCZYCH I DZIAŁANIACH
PRZEDSIĘBIORSTW NA TERENACH NIEZAGOSPODAROWANYCH
We współczesnej literaturze ekonomicznej i w naukach o zarządzaniu
sformułowano wiele ciekawych z utylitarnego punktu widzenia dotyczących zasobów
i podziałów wiedzy. Powszechnie uznano, że jest ona najważniejszym zasobem dla
przedsiębiorstwa, ale także przysparza podmiotom gospodarczym wiele trudności z
jej tworzeniem, gromadzeniem i przetwarzaniem, transferem i wykorzystaniem.
Zauważają to między innymi: A. Tofller, P. F. Drucker, D. Bell sugerując, iż ma ona
istotny wpływ na ewolucję sposobu funkcjonowania organizacji i wpisywanie się jej
w proces budowy gospodarki opartej na wiedzy, uwzględniającej takie jej nośniki
jak: naukę, przemysł wysokiej techniki, usługi społeczeństwa informacyjnego, usługi
nasycone wiedzą oraz edukację. Podstawowym celem jej działania jest poznanie oraz
określenie mechanizmów oddziaływania na przemiany i rozwój państw,
przedsiębiorstw. Implikuje to także konieczność globalnego spojrzenia na
gospodarkę, rynek, ochronę środowiska i bezpieczeństwa energetycznego oraz
dostrzeżenia rosnącej roli zasobów niematerialnych, tj. wiedzy, kapitału
intelektualnego i informacji. [Skrzypek 2011, s. 90; Kleer 2009, s. 69; Dźwigoł 2013,
s. 14 i n.]
Proces ten dostrzega UE realizując siedem inicjatyw przewodnich (Strategia…,
2012): – Unia innowacji – poprawa warunków ramowych dla innowacji oraz
wykorzystanie innowacji do rozwiązania najważniejszych problemów społecznych i
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gospodarczych wskazanych w strategii Europa 2020; – Mobilna młodzież – poprawa
jakości na wszystkich poziomach edukacji i szkoleń oraz zwiększanie atrakcyjności
europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej; – Europejska
agenda cyfrowa – osiągnięcie trwałych korzyści gospodarczych i społecznych z
jednolitego rynku cyfrowego, opartego na dostępie do szerokopasmowego Internetu;
– Europa efektywnie korzystająca z zasobów – wsparcie zmiany w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów środowiska oraz
dążenie do wyeliminowania zależności wzrostu gospodarczego od degradacji
środowiska przyrodniczego; – Polityka przemysłowa w erze globalizacji – poprawa
warunków dla przedsiębiorczości, zwłaszcza MŚP, oraz wsparcie rozwoju silnej bazy
przemysłowej, zdolnej do konkurowania w skali globalnej; – Program na rzecz
nowych umiejętności i zatrudnienia – stworzenie warunków do unowocześnienia
rynków pracy przez ułatwienie mobilności pracowników i doskonalenie ich
umiejętności, w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie trwałości
europejskich modeli społecznych; – Europejski program walki z ubóstwem –
zapewnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej przez pomoc osobom
biednym i wykluczonym oraz umożliwienie im aktywnego uczestniczenia w życiu
ekonomicznym i społecznym. Mają one bezpośrednie przełożenie na praktykę
gospodarczą i zrównoważony rozwój. Działania te mają zapobiec naruszeniu
równowagi we współczesnym świecie przejawią się między innymi w zakłócaniu
ładu społeczno-gospodarczego. Procesom tym towarzyszy syndrom narastającej
nietrwałości w gospodarce i jej wewnętrznych strukturach. Ma to niekorzystny
wpływ na przebudowę gospodarczą i polityczną państw, kryzys, wysoce
skonstruowane bieguny bogactwa i nędzy, stabilność rynków pracy, bezrobocie,
dysfunkcję społecznych, demograficznych, ekologicznych procesów. Te niekorzystne
zjawiska według L.C. Thurowa wywołane są przez ruchy tzw. pięciu płyt
ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia przemian globalnych. [Mączyńska
2014, s. 23] Wysoce zasadne jest stwierdzenie, iż współczesne rynki i gospodarki są
najbardziej złożonymi systemami gospodarczymi jakie zna nauka. [Colander, Holt,
Rosser, 2004a, s. 253 i n.; także Jakimowicz 2016, s. 21 i n.] Zjawiska te w
gospodarce światowej mają istotny wpływ na kondycję finansową, warunki otoczenia
i inspirują poszukiwania nowych kierunków w zakresie zrównoważonego rozwoju.
[Podczarski 2016, s. 33] Budowa gospodarki rynkowej w oparciu o jej nowy
paradygmat (wiedza, kapitał, ziemia, produkcja, globalizacja), w której kluczową rolę
odgrywają wiedza oraz innowacje, stały się wyzwaniem dla państw, przedsiębiorstw
dążących do wysokiego poziomu rozwoju i konkurencyjności. Ta nowa gospodarka
(new economy), czy gospodarka cyfrowa albo sieciowa, znalazła uznanie wśród
ekonomistów i praktyków życia gospodarczego. [Toffler 2003, s. 72 i n; Jakimowacz
2016, s. 23 i n.] Dotyczy to także regionów objętych badaniami w ramach projektu nr
17111 Horyzont 2020.
Wiedza kluczowa technologiczna, kluczowa koordynacyjna, pomocnicza oraz
rynkowa jest nieodzowna w realizacji celów przedsiębiorstwa i jego
konkurencyjności co ma też wpływ na gospodarkę przestrzenną. Warto także
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zauważyć, iż ze względu na stopień ogólności wiedzy wykorzystywanych w
przedsiębiorstwie możemy ją podzielić na teoretyczną, empiryczną oraz sterującą
procesami korzystania z poprzednich dwóch jej rodzajów. [Flaszewska 2016, s. 18 i
n.; Skrzypek 2011, s. 90] Także A. Polak i R. Miśkiewicz uważają, że takie dziedziny
wiedzy jak: system i otoczenie, zagrożenia, zasoby, przygotowanie techniczne,
procesy, przedsięwzięcia w dziedzinie zamówień, logistyka, planowanie, finanse,
wskazania użytkowe oraz treści ekspresyjne mają istotne znaczenie na
funkcjonowanie innowacyjnego przedsiębiorstwa. [Polak 2012, s. 10; Miśkiewicz
2017, s. 25-26]
Szczególnego znaczenia nabierają zatem modele wiedzy mające zastosowanie
w gospodarce rynkowej i przedsiębiorstwach. Są wśród nich japoński, zasobowy,
procesowy. Ten ostatni ma duże znaczenie praktyczne. Zbudowany na
doświadczeniach funkcjonowania dużych firm amerykańskich i brytyjskich.
Zarządzanie wiedzą traktowane było jako ogół procesów umożliwiających tworzenie,
upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy do realizacji celów organizacji. W
literaturze taki podział stosuje przykładowo T.H. Davenport, L. Prusak wskazując na
występowanie w nim następujących po sobie procesów tj.: tworzenia wiedzy,
kodyfikacji wiedzy, transferu wiedzy. [Davenport, Prusak 1998; Kwiecień, Majewski
2001, s. 360 i n.; Skyrme s. 192] Zatem w warunkach polskich zarządzanie wiedzą
obejmuje: strategię firmy, przedsiębiorczość, zarządzanie ludźmi, procesami i
jakością, marketing, rachunkowość i finanse, systemy informatyczne oraz rozwój
technologii informatycznych w zarządzaniu. [Klincewicz 2008, s. 81; Flaszewska
2016, s. 27] Oznacza to, że transfer wiedzy ma duże znaczenie w procesie
przystosowywania wyników badań naukowych, patentów lub oryginalnych
pomysłów do ich praktycznego zastosowania w produkcji. System wiedzy, technik,
kwalifikacji wiedzy eksperckiej i organizacji, wykorzystywanej w celu
produkowania, sprzedaży i wykorzystywania towarów i usług zaspokających popyt
ekonomiczny i społeczny w gospodarce globalnej stał się wyzwaniem
cywilizacyjnym. [Szatkowski 2016, s. 260, Santarek, Bagiński, Buczacki, Sobczak,
Szerenos 2008, s. 67 i n.] Uczestnikami w procesie transferu technologii stały się
więc organizacje rządowe, instytucje regionalne, uczelnie techniczne, ośrodki
badawcze, duże i małe firmy, wynalazcy i przedsiębiorcy. Sam proces transferu
technologii uwarunkowany jest wieloma czynnikami obejmującymi między innymi
studium rozwoju technologii, jej przeznaczenie, umiejętność adaptacji wiedzy
technologicznej oraz kanały jej przepływu. [Jasiński 2006, s. 36 i n.; Rybiński 2015,
s. 62 i n.; Dźwigoł 2011, s. 65]
Zrównoważony rozwój i aktywizacja terenów niezagospodarowanych jako cel i
strategia nowoczesnego gospodarowania przestrzenią w Unii Europejskiej znalazły
odzwierciedlenie na poziomie regionalnym i lokalnym, w Polsce, na Ukrainie, w
Bułgarii i Rumuni. Prowadzenie polityki przestrzennej tkwi u podstaw wszelkich
działań organów administracji rządowej i samorządowej, zarówno w zakresie jej
kształtowania, jak i w kwestii ustalania zasad przeznaczania terenów na określone
cele, ich zagospodarowania i zabudowy.
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W Unii Europejskiej inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju podjęto w
1990r. w Ronneby (Szwecja) przyjmując Deklarację Morza Bałtyckiego, którą
uszczegółowiono w Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza
Bałtyckiego a od 1992r. zwaną Nową Konwencją Helsińską. Koncepcje
zrównoważonego rozwoju na obszarze Unii Europejskiej wynikają z polityki
prowadzonej w zakresie ochrony środowiska - I Programu Działania w zakresie
ochrony środowiska (1973 – 1976), II Program (1977 – 81), III Program (1982 –
1986), IV Program (1987 – 1992), V Program (1992 – 2000), VI Program (2001 –
2010). Poszerzono je w strategii – Lizbońskiej i Goeteborskiej. Tę pierwszą
uchwalono w marcu 2000 roku. Jest ona zasadniczym programem gospodarczym na
obszarze Unii Europejskiej. Jej celem było zbudowanie do roku 2010 najbardziej
rozwiniętej gospodarki, opartej o takie nurty jak: innowacyjność, liberalizację,
przedsiębiorczość i spójność społeczną i zrównoważony rozwój. [Strategia, 2000, s. 7
i n.] Strategia Lizbońska dotyczyła szeroko rozumianego kapitału społecznego i
zrównoważonego rozwoju, formułując główne determinanty jego zakłócenia takie
jak: globalne ocieplenie, zmiana klimatu, bezpieczeństwo żywności, starzenie się
populacji, utrata bioróżnorodności, zagęszczenie transportu głównie na terenach
zurbanizowanych. Uznano, iż nowe podejście do polityk sektorowych takich jak:
polityka rolna, polityka rybołówstwa, polityka transportowa, polityka regionalna
wymaga nowych regulacji prawnych w tym zakresie. Strategia zrównoważonego
rozwoju z 2001 roku, była oparta na 4 filarach: ekonomicznym, społecznym,
środowiskowym i globalnym. Jak już wspomniano, jej celem było skoordynowanie
polityk na szczeblu unijnym w taki sposób, aby były zgodne z koncepcją
zrównoważonego rozwoju. Od 2010 r. zrównoważony rozwój realizowany jest w
ramach strategii Europa 2020. Przyjęto ją 17 czerwca 2010 roku. Przestrzeń stanowi
w omawianym problemie przedmiot zarządzania i przekształcania oraz dobro
ograniczone. Zjawiskiem, które obserwuje się codziennie jest relatywne „kurczenie”
się przestrzeni dostępnej, związane z jej ekspansywnym, czasami rabunkowym
wykorzystaniem, oraz ze wzrostem liczby ludności. Drugim zjawiskiem jest
zanikanie przestrzeni naturalnej wynikającej z rozwoju cywilizacyjnego.
[Wańkowicz 2012, s. 47 i n.; Dźwigoł-Barosz, 2018, s. 24 i n.]
Porządkowanie funkcjonowania przestrzeni w Polsce reguluje ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Skatalogowane w
niej zasady odnoszą się do: wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i
architektury; walorów architektonicznych i krajobrazowych; wymagań ochrony
środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;
wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej; wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz
potrzeb osób niepełnosprawnych; walorów ekonomicznych przestrzeni.
Uporządkowano w niej prawo własności oraz potrzeby obronności i bezpieczeństwa
państwa; potrzeby interesu publicznego oraz dotyczące rozwoju infrastruktury
technicznej w szczególności sieci szerokopasmowych. [Dz.U.2017.0.1073]
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Planowanie i gospodarowanie przestrzenią Ukrainy porządkują liczne akty
prawne w tym ustawy: „O podstawach rozwoju miast”, „O planowaniu i
zagospodarowaniu obszaru”, Ustawa „O Generalnym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Terytorium Ukrainy”, „O stymulowaniu rozwoju regionów”, „O
regulowaniu działalności urbanistycznej”. Uszczegółowiają je takie dokumenty jak:
Ziemski Kodeks Ukrainy, Wodny Kodeks Ukrainy, Leśny Kodeks Ukrainy, Typowe
regionalne zasady zabudowy (Postanowienie Państwowego Komitetu Budownictwa,
Planowanie rozwoju miast i osiedli wiejskich, Planowanie zabudowy wsi,
"Planowanie i rozwój wsi. Forma planów zagospodarowania"; "Planowanie i rozwój
wsi. Planowanie i rozwój małych gospodarstw rolniczych". [Domańska-Sienkiewicz
2014, s. 10 i n.]
Na system planowania przestrzennego na Ukrainie składa się: obiekt
planowania – grunty i obiekty państwowe, prywatne, własności komunalnej i
społecznej, ramy instytucjonalne – instytucje, zajmujące się planowaniem
przestrzeni, ramy prawne – ustawy, statuty i przepisy, regulujące planowanie
przestrzenne, zasoby – ludzkie, finansowe, materialne i inne. [Zakrzewska-Półtorak
2016, s. 134 i n.]
Oparto je na aspektach historycznych, ekonomicznych, środowiskowych,
demograficznych, etnicznych i kulturowych obszaru. Głównym dokumentem
planistycznym Ukrainy na poziomie gminy jest Plan zagospodarowania
przestrzennego gminy (Генеральний план населеного пункту). Dokument ten
określa podstawowe zasady rozwoju gminy. W szczególności plan wyznacza:
zapotrzebowanie na tereny pod zabudowę, potrzeby zmiany granic gminy, granice
obszarów funkcjonalnych, dopuszczalne zasady wykorzystania i zabudowy terenu,
strukturę przestrzenną obszaru gminy, działania na rzecz poprawy stanu środowiska i
warunków sanitarnych, inne wymagania, określone w przepisach budowlanych. W
oparciu o te rozstrzygnięcia prawne kształtuje się proces wykorzystania
gospodarczego terenów niezagospodarowanych.
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Артюхіна М.В.
к.е.н., доц. кафедри менеджменту ДДПУ
УКРАЇНА – ГРУЗІЯ: СИНЕРГЕТИЧНА СПІВПРАЦЯ В РОЗВ'ЯЗАННІ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Українсько-грузинське співробітництво останнім часом стало однією з
актуальних тем багатьох періодичних видань не тільки України й Грузії, а й
зацікавлених третіх сторін. Питання економічної співпраці між зазначеними
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країнами майже не порушували науковці. Багато як українських, так і
закордонних дослідників розглядають тему українсько-грузинських відносин
здебільшого у царині загальної політики Європейського Союзу. Питаннями
українсько-грузинських відносин у різних сферах суспільного життя
переймалися такі автори: М. Айдін, С. Бланк, Ф. Бордонаро, С. Єрьоменко,
І. Корнілов, Л. Негель, Г. Перепелиця, Н. Попеску, Т. Якобашвілі та ін.
Тандем Україна-Грузія є дуже перспективним у площині соціальноекономічної співпраці. Дві держави від початку свого незалежного існування
демонстрували значний рівень взаємовідносин. Але після "кольорових"
революцій відносини між двома державами не тільки наповнилися новою
суттю, але й вважаються стратегічними.
По-перше, офіційний Тбілісі цікавлять політичні контакти між країнами,
адже грузинське керівництво має потребу в союзниках не лише для того, аби
протистояти тиску Москви, а й відновити контроль над Південною Осетією та
Абхазією, котрі поступово інтегруються в Росію [1, с. ].
По-друге, між Україною та Грузією з кожним роком збільшується
товарообіг. Якщо у 2004 р. він складав $158 млн., у 2006 р. вже – $384 млн.
Обсяг торгівлі між Україною та Грузією за 10 місяців 2017 року склав майже
$400 млн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року товарообіг
збільшився на 11% або $38 млн. [2; 3].
Основну групу товарів з України на ринку Грузії складає продукція
агропромислового комплексу (кондитерські вироби, цукор, молочні продукти,
тваринні та рослинні жири, борошняні вироби, тютюн), чорної та кольорової
металургії (сталевий прокат, труби, прутки, вироби з вуглеводневої сталі),
хімічної промисловості (лікарські засоби, фарби, лаки, шини) та
машинобудування (холодильники, акумулятори). Має місце реалізація харчової
солі, деревини і виробів з неї. Усього на грузинському ринку реалізується
близько 100 найменувань української продукції. Грузинський товарний експорт
в Україні представлено, переважно, продукцією агропромислового комплексу
(горіхи, чай, цукор, вина, спирт етиловий), гірничовидобувної (руди та
концентрати марганцеві) та хімічної промисловості (лікарські засоби) [2].
Основна частка експорту послуг з України припадає на морські
перевезення, пасажирські авіаперевезення, транзит автотранспорту, страхові
послуги – разом з двадцяти позицій. Останнім часом активізувалися заходи
українських компаній, що працюють у транспортній сфері щодо просування
своїх інтересів на ринку Грузії. Збільшується кількість авіарейсів між Києвом
та Тбілісі. Серед десяти основних торговельних партнерів Грузії Україна
посідає п'яте місце після Росії, Туреччини, Азербайджану й Німеччини.
Водночас фіксують стійкі тенденції до збільшення кількості перевезених
вантажів основною ділянкою транспортного коридору Європа – Кавказ – Азія –
залізнична поромна переправа Іллічівськ – Поті / Батумі.
Досліджуючи розвиток україно-грузинських економічних відносин треба
розглянути перспективи створення та формування сумісних або спільних
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підприємств. Передумовою створення українсько-грузинських сумісних
підприємств є сприятливий інвестиційний клімат у Грузії. За інформацією
всесвітнього банку на червень 2017 р. Грузію зараховують до десяти країн в
рейтингу сприятливих умов ведення бізнесу, вона посідає 9 позицію. Україна за
цим показником на 76 місці [5]. Для порівняння – загальне податкове
навантаження (у відсотках від прибутку) у середньому в країнах Європи й
Центральної Азії складає 34,8%, в Грузії – 16,4%, в Україні – 52,2%.
Привабливими для іноземних інвесторів в Грузії за статистичними
підрахунками є транспорт і комунікації, фінансовий сектор, готельний та
ресторанний бізнес, соціальна галузь [6].
Українсько-грузинським економічним відносинам на сучасному етапі
притаманний стратегічний характер, і це зумовлено, насамперед, збігом
стратегічних завдань зовнішньої політики двох дружніх країн і їхніх
пріоритетів. Це, передусім, європейська і євроатлантична інтеграція,
проведення активної регіональної, добросусідської політики. Схожість
основних зовнішньополітичних пріоритетів, високий рівень дружніх відносин
позитивно впливають на розвиток співробітництва між нашими країнами. Саме
такий характер відносин дає можливість обом сторонам вийти на новий рівень
реалізації своїх інтересів у економічному вимірі.
Прискоренню інтенсифікації україно-грузинської економічної співпраці
сприяють різні міжнародні заходи. Наприклад, 18 липня 2017 року в Тбілісі
та 19 липня в Батумі відбувся українсько-грузинський бізнес-форум, що
мав на меті – активізувати українсько-грузинське співробітництво й
налагодити коопераційні зв’язки, насамперед у таких основних галузях:
машинобудування, кольорова та чорна металургія, авіаційна, легка та хімічна
промисловість, туризм, логістика, постачання продуктів харчування та вин
тощо. Уже протягом багатьох років Україна посідає провідне місце серед
основних торговельно-економічних партнерів Грузії і навпаки. На бізнесфорумі українські учасники змогли налагодити ділові контакти з потенційними
грузинськими бізнесменами й отримати актуальну інформацію про попит та
цінову ситуацію на цікавих для них грузинських ринках, домовитися про
подальшу взаємовигідну співпрацю.
Спільність зовнішньополітичних орієнтирів, транзитний потенціал, цілком
ще не використаний, підтримка демократичних цінностей та спільне бачення
економічного та політичного розвитку двох країн дозволяють не тільки плідно
співпрацювати у різних сферах, а й впливати на загальні процеси у
Чорноморському регіоні [2]. Незважаючи на те, що на сьогодні в українськогрузинських відносинах політична складова частина превалює над соціальноекономічною, з кожним роком виникають нові проекти та формуються
перспективи
для
подальшої
активізації
соціально-економічного
співробітництва, зокрема у транспортній та енергетичній сферах. Постійний
розвиток двосторонніх відносин, активізація сторонніх впливових гравців у
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регіоні, реалізація нових інтеграційних та інвестиційних проектів надають
впевненості у перспективах подальших розвідок зазначеної теми.
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МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЯК НАДІЙНИЙ
ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ринкові умови господарювання зумовлюють наявність нагальних соціальноекономічних проблем, вимагаючи нагальної розробки нових і вдосконалення
вже чинних систем, методів, методик, прийомів та інших засобів управління,
спрямованих на підвищення його ефективності. Важливе значення зокрема має
економічний аналіз, завдяки якому формується потрібна інформація для
прийняття управлінських рішень.
Економічний аналіз передує управлінським рішенням у сфері використання
фінансово-економічних ресурсів, формування маркетингової політики та
політики партнерських стосунків, розробки стратегії підприємства тощо, і діям,
обґрунтовує та готує їх. Це й формує підвалини наукового управління, його
об’єктивності й ефективності.
Трансформаційні процеси в економіці України надають нового змісту
економічному аналізу, змінюють його завдання, суб’єкти та об’єкти,
розширюють спектр засобів і прийомів обробки економічної інформації.
Отже, «економічний аналіз – важливий елемент у системі управління
виробництвом, дійовий засіб виявлення внутрішніх невикористаних резервів,
основа для вироблення оптимальних управлінських рішень щодо успішної
діяльності в умовах ринку» [4, с. 16].
54

Синергетична співпраця в розв’язанні сучас них соціально -економічних
проблем: наук а, освіта, пр актика

Методика проведення економічного аналізу повинна залежати від його
раціональної організації, створення таких умов, які б забезпечили вивчення
взаємозв’язків між окремими показниками діяльності підприємства [3, с. 96].
Найбільш вдале визначення методики економічного аналізу, на наш погляд,
формує Ф. Ф. Бутинець, де методика економічного аналізу – це сукупність
прийомів, способів, засобів, що застосовуються в процесі проведення
економічного аналізу в раніше визначеній послідовності для досягнення
поставленої мети [1, с. 49].
Складові елементи методики економічного аналізу структуровані на основі
цільових потреб аналізу для управління, а також інформаційного, методичного,
організаційного та технічного забезпечення аналітичного процесу.
Так, цільові потреби управління трансформуються відповідно до змін, які
відбуваються в характері та цілях господарської діяльності підприємства в
умовах невизначеності й ризику ринкової кон’юнктури.
При розробці конкретної методики аналізу треба чітко визначати об’єкт
аналізу, мету дослідження та його завдання.
Значної уваги в процесі розробки методики аналізу потребує інформаційне
забезпечення. Інформаційне забезпечення, насамперед, складають джерела
інформації як сукупність форм документів. Вони можуть бути нормативнодовідковими, обліково-звітними й позаобліковими та формуватися
безпосередньо на підприємстві або за його межами. Сукупність документів є
підґрунтям формування інформаційної бази аналізу у вигляді показників.
В автоматизованих системах управління підприємством отримання
інформації для потреб аналізу забезпечують відповідні технічними засоби та
програми.
Формуючи технічне забезпечення аналізу будь-якого об’єкта, треба
ураховувати склад аналітичних завдань, їх інформаційну специфіку,
організаційну й функціональну структуру управління підприємством, а також
техніко-експлуатаційні дані комп’ютерної техніки. Для забезпечення найбільш
ефективною технологією обробки облікової інформації необхідні відповідні
програмні продукти та якісне методичне забезпечення.
Ми одностайні з науковцями, що методичне забезпечення економічного
аналізу містить формування системи показників, вибір методів і прийомів
аналізу та прогнозування, рекомендації щодо послідовності й періодичності
аналітичних досліджень і має формуватися для кожного об’єкта аналізу з
урахуванням специфіки функціонування підприємства.
До організаційного забезпечення економічного аналізу зараховують
взаємозалежну сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів
підприємства, які цілеспрямовано упорядковують і вдосконалюють
аналітичний процес, розробляють і приймають управлінські рішення,
відповідальні за результати цих рішень.
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Отже, щоб відповідати сучасним вимогам, методика економічного аналізу
повинна своєчасно реагувати на повсякденні динамічні зміни довкілля та бути
надійним інструментом управління підприємством.
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Глущенко В. А.
д. філол. н., проф., зав. каф. германської та слов’янської філології ДДПУ
ПРО ПОЛЬСЬКИЙ ВПЛИВ НА ДАВНІ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКІ
ДІАЛЕКТИ (лінгвоісторіографічний аспект)
На схожiсть таких властивих рiзним говорам схiднослов’янських мов явищ,
як дзекання / цекання та ствердiння р, з подiбними фактами в польськiй мовi
першим звернув увагу О. О. Шахматов, причому вже у своїх раннiх працях
російський мовознавець припускав можливiсть подвiйного пояснення: або цi
явища є наслiдком паралельного розвитку, або схiднослов’янськi
дзекання / цекання та ствердiння р виникли пiд польським впливом [11, с. 33; 9,
с. 23]. Щодо шахматовської критики твердження Є. Ф. Будде [1, с. 295] про
генетичну близькiсть змiшування ж, ш із з, с у росiйських говорах з подiбним
явищем у польських [9, с. 29], то вона, очевидно, була викликана негативним
ставленням Шахматова до «хвильової» теорiї [2, с. 106, 128].
Надалі Шахматов не тiльки пiдтримав iдею генетичної близькостi деяких
схiднослов’янських i польських явищ, а й значно поповнив список цих явищ i
подав їх обґрунтування з точки зору iсторiї народу, сформулювавши й
розробивши в деталях твердження «ляської» гiпотези.
Польським впливом Шахматов пояснював такий значний комплекс
фонетичних
явищ
сучасних
схiднослов’янських
дiалектiв,
як
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дзекання / цекання, цокання, ствердiння ч, вимову м’яких з’ i с’ із шиплячим
призвуком, змiшування ж, ш із з, с, ствердiння р, наявнiсть сполучень гл, кл на
мiсцi праслов’янських dl, tl [8, с. 9–29; 10, с. 4–10; 12, с. 27–28]. Науковець
трактував цi явища саме як комплекс взаємопов’язаних рис, зумовлених однiєю
зовнiшньою причиною.
М. М. Дурново вважав «ляську» гiпотезу лише iмовiрним [3, с. 148–149,
171], а В. К. Поржезинський і Б. М. Ляпунов – не єдиним можливим
поясненням вiдповiдних мовних фактiв [6, с. 23; 5, с. 96–97]. На підставі позиції
Є. Ф. Карського [4, с. 345] Поржезинський i Ляпунов були схильнi пояснювати
дзекання внутрiшнiми причинами [6, с. 23; 5, с. 96–97].
Так само інтерпретував генезис гл, кл Т. Лер-Сплавінський. На думку
польського мовознавця, до кінця ХІ ст. прасхіднослов’янська мова поділилася
на дві діалектні групи – південну й північну. У південній групі праслов’янські
dl, tl спростилися в l (що відбилося в усіх українських і білоруських говорах, а
також в переважній більшості російських; традиційно l на місці dl, tl
інтерпретують як спільну прасхіднослов’янську мовну особливість). У
північній групі праслов’янські dl, tl змінилися в gl, kl, рефлексом яких і є
сучасні псковські гл, кл [13, s. 259–260].
Подальші дослідження довели вразливість «ляської» гіпотези, її штучну
особливість [7, с. 38–43]. Попри це гіпотеза Шахматова, безперечно, відіграла
значну роль у дослідженні історії східнослов’янських мов: вона дозволила
упорядкувати й узагальнити значний за обсягом діалектний матеріал, системно
осмислити його.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ, ЙОГО СТАТУС ТА ЗНАЧЕННЯ
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Розвиток ринкової економіки та стрімке виникнення нових суб’єктів
господарювання в Україні зумовило поширення такого ринкового сегменту як
аудиторська діяльність. У сучасному економічному середовищі аудит є
обов’язковим й посідає вагоме місце у соціально-економічних відношеннях між
підприємствами, потреба в ньому зумовлена цінністю аудиторського висновку
та прогнозів стосовно подальшої діяльності підприємства на підставі
інформаційної бази, яка проходить ретельну перевірку та аналіз під час
проведення аудиту.
Слово аудит виникло понад дві тисячі років тому, воно походить від
латинського слова «audio» що означає «він чує», «слухач»[1, с. 7].
Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» аудит –
перевірка результатів бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності
суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про
її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів
України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил
(внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами
користувачів [2, ст. 3].
Щодо суб’єкта, який господарює, аудит поділяють на зовнішній і
внутрішній:
– зовнішній (незалежний) аудит – звичайна аудиторська діяльність, мету
такої перевірки визначає керівництво, її об’єктом є фінансова й бухгалтерська
звітність підприємства, вона розглядає події та операції, які потенційно можуть
впливати на фінансову звітність підприємства. Здійснюється аудиторською
фірмою (аудитором-підприємцем) за договором із підприємством-замовником
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про виконання незалежної експертизи господарсько-фінансової діяльності й
розробку пропозицій щодо фінансової стратегії та підвищення ефективності
господарювання [4, с. 20]. Користувачами такої інформації є як власники, так і
покупці, постачальники, дебітори, кредитори, інвестори, різноманітні державні
служби та ін.
– внутрішній аудит трактують як організовану на підприємстві, чинну в
інтересах його керівництва та (або) власників і регламентовану внутрішніми
нормативними актами систему контролю за дотриманням встановленого
порядку ведення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності,
внутрішнього її аналізу, та надійністю функціонування всієї системи
внутрішнього контролю [1, с. 188].
Служба внутрішнього аудиту є самостійним структурним підрозділом і
підпорядковується безпосередньо керівникові [3, с. 281]. Користувачами такої
інформації є власники та управлінський склад підприємства.
Джерелами аудиту є: наказ про облікову політику підприємства; баланс (звіт
про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід),
звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової
звітності; оборотно-сальдова відомість; головна книга; облікові регістри;
первинні документи; акти й довідки попередніх аудиторських перевірок,
аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати
попереднього контролю.
До функцій внутрішнього аудиту зараховують три типи контролю:
 попередній контроль відбувається на етапі, коли підприємство заготовляє
ресурси (здійснює запаси для виробництва), він спрямований на
перевірку якісних і кількісних їх характеристик;
 поточний контроль спрямований на з’ясування причин проблем,
порушених під час виробничого циклу;
 заключний контроль проводять після закінчення роботи або якщо
завершився відведений на цю роботу час.
За допомогою внутрішнього аудиту забезпечується ефективність діяльності
апарату управління, удосконалюється система бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю.
Водночас, вважаємо, що низька якість роботи внутрішнього аудиту може
призвести до негативної динаміки результатів діяльності підприємства та
погіршення його фінансового стану.
З огляду на це, внутрішні аудитори повинні бути висококваліфікованими
фахівцями, мати вищу економічну освіту, досвід бухгалтерської роботи та
постійно підвищувати свою професійну кваліфікацію.
Також, на нашу думку, систематичне проведення внутрішнього аудиту
значно підвищить рівень системи внутрішнього контролю та сприятиме
прийняттю важливих, доцільних та раціональних управлінських рішень, які
потребують
максимального
інформаційного
забезпечення
для
їх
обґрунтованості.
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Отже, залучення висококваліфікованих фахівців для проведення
внутрішнього аудиту та використання системного підходу до його організації
сприятиме підвищенню результативності й ефективності виробничогосподарської діяльності підприємства.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Перед професійно-технічної освітою сьогодення постають нові завдання,
виховання компетентної особистості фахівця, якій притаманні такі якості, як
високий професіоналізм, ініціативність, почуття відповідальності, вміння
швидко орієнтуватися в ситуації, приймати самостійні рішення, формувати
потребу в самовдосконаленні. Важливу роль у формуванні такої особистості
відіграє позитивна мотивація студентів до навчання.
Проблеми формування позитивної навчальної мотивації порушували багато
педагогів і психологів. Так, А.К. Маркова зазначає, що навчальну мотивацію
складає низка спонукань (потреби і суть навчання, його мотиви, цілі, інтереси),
які постійно змінюються та формують нові взаємозв’язки. Тому становлення
мотивації – не просте зростання позитивного або посилення негативного
62

Синергетична співпраця в розв’язанні сучас них соціально -економічних
проблем: наук а, освіта, пр актика

ставлення до навчання, а ускладнення структури мотиваційної сфери,
спонукань, як її складників, виникнення нових, більш зрілих, інколи
суперечливих взаємин. Саме тому аналіз навчальної мотивації вимагає не лише
визначення домінувального мотиву, але й врахування всієї структури
мотиваційної сфери студента.
Мета емперічного дослідження полягає в порівнянні особливостей
мотивації навчання студентів та їхньої залежності від ціннісних орієнтацій.
Однією з проблем оптимізації навчально-пізнавальної діяльності студентів є
вивчення питань, пов’язаних із мотивацією навчання. Мотив навчання – діяльна
категорія, навчатися може тільки активна самостійна особистість. Мотивація в
такому разі виражається в прийнятті студентами цілей, завдань навчальної
діяльності як особистісно важливих та необхідних. Мотиваційна структура
студентів у професійно-технічному навчальному закладі складається з мотивів
навчання та мотивів досягнення успіху. До структури мотивації навчальної
діяльності входить велика кількість внутрішніх і зовнішніх мотивів суб’єктів
навчання: пізнавальні, професійні, прагматичні,соціальні, престижу тощо.
Мотивація навчання студентів – складне явище, що залежить від значної
сукупності чинників, важливе місце серед яких посідають ціннісні орієнтації,
що й стало предметом дослідження.
Емпіричне дослідження навчально-професійної мотивації студентів та їхніх
ціннісних орієнтацій здійснювали на базі Слов’янського енергобудівничого
технікуму. Участь у дослідженні брали студенти першого й третього курсів.
Вибірку було розділено на дві групи – «успішних» і «неуспішних» студентів.
Критерієм такого розділення є середній бал академічної успішності за
результатами сесії.
Порівняння мотивації навчання із різним рівнем навчальних досягнень
засвідчив, що для студентів з високою успішністю провідними є внутрішні
професійні і пізнавальні мотиви. Вони прагнуть набути глибоких і міцних
професійних знань, отримати інтелектуальне задоволення від процесу
навчання.
Результати методики «Мотивація навчання у вищому навчальному закладі»
(за Т.І. Ільїною) свідчать, що для студентів першого курсу 31,6% мотивації
спрямовано на набуття професійно важливих знань. 38,5% студентів третього
курсу навчаються, щоб оволодіти професією. Водночас як для студентів
(35,4%) першого, так і третього курсів (30,5%) головним мотивом навчання є
отримання диплома.
У досліджені з’ясовано, що за час навчання в технікумі студенти
демонструють такі зміни в мотиваційній сфері: у студентів першого курсу
перше місце посідає мотив отримання знань, на другому – отримання диплома,
а мотив опанування професією посідає третє рангове місце. У студентів
третього курсу на першому місці опиняється мотив опанування професією, а
мотив отримання знань переміщується на третє місце. Мотив отримання
диплома залишається на другому місці.
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Отже, визначено, що найбільш вираженою мотивацією у студентів є набуття
професійно важливих знань (що відбиває внутрішню налаштованість на
майбутню професійну діяльність і її значущість для студентів) і отримання
диплома (відбиває переважання зовнішньо детермінованої мотивації навчання в
досліджуваних).
Аналіз даних за методикою А.О. Реана, В.О. Якуніна показав, що
студентами найбільш значущими були визначені такі мотиви: стати
висококваліфікованим фахівцем і отримати диплом. Також першокурсники
зазначили такі мотиви, як придбати глибокі й міцні знання (58%), успішно
вчитися, складати іспити на «добре» і «відмінно» (46,2%) і забезпечити
успішність майбутньої професійної діяльності (42,3%). Це свідчить про те, що
студенти-першокурсники орієнтовані на процес навчання, отримання певних
загальноосвітніх знань. У цих студентів присутній другий рівень мотивації
навчально-трудової діяльності, коли виявляється інтерес до навчального
матеріалу, усі позитивні мотиви пов'язані лише з результативною стороною,
орієнтованою на успіх, досягнення результату, навчання виступає в якості
досягнення мети.
Студенти випускники серед найбільш значущих виділили такі мотиви
навчальної діяльності, як постійно отримувати стипендію і забезпечити
успішність майбутньої професійної діяльності. Як найменш значущі мотиви
студенти першого та третього курсів виділили такі: виконувати педагогічні
вимоги, бути прикладом однокурсникам й отримати інтелектуальне
задоволення. Це свідчить про те, що незважаючи на прагнення стати
висококваліфікованим фахівцем, для цих студентів власне процес навчання не
надає їм інтелектуального задоволення, вони вчаться, бо так треба, щоб
отримати диплом.
Отже, на шляху професіоналізації майбутнього фахівця відбуваються вагомі
зміни в його мотиваційній сфері, причому важливим етапом є момент
«прийняття» професії і отримання особистісного «вищого» смислу в майбутній
професійній діяльності. Тоді навчальна діяльність студента стає для нього
більш привабливою й стимулює його активність в отриманні знань саме в цій
професії.
Порівняння мотивації навчання із різним рівнем навчальних досягнень
засвідчив, що для студентів з високою успішністю провідними є внутрішні
професійні і пізнавальні мотиви. Вони прагнуть набути глибоких і міцних
професійних знань, отримати інтелектуальне задоволення від процесу
навчання, забезпечити успішність майбутньої професії. Поряд з цим таким
студентам властивий і зовнішній мотив навчання – отримання схвалення
батьків і оточення.
Для студентів із низькою успішністю провідними є зовнішні мотиви
навчання. Вони виражаються в їх орієнтованості на отримання диплому,
успішне продовження навчання на подальших курсах. Водночас досліджуваним
властивий внутрішній професійний мотив – забезпечити власну успішність у
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майбутній професійній діяльності. Отже, сформована мотивація навчання
студентів визначає успішність їхньої навчальної діяльності.
Також було проведено дослідження ціннісних орієнтацій студентів за
методикою М. Рокіча. Встановлено, що ієрархічна структура ціннісних
орієнтацій студентів різних курсів навчання має певну відмінність. Студенти
першого курсу надають перевагу таким цінностям як матеріально забезпечене
життя, наявність хороших і вірних друзів, тверда воля, а для випускників
важливими є цікава робота, активне діяльне життя, незалежність. Вочевидь,
випускники більш орієнтовані на оволодіння майбутньою професією, на
зайняття активної життєвої позиції й прийняття відповідальності за свої
майбутнє. Як для першокурсників, так і для випускників, більш значущими є
цінності здоров’я, освіченість та життєрадісність. Менш значущими цінностями
для студентів є краса природи та мистецтва, творчість, щастя інших. У
випускників найменш вираженою цінністю є ефективність у справах, щасливе
сімейне життя. Такі ціннісні орієнтації студентів демонструють намагання
професійного саморозвитку за деякого нехтування сімейним життям.
Отже, визначено, що найбільш вираженою мотивацією у студентів є набуття
професійно важливих знань (що відбиває внутрішню налаштованість на
майбутню професійну діяльність і її значущість для студентів) й отримання
диплома (відбиває переважання зовнішньо детермінованої мотивації навчання
студентів). Більш успішним у навчанні студентам притаманне переважання
внутрішньої мотивації навчання, а менш успішним – зовнішня мотивація
навчання.
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Дзюба М. О.
к.е.н., доц. кафедри обліку і аудиту ДДПУ
НЕТРАДИЦІЙНІ СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ
УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
Екстенсивний розвиток національного господарства України призвів до
того, що марнотратне споживання природних ресурсів виявилося
самодостатньою гіперфункцією порівняно з їх ощадним використанням і
самовідновлюваними можливостями навколишнього середовища, яке вже не
спроможне справитися із значною кількістю техногенних забруднень, які
постійно зростають. Протистояння суспільства й природи досягло апогею –
конфлікт трансформувався на кризу, яку суспільство сприймає як екологічне
лихо.
Науково доведена тісна взаємозумовленість досягнутого рівня раціоналізації
природокористування,
якості
навколишнього
середовища,
стану
природноресурсного потенціалу України (як і будь-якої країни) – з одного боку,
і перспективи розвитку національної економіки – з другого [1, с. 15 ].
Україна володіє близько 40 % світових запасів чорноземів. Разом з тим, як
не парадоксально, врожаї в промислово розвинених країнах і навіть у тих, які
не володіють таким багатством чорноземів, значно вищі наших. Ми
намагаємося перейняти досвід німців, голландців, британців, купуємо
технології, насіння. Бездумне застосування хімічних добрив і пестицидів
призвело до отруєння й руйнування ґрунту.
Як вижити за такого способу «підвищення» урожайності живим організмам,
які покликані постійно облагороджувати ґрунт? В одному грамі окультурених
чорноземів і сіроземів міститься до 3 мільярдів бактерій. Загальна маса живих
мікробів складає 510 тонн на один гектар орного шару [2, с. 38]. Ще більша
кількість відмерлих і тих мікроорганізмів, у яких ще не встигли розкластися
клітини. І це не враховуючи дощових черв’яків, які є для кругообігу речовин
регуляторами діяльності мікроорганізмів.
У сучасних умовах становить великий науково-практичний інтерес
можливість використання звукових сигналів і музики для екологічно чистого
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підвищення інтенсивності зросту й розвитку рослин. Ще в 1950 році
канадський інженер і фермер Євгеній Кембі (м. Вайнфліт, Онтаріо) одним із
перших використав музику для вирощування пшениці. В результаті
озвучування був одержаний більш високий урожай зерна (на 66 %), абсолютна
маса якого (вага 1000 зернин) була значно вища, ніж у неозвучених
контрольних рослин [4, с. ].
У 1960 році ботанік і агроном Джордж Є. Сміт використовував «музичне
підживлення» для вирощування кукурудзи на зерно. Ефект цих заходів полягав
у збільшенні врожаю на 17 %. Упродовж всього вегетаційного періоду Сміт
проводив заміри температури ґрунту. Виявилося, що температура ділянки,
розташованої безпосередньо перед гучномовцем, була на 2 градуси вища від
неозвученої. Дослідник висновковує, що музика має вплив на діяльність
ґрунтових мікроорганізмів [5, с. 44].
Американський фермер-дослідник Дан Карлсон у 1984 році озвучував
проростки сої. На кожній озвученій рослині сої дозріло до 300 стручків (у
звичайних умовах – 30-35). Карлсон вперше помітив, що урожай з озвучених
рослин відрізняється високою поживною цінністю. Аналіз зерна пшениці
засвідчив, що в ньому міститься в 20 разів більше вітаміну А, у 5 разів більше
вітаміну С і В2, порівняно з контролем. Уміст білку в стручках озвученої сої
досягав 27 % проти 12-15 % в звичайних умовах [6, с. 29].
Наведені вище факти засвідчують, що в озвучених рослин збільшується
інтенсивність обмінних процесів: підвищується активність ферментів,
накопичується більше органічних кислот, здійснюється переамінування
амінокислот.
Аналізуючи
свої
дослідження
з
вирощування
сільськогосподарських культур, Дан Карлсон дійшов висновку, що найкращим
способом для підвищення їх урожайності є позакореневе підживлення через
устячко листків, за допомогою яких рослини зв’язані з навколишнім і
повітряним середовищем. Навіть на бідних ґрунтах у посушливих районах або
ж на ґрунтах, які відрізняються сильною кислотністю (або лужністю), рослини
можуть добре розвиватися за правильного проведення позакореневого
підживлення. Але для цього треба, щоб на листках рослин утворювалася
максимальна кількість устячок і вони активно працювали – були повністю
відкриті, ефективно поглинали вуглекислоту й аерозолі, водяні пари із
навколишнього повітря. Саме активізація устячок і може бути викликана
музикою.
Основне джерело енергії для рослин – це світло. У звичайних умовах
рослини використовують тільки 1-1,5 % сонячної енергії, яка досягає землі [7,
с. 104]. Якщо рослини забезпечені необхідними компонентами живлення, то їх
ріст і розвиток здійснюється нормально. А для того, щоб рослини давали
рекордні врожаї, потрібний обмін речовин, який відбувається з великою
інтенсивністю. Для цього необхідно таке засвоєння сонячної енергії зеленим
листком, при якому коефіцієнт корисної дії фотосинтезу був би значно вище
звичайного й наближався до максимального – 19-20 % [8, с. 35].
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Взагалі фермер Дан Карлсон створив спеціальну методику 100%
підвищення росту і врожайності будь-яких рослин (овочевих, декоративних,
плодових дерев, зернових, баштанних культур). Основою його методики є
позакореневе підживлення рослин через листя з одночасним програванням
поблизу рослин мелодійної музики, зі звуками в певному діапазоні частот.
Тисячі фермерів придбали набір Дана Карлсона для прискореного вирощування
рослин, який містить флакони з підживленням, розпилювач й обов'язково
касету з записом музики. Високий урожай їм гарантований, бо за 25 років, що
минули від моменту відкриття, Дан Карлсон не отримав жодної рекламації, а
його вмістили до книги Рекордів Гіннеса, як людину, яка виростила найбільшу
рослину у світі [9].
Сьогодні, на жаль, в Україні зовсім не використовують технологію
вирощування сільськогосподарських культур з використанням музики, хоча всі
можливості для цього є, з огляду на достатньо високий рівень розвитку
комп’ютерних технологій порівняно з 60-ми роками минулого століття. Такі
технології можна успішно використовувати на присадибних ділянках громадян,
а також в особистих селянських і фермерських господарствах.
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ХАОС-ІНЖИНІРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ ХАОСОМ
Сучасна світова економіка характеризується розгортанням глобальної
системної кризи, посиленням конкурентної боротьби, наростанням
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невизначеності, ризиків та нестабільності в усіх сферах і на всіх рівнях
економіки. У зв’язку з цим активно розвивається новий міждисциплінарний
напрям наукових досліджень, який можна узагальнено назвати «наукою про
хаос», предметом дослідження якої є системи з нелінійної динамікою,
нестійкою поведінкою, ефектами самоорганізації, наявністю хаотичних
режимів та біфуркацій.
Традиційний підхід розглядає хаос винятково як негативну категорію, тобто
вважають, що основною метою будь-якого спрямованого втручання в природні,
соціальні або економічні процеси повинна бути мінімізація хаосу. Однак
синергетика пояснює позитивну роль хаосу. У реальній дійсності всі процеси
відбуваються нерівномірно: періоди спокою змінюються напруженим
критичним станом, коли необхідно прийняти рішення про подальший розвиток
системи. У такі моменти визначальну роль відіграє не порядок, а хаос. Без цієї
неупорядкованої, неконтрольованої, випадкової компоненти неможливі ніякі
якісні зміни, перехід системи до якісно нового стану.
Теорія хаосу доводить, що складні системи надзвичайно залежні від
початкових умов і невеликі зміни в навколишньому середовищі можуть
призвести до непередбачуваних наслідків. Для опису хаотичних станів
застосовують поняття біфуркації. У точках біфуркації траєкторія можливого
розвитку системи розгалужується. Зміна якісних властивостей зазвичай
порушує стійкість системи. Альтернативи розвитку системи (аттрактори), які
виникають при цьому, є рівнозначними для системи і вибір гілки (шляху
подальшого розвитку) залежить від випадкових флуктуацій, факторів
локального масштабу. Через малі коливання система спонтанно потрапляє до
сфери тяжіння однієї з можливих траєкторій подальшого руху. Хаос спочатку
забезпечує можливість зміщення системи з колишньої траєкторії за втрати
стійкості в зоні кризи, а потім допомагає перейти до нового аттрактору. Саме в
цьому проявляється його конструктивна роль.
У сучасному світі має особливе значення вивчення можливості управління
генерацією хаосу, поведінкою складних нелінійних систем і проявом
нестабільності, а також можливості часткової детермінації поведінки системи в
турбулентному світі. Теорію керованого хаосу почали студіювати в 80-і роки
минулого століття. У цій теорії визначаються засоби створення керованого
хаосу систем. Під час застосування цієї теорії система штучно переводиться до
стану хаосу. Керований хаос – головний елемент вибудови з хаосу точки
початку нового аттрактору, переходу до нового стану порядку.
Найбільш цікавим є ефект випередження реакції системи, який можна
розглядати як феномен передбачення. Так людська свідомість має доступ до
інформаційних потоків ще до того моменту, як подія стає тим фактом, що
трапився. На думку Буданова В. Г., існують кілька типів стратегій
використання керованого хаосу, які безпосередньо залежать від горизонту
передбачуваності: силовий сценарій, інформаційний сценарій, стратегія
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утримання в зоні нового аттрактору і пасивний сценарій [1]. Вибір тієї або тієї
стратегії залежить від мети, яку формує керуюча підсистема.
Одним з можливих інструментів управління хаосом, на наш погляд, можна
вважати хаос-інжиніринг (сhaos engineering) – це фактично «ін'єкція»
зовнішніми та внутрішніми впливами, можливість перевірити здатність
системи реагувати на збурення. Це ефективний метод для практики, підготовки
та запобігання / мінімізації втрат, перш ніж вони стануться в реальності.
Неправильним є думати про хаос-інжиніринг як хаотичний процес. Насправді,
технологія хаосу містить задумані планові експерименти, які демонструють, як
система може працювати в результаті збурень. Це експерименти, під час яких
формується гіпотеза про поведінку системи, оцінюються впливи, що
дозволяють поліпшити систему, та визначається час та потужність керуючих
впливів, щоб запобігти негативному тиску на систему.
Важливим принципом техніки хаос-інжиніринг є мінімізація радіусу
вибуху – негативних змін, що дозволяє збільшити впевненість у системі та
розуміння масштабів потенційного ризику.
Поняття хаос-інжинірингу базується на категорії «антихрупкість»
(antifragility), залученого до наукового обігу Н. Талебом.
Антихрупкість – це здатність до отримання вигоди з невдач, втрат, помилок;
вміння загартовуватися, розвиватися і ставати сильнішими при зіткненні з
хаосом [2]. Поняття антихрупкості широко використовується в живих
організмах (екології, фізіології, психології тощо.) і має стосунок до здатності
системи активно долати проблеми й адаптуватися до нової ситуації.
Антихрупкість виходить за межі стійкості, бо вона має на увазі еволюцію
системи, здатну розвиватися в результаті стресу, якому вона була піддана, щоб
пристосуватися до нових можливих «збоїв». Стійкість же визначається як
здатність «поглинати» дестабілізувальні чинники, спричинені стресовими
факторами.
Отже, впровадження стратегії керованого хаосу, підґрунтям якої є хаосінжиніринг, передбачає певну «хаосифікацію» системи в контрольований
спосіб, що дозволить передбачити можливі збурення та підготувати системи до
переходу на нову траєкторію розвитку в оптимальний момент часу з
мінімальними втратами.
Завдяки хаос-інжинірингу можна домогтися більш глибокого бачення
наслідків хаосу з метою поліпшення стійкості системи. Це, нарешті, є основою
створення більш зрілих і надійних систем, здатних відновлюватися та
знижувати шкідливі загрози в разі серйозного інциденту безпеки.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ В СТАРШИХ КЛАСАХ
У 2018-2019 навчальному році в Україні буде проваджена реформа освіти,
яка вимагає не тільки змін у навчально-виховному процесі, але й висуває нові
вимоги до вчителя. У зв’язку з цим сучасний педагог повинен володіти
новітніми технологіями освіти, формами й методами роботи з учнями. Не є
винятком діяльність учителя трудового навчання як у загальноосвітніх школах,
так і в Міжшкільних навчально-виробничих комбінатах.
Новітніми тенденціями під час проведення практичних занять у старших
класах є широке використання інноваційних технологій.
Інноваційні
технології
навчання
охоплюють
ігрові
технології,
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), інтерактивні технології, проектні
технології та технології проблемного навчання.
На нашу думку, у старших класах загальноосвітніх шкіл та у Міжшкільних
навчально-виробничих комбінатах найбільш ефективними серед зазначених
новітніх технологій є інформаційно-комунікаційні та проектні технології.
На сучасному уроці трудового навчання для впровадження інформаційнокомунікаційних технологій треба мати достатню кількість персональних
комп’ютерів, програмного забезпечення (наприклад, Macromedia Flash,
облікового запису Google), вільний доступ до Інтернету, аудіо- та
відеоконференцзв’язок.
Підкреслимо, що цілеспрямоване використання Інтернет-ресурсів сприяє
успішному виконанню низки завдань програми з трудового навчання, зокрема:
формуванню у школярів конструкторських здібностей і технічного мислення;
політехнічного світогляду і самостійності у навчальному процесі; забезпеченню
політехнічної спрямованості уроків, за допомогою комплексу технічних задач і
різнотипних дослідницьких, конструкторсько-технологічних та організаційних
завдань [3, c. 8].
Наявність відповідних умінь і навичок викладачів та школярів і належного
технічного рівня ІКТ, розширює можливості здійснювати за допомогою
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Інтернет-технологій демонстрації низки параметрів приладів, інструментів та
моделювання різноманітних технологічних процесів.
Продуктивне користування веб-ресурсами Інтернет-мережі, зокрема й під
час проведення Інтернет-уроків, дистанційних індивідуальних занять, вебконференцій, характеризується: інтерактивністю, гнучкістю, швидкістю,
професійною спрямованістю, діалогізацією навчального процесу (людина –
комп’ютер і людина – комп’ютер – людина) [4, c. 12].
На сьогодні створено багато відео-уроків й існують такі сервіси, як
особистий кабінет та онлайн-репетитор. Якщо протягом навчання в учня
виникають запитання, онлайн-репетитор може надати йому відповідь у режимі
реального часу.
Зазначимо, що з предмету «Трудове навчання» в мережі Інтернет є багато
веб-ресурсів, які можуть використовувати як учні, так і вчителі при підготовці
до занять. Умовно ми ці ресурси розподілили на два типи:
1. Електронні навчально-методичні комплекти «Трудове навчання (технічні
види праці)», «Основи безпеки життєдіяльності, 10-11 класи», «Основи дизайну
10 клас».
2. Варіативні модулі: «Технологія токарної обробки деревини», «Технологія
інкрустації», «Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням» тощо
[6, c. 37].
При проведенні занять з трудового навчання вчителям стануть у нагоді
також демонстраційні можливості програмних і мультимедійних засобів, які
розміщені на навчальних веб-ресурсах. Наприклад, на веб-сторінці
«Лабораторія технологій» представлено багато розділів: «Інформаційнометодичне середовище», «Графічне середовище», «Технологічне середовище»,
«Технічні види праці», «Обслуговуючі види праці», «Сумісне навчання» тощо.
Там також можна знайти такі поскликання, як «Спільнота вчителів трудового
навчання та технології» і «Банк ідей» [1].
Якщо завданням уроку є навчити учнів певних трудових прийомів і
операцій, доцільним є поєднання пояснення з демонструванням цих прийомів і
операцій. Засобами реалізації зазначених завдань з використанням Інтернеттехнологій на ранніх етапах навчання можуть бути презентації, зокрема й
відеоматеріали й проекти, створені учнями особисто. Саме тому
вважаємо,
що
на
уроках
трудового
навчання
доцільно
використовувати
метод проектів.
Проектно-технологічний підхід до навчання не є принципово новим, але він
узгоджує навчання із життям, з інтересами учнів, ставить учня у становище
дорослої людини, допомагає розвивати мислення з опорою на науку [2, с. 4].
На нашу думку, метод проектів на уроках трудового навчання у старших
класах – це комплексний процес, який формує в учнів загальнонавчальні
вміння, основи технологічної грамоти, культуру праці й спрямований на
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оволодіння ними способами перетворення матеріалів, енергії, інформації;
технологіями їх обробки.
Вчитель трудового навчання повинен створювати відповідні умови під час
освітнього процесу. Учні самостійно обирають об’єкт проектування, тему
проекту, наприклад, виріб, який вони хотіли б удосконалити [5, c. 3].
Темами проектів можуть бути різноманітні моделі й вироби, треба
враховувати індивідуальний вибір для хлопчиків і дівчат. Для цього
рекомендуємо укласти список тем проектів для кожного розділу програми
трудового навчання, тобто створити банк проектів.
У Міжшкільних навчально-виробничих комбінатах є різні напрями
підготовки. З кожного з них рекомендуємо підготувати окремий банк тем
проектів. Так, для напряму «Основи деревообробки» (для 10-11 класів) теми
проектів орієнтовно можуть бути такими: а) Шпаківня; б) Настільні ігри (шахи,
нарди); в) Підставки для книг; г) Набір розробних дошок, оздоблених
різьбленням; д) Свічник; є) Сувеніри до Св. Миколая, Різдва, Міжнародного
жіночого дня, Великодня (наприклад, об’ємні ялинки, фігурки Св. Миколая,
квіти, розфарбовані яйця) тощо.
Для напряму підготовки «Основи швацької справи» (10-11 класи)
пропонуємо такі теми: а) Кухонні прихвати; б) Блузки; в) Плаття; г) Спідниці;
д) Халати; є) Одяг для ляльок; ж) Костюми для різних свят (новорічні,
карнавальні, українські народні костюми тощо).
Стосовно напряму підготовки «Основи металообробки» у 10-11 класах
можна використовувати такі теми: а) Совок; б) Коробки для дрібних деталей;
в) Слюсарні косинці для контролю прямого кута; г) Вішалка для шкільного
гардеробу; д) Заморока; є) Ігрові кубики.
Кожен із обраних проектів охоплює декілька етапів. У Міжшкільному
навчально-виробничому комбінаті м. Краматорськ вчителі у переважно
використовують 5 етапів: організаційно-підготовчий, аналітичний, практичний,
презентаційний і контрольний.
Отже, викладанню трудового навчання у Міжшкільних навчальновиробничих комбінатах та загальноосвітніх школах притаманний сталий
розвиток, використовуються різноманітні інноваційні технології, які сприяють
покращенню теоретичних та практичних умінь і навичок учнів.
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СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ
КОМПАНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ
Сучасний паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) як на світовому, так і на
вітчизняному рівні, характеризується активними процесами вертикальної
інтеграції. Вертикальна інтеграція – це економічне, фінансове й організаційне
злиття декількох виробничих одиниць з різною структурою, що беруть участь у
процесі виробництва, розподілу й збуту продукції на різних щаблях
виробничого процесу, з метою отримання додаткових конкурентних переваг на
ринку. Основним завданням інтеграційних утворень є забезпечення синергії або
посиленням взаємодії ланок як складників. Формування вертикальноінтегрованих корпоративних структур (ВІКС), у межах яких можливий
ефективний контроль усього ланцюжка виробництва, у світі та в Україні стало
результатом структурно-організаційних змін в енергетичному комплексі, що
зумовлює вибір основних методів здійснення фінансово-господарської
діяльності в галузі.
Процеси вертикальної інтеграції для ключових зарубіжних країн й України
мають як загальні тенденції, так і свою специфіку. В енергетичній галузі
процеси вертикальної інтеграції розвивалися в напрямку від геологорозвідки до
виробництва електроенергії та її транспортування. Основними передумовами
цього процесу треба вважати прагнення ВІКС опанувати ринок кінцевого
попиту в умовах його достатньої насиченості та зменшення ефективності
капіталовкладень в освоєння нових енергоресурсів. Разом з тим, діяльності
енергетичних ВІКС притаманні особливі аспекти. Вважаємо за доцільне
аналізувати основні аспекти функціонування ВІКС на двох рівнях –
зовнішньому й внутрішньому, кожен з яких містить комплекс особливостей
господарської діяльності енергетичних компаній.
На зовнішньому рівні виокремлюють дві групи ключових особливостей
функціонування ВІКС в сучасних умовах – економічні та політичні. Специфіка
функціонування світового ринку електроенергії та конкуренції на ньому в
сучасних умовах господарювання висуває особливі вимоги до ВІКС. У зв'язку з
цим, одним із шляхів підвищення ефективності функціонування ВІКС стала
«зміна орієнтирів від здійснення конкурентної боротьби на об'єднання зусиль,
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об'єднання ключових компетенцій для досягнення синергізму в такого роду
взаємодії» [5, c.104]. Отже, як пріоритетний економічний аспект
функціонування ВІКС на зовнішньому рівні можна вважати продовження
нарощування
вертикалі
бізнесу,
необхідне
для
забезпечення
конкурентоспроможності господарювальних суб'єктів.
Процеси глобалізації та інтеграції на світовому ринку електроенергії багато
в чому зумовлюють глобальні стратегії ВІКС, модифікують їх структуру та
довгострокові пріоритети. Відбулося ускладнення глобальних, зокрема й
інвестиційних стратегій ВІКС, де багато ВІКС поставили мету всілякої
диверсифікації власної діяльності на основі лідерства у видобутку й переробці
енергосировини, розвитку відповідних технологій.
Як результат, при формулюванні власних стратегій найбільші компанії
позиціонують себе як енергетичні, що означає профільне розширення
діяльності ВІКС, яке надалі впливає й на внутрішні аспекти функціонування.
Що стосується політичних зовнішніх аспектів функціонування ВІКС, то вони
полягають в активній державній участі при формуванні конкуренції між
суб'єктами паливно-енергетичного комплексу.
Держава, яку представляють органи влади державного й регіонального
рівнів, здійснює не тільки правову й регулювальну політику, а й стратегічну,
мета якої полягає в забезпеченні інтересів держави на підставі визначення
стратегічних орієнтирів і напрямів розвитку найбільших ВІКС України.
На внутрішньому рівні виділяють значну кількість специфічних аспектів
функціонування ВІКС, цей процес зумовлений їх складною організаційною
структурою.
Основні
особливості
функціонування
вертикально
інтегрованих
корпоративних структур енергетичного комплексу наведено в табл. 1.
Домінувальному статусу ВІКС у вітчизняній енергетиці сприяють такі
особливості їх діяльності, які є основними перевагами інтегрованих структур:
1. Великі обсяги виробництва дозволяють знижувати витрати в розрахунку
на одиницю продукції (на кВт-год електроенергії), цьому також сприяє і
розробка родовищ з енергоресурсами.
2. Висока забезпеченість запасами, наявність ліцензій на безліч багатих
родовищ знижує потребу в додаткових витратах на геологорозвідувальні
роботи.
3. Майже монопольне становище ВІКС в деяких регіонах країни, а також
вільний доступ до транспортної інфраструктури.
Крім переваг вертикальної інтеграції існують численні слабкі сторони
діяльності вітчизняних енергетичних корпорацій, які обмежують їх позитивний
вплив на конкурентоспроможність вітчизняної економіки загалом і, одночасно,
можуть істотно знизити їх власну конкурентоспроможність у майбутньому:
1. Відбувається зниження запасів, оскільки видобуток перевищує введення в
експлуатацію нових родовищ та використання альтернативних енергоресурсів.
Зростання чистого прибутку і виручки ВІКС здебільшого зумовлений
лобіюванням тарифів на електроенергію, а не розширенням діяльності.
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2. Основним експортним товаром є безпосередньо електроенергія. Слабо
працюють механізми залучення інших компаній до бізнесу, ВІКС мало
сприяють розвитку суміжних галузей. Це могло би сприяти розвитку
енергетичного машинобудування і дозволило б підвищити зайнятість в країні, а
також викликало б потребу в робітниках певних спеціальностей, у
кваліфікованих кадрах, у наукових розробках.
3. Знижується ефективність видобутку сировини та виробництва
електроенергії через використання монопольного становища певних ВІКС.
Таблиця 1
Ключові особливості функціонування вертикально інтегрованих
корпоративних структур енергетичного комплексу
Функціональні
підсистеми
Стратегічне
управління

Особливості

Необхідність
побудови
стратегії
управління
всією
структурою, її деталізації щодо окремих суб'єктів, що є
складниками корпоративної структури.
Бізнес-комунікації
Потреба побудови гнучкої системи внутрішніх бізнескомунікацій для ефективної взаємодії окремих суб'єктів
структури і співробітників.
ІнноваційноНеобхідність гнучкого управління інноваціями, планування
технологічна сфера
модернізації технологій, що використовуються окремими
суб'єктами корпоративної структури.
Корпоративна
Необхідність формування цілісної корпоративної культури,
культура
попередження виникнення субкультур і контркультур
Управління
Необхідність вироблення концептуальних засад кадрового
людськими ресурсами менеджменту, дотримання вимог до персоналу, підтримки його
розвитку в межах усіх суб'єктів структури.
Управління
Необхідність планування вертикального ланцюга виробничих
виробництвом
процесів як чітко злагодженого механізму промислової
діяльності корпорації.
Управління фінансами
Необхідність структурованого фінансового планування, що
забезпечує інтереси всіх суб'єктів, що елементами структури;
оцінці фінансових ризиків та інвестиційної привабливості
проектів окремих суб'єктів структури.
Управління ризиками
Необхідність побудови комплексних систем управління
ризиками комерційного, промислового та інноваційного типу,
що охоплюють усі суб'єкти, як складники структури.
Управління
Необхідність формування загальних принципів взаємодії зі
маркетингом
споживачами, цінової політики, каналів реалізації готової
продукції.
Управління
Необхідність грамотного планування модернізації та
матеріальними
заміщення матеріальних ресурсів, які використовують у
ресурсами
діяльності суб'єктів корпоративної структури.
Управління
Необхідність планування мобільних логістичних процесів,
логістикою
відповідних ієрархічних зв'язків у вертикально інтегрованій
структурі, використання спеціальних підходів до управління
логістикою
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4. Під час освоєння родовища часто використовують політику
рентабельного терміну експлуатації, тобто розробляють родовище, поки
витрати видобутку сировини відносно невисокі, і залишають родовище, коли
собівартість зростає.
5. Гострою проблемою є знос обладнання, як моральний, так і фізичний.
Високі доходи ВІКС не в повній мірі трансформуються в інвестиції.
6. Загалом ринок виробництва електроенергії в Україні є олігополією. Але в
окремих регіонах свою діяльність здійснює тільки одна корпоративна
структура, що перетворює її в монополію. Використовуючи своє монопольне
становище, компанії здійснюють ціновий диктат при встановленні ціни на
тепло та електроенергію.
7. Високий рівень енергоспоживання. Використання застарілих енергоємних
і економічно недосконалих технологій. Як наслідок вітчизняній
електроенергетиці притаманний високий рівень енергоспоживання, що
негативно відбивається на економічній ефективності галузі.
Основу енергетичної галузі України складають п'ять енергогенеруючих
компаній, з них державної форми власності ПАТ «Донбасенерго»,
ПАТ «Центренерго» і приватної форми власності – ПАТ «ДТЕК
«Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК «Західенерго», ТОВ «Східенерго» об'єднують 14
потужних ТЕС з блочними агрегатами одиничною потужністю 150, 200, 300 і
800 МВт. Загальна кількість енергоблоків на ТЕС і ТЕЦ становить 102 одиниці,
зокрема й потужністю 150 МВт – 6 одиниць, 200 МВт – 42 одиниці, 250 МВт –
5 одиниць, 300 МВт – 42 одиниці і 800 МВт – 7 одиниць. Більшість
енергоблоків побудовано й введено в експлуатацію протягом 1959-1977 років.
Значна їх частина працює понад 30 років, що істотно перевищує прийняту у
світовій практиці межу фізичного і морального зносу.
Отже, володіючи значними конкурентними перевагами, енергетичні
вертикально інтегровані корпоративні структури все ж не працюють на
економіку країни так повно, як могли б. Підкреслимо, що позитивний вплив
ВІКС на конкурентоспроможність буде повноцінним тільки в тоді, якщо їх
власна конкурентоспроможність, багато в чому зумовлена неекономічними
чинниками (монополією на природні ресурси, держпідтримкою тощо), буде
перетворена в технологічні переваги всередині й за межами цих компаній.
Для компаній вертикальна інтеграція зменшує витрати трансакцій і
забезпечує контроль над повним виробничим циклом – від видобутку до
постачання споживачеві. ВІКС нерідко створюють регіональні монополії, які не
співпрацюють з місцевим малим та середнім бізнесом, а навпаки пригнічують
його.
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канд. наук з держ. упр.
НАПРЯМИ ПРІОРИТЕТНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ У РЕГІОНАХ
Згідно з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 р.,
яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р.
№ 385, пріоритетом державної регіональної політики визначено підвищення
економічної активності регіонів та їх конкурентоспроможності, а одним з
стратегічних чинників економічного зростання — пріоритетний розвиток
туристичного бізнесу [1]. Державна програма розвитку туризму входить до
першочергових пріоритетів Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» за
рахунок забезпечення стійкого зростання економіки екологічно невиснажливим
способом, створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності
та, як наслідок, підвищення стандартів життя [2].
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Згідно зі Стратегією розвитку туризму та курортів на період до 2026 року,
схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р.
№ 168–р, туризм визначено одним з основних пріоритетів структурних реформ,
які відбуваються в державі. Заплановано вже в 2019 р. збільшити кількість
іноземних туристів, які в'їжджають до України, порівняно з 2015 р., з 12,9 до
19,4 млн. осіб, внутрішніх туристів – з 357 до 714 тис. осіб, екскурсантів – з
125,5 до 188,3 тис. осіб. Водночас, кількість робочих місць зросте з 88 до 132
тис. осіб; обсяг надходжень до зведеного бюджету від суб'єктів туристичної
діяльності – з 1,71 до 3,42 млрд. грн.; надходження туристичного збору до
місцевих бюджетів – з 37,1 до 74,2 млн. грн. [3].
Досягнення запланованих результатів здійснюється в межах формування
стратегій розвитку туризму в туристично привабливих регіонах та містах на
підставі об’єднання зусиль усіх зацікавлених партнерів. У цих умовах
актуалізуються питання щодо розробки відповідного наукового забезпечення.
Значні зусилля в цьому напрямі здійснює Донбаський державний
педагогічний університет. Фахівці факультету психології, економіки та
управління беруть активну участь у налагодженні міжрегіонального та
міжнародного співробітництва щодо розвитку туризму, формуванні
концептуальних основ розробки довгострокових програм підвищення
ефективності та конкурентоспроможності туристичного бізнесу.
Узагальнення проблем упровадження заходів з формування туристичної
інфраструктури та розширення сфери бізнесу дозволяє сформулювати напрями
пріоритетних наукових досліджень щодо розвитку туризму та курортів у
регіонах (містах, районах, областях) як дієвого інструменту економічного
зростання та інвестиційної привабливості.
Насамперед потрібно організувати формування позитивного іміджу регіону
у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичних ринках на
основі інтеграції до світової інформаційної туристичної мережі.
Для збільшення в’їзних туристичних потоків потрібно створити системну
основу покращення іміджу країни та її регіонів (міст, районів, областей) із
залученням до цього процесу органів влади, місцевого самоврядування,
підприємців, навчальних закладів, наукових установ, громадських організацій,
творчої молоді, небайдужих громадян.
Важливим заходом реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на
період до 2026 року є «створення національної мережі туристичних брендів
України (області, райони, міста, територіальні громадим, курорти, туристичні
території)» [3, ст. 762 ]. Для цього потрібно розробити необхідні методичні та
презентаційні матеріали, активніше розповсюджувати фахові знання у сфері
брендингу, поширювати інформацію про туристичну привабливість регіонів в
інформаційних мережах, а також серед вітчизняних та іноземних підприємців
для збільшення обсягів інвестицій.
Потрібні удосконалення нормативно-законодавчого забезпечення режиму
сприяння залученню інвестицій у розвиток туристично-рекреаційного
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комплексу регіону, а також розробка варіантів об'єднання зусиль різних
суб'єктів господарювання задля нарощування туристичного потенціалу.
У межах формування привабливої інвестиційної політики доцільно
сформулювати пропозиції щодо удосконалення оподаткування інвестиційних
ресурсів у сферах туризму та рекреації. Для представлення потенційним
інвесторам треба організувати підготовку каталогу інвестиційних проектів у
сфері туризму. Значну увагу потрібно приділяти забезпеченню ефективної
взаємодії нормативно-законодавчого, організаційного, економічного та
фінансового механізмів розвитку туризму в регіонах. Для удосконалення
бізнес-клімату та встановлення доброчесної конкуренції необхідна розробка та
впровадження економіко-правових механізмів ефективного розвитку
туристичної індустрії та ведення туристичного бізнесу.
З метою організаційного забезпечення розробки та реалізації заходів з
розвитку туризму і координації дій учасників процесу потрібно створювати
спеціальні структурні підрозділи. Об’єкти міської туристичної інфраструктури
доцільно формувати у вигляді спеціалізованих комунальних підприємств,
асоціацій, корпорацій, наприклад координаційна рада з питань розвитку
туризму, міське комунальне підприємство "Інформаційно-туристичний центр",
управління туристичним та курортно-рекреаційним комплексом міста,
комунальне підприємство "Екскурсійно-методичний центр".
Зазвичай
удосконалення
інформаційного
забезпечення
розвитку
туристичного бізнесу здійснюється у вигляді туристсько-інформаційних
центрів, де кожен з охочих відвідати туристичнопривабливе місто може
відшукати на сайті необхідну інформацію про туристичні ресурси, об’єкти
розміщення закладів харчування, культури та розваг, запропоновані екскурсії,
оптимальні транспортні маршрути, можливі види активного відпочинку тощо.
Тому структуру, функції та кадрове забезпечення такого центру доцільно
розробляти на підставі особливостей конкретного регіону.
Важливим напрямом наукових досліджень є визначення векторів розвитку
та видів туризму. Для цього потрібно узагальнити можливості чинної ресурсної
бази, розробити кадастри різних туристичних ресурсів. Для визначення
перспектив розвитку туризму доцільно враховувати пріоритети соціальноекономічного розвитку регіону, норми навантажень на природні та лікувальнорекреаційні ресурси, екологічні обмеження туристичної, рекреаційної,
комунальної та соціальної інфраструктури (транспорт, готельний фонд, мережа
ресторанного господарства, лікарняні та культурно-розважальні заклади).
Для ефективного розвитку туризму головним завданням організації
туристичної діяльності є затримання туристів у регіоні якнайдовше. У зв'язку з
цим, доцільно проводити конкурси на розробку кращих багатоденних
туристичних маршрутів для різних сезонів та соціальних груп; забезпечити їх
презентацію на вітчизняному та міжнародному ринках туристичних послуг;
організовувати заходи, присвячені народним звичаям та традиціям (День
Святого Миколая, Новий Рік, Різдво, День молоді, День матері, конкурси
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молодих сімей); розробляти спортивні туристичні маршрути: сплави річками,
мандрівки озерами на човнах, пішохідні, лижні, велосипедні, кінні маршрути,
екстрим-подорожі; розвивати подієвий туризм: ярмарки, виставки,
гастрономічні змагання, конкурси рибалок, фестивалі, наукові конференції.
Суттєвою проблемою в умовах радикальних економічних реформ є
зменшення доступності організованого туризму для більшої частини населення.
Тому важливим напрямом наукових досліджень є розвиток соціального
туризму, який би розширював можливості відпочинку соціально незахищених
верств населення (молоді, пенсіонерів, дітей, інвалідів, багатодітних сімей).
Особливо затребуваним стає розвиток екологічного (зеленого) та сільського
туризму, оскільки згідно із соціологічними дослідженнями, багато українців не
планують відпочивати на курортах (63% у 2016 р., 50% у 2017 р., з них не мали
можливості відпочивати, відповідно, 25 і 22 %). Тому актуалізуються питання
розробки нормативно-правового забезпечення розвитку цих видів туризму, а
також контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних, екологічних та інших
вимог щодо безпеки туристів та якості туристичних послуг.
Розвиток названих видів туризму сприятиме досягненню суттєвого
соціального ефекту в результаті покращення якості життя населення на
сільських територіях за рахунок більш ефективного використання природноресурсного та трудового потенціалу, підвищення зайнятості населення,
підтримки суб’єктів підприємництва, зростання ролі територіальних громад у
вирішення питань місцевого життя.
У сучасних умовах суттєво зросли вимоги до кадрового забезпечення
туристичної сфери: державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування, на яких покладено повноваження у вирішенні питань
державного управління туризмом та курортами, менеджерів, маркетологів,
екскурсоводів, гідів-перекладачів та інших фахівців у сфері послуг. Тому
важливим напрямом забезпечення наукового супроводження та досліджень у
сфері туризму та курортів є удосконалення системи професійної підготовки
фахівців на підставі формування відповідних базових компетентностей та
освітніх програм з професійного навчання, що сприятиме підвищенню якості
обслуговування
споживачів
туристичних
послуг
та
забезпеченню
конкурентоспроможності туристичного бізнесу.
Він потребує від фахівців ґрунтовних знань та практичних навичок роботи
на туристичних підприємствах у готельному та ресторанному господарствах,
мережі транспортних закладів, організаціях сфер розваг, страхування, торгівлі,
побутового обслуговування. Це потребує фахівців нової генерації, здатних
працювати для задоволення потреб споживачів. Зараз цінуються працівники,
які вміють зрозуміти та задовольнити їх запити та потреби. Особливе значення
мають знання декількох іноземних мов, ділової етики, психології, готовність до
поглиблення своїх фахових знань.
В умовах децентралізації державного управління значно підвищено
відповідальність місцевих органів виконавчої влади та місцевого
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самоврядування за рівень розвитку туризму в регіонах. На підставі зростання
значення розвитку туризму в усіх регіонах організація фахового навчання такої
категорії працівників має стати пріоритетною.
Необхідно запровадити обов’язкову систему підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з
використання різних форм навчання, запроваджувати заходи щодо заохочення
їх зацікавленості в професійній підготовці працівників. Особливу увагу в
навчальних програмах треба звернути на законодавче врегулювання питань
місцевих податків і зборів; безпеки у сфері туризму; захисту інтересів
споживачів; страхування туристів при здійсненні подорожей; рекламної
діяльності; встановлення категорій об’єктів туристичної інфраструктури.
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Кравченко С.І.
к.е.н., доц., проф. кафедри «Економіка підприємства» ДонНТУ
Корнєва О.В.
к.е.н., керівник відділу маркетингу
«DIT Systems» Україна, Київ
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Збільшення ролі інтелектуального капіталу в економіці, яке відбувається в
останні роки, проявляється не тільки в обсягах використання в господарчих
процесах економічно корисних знань, а й в зміні характеру участі
інтелектуальних ресурсів у діяльності підприємства. У конкурентній боротьбі
дедалі більшу роль відіграють технологічна прогресивність та репутація
виробника. Як наслідок, усе найбільше управлінці змушені акцентувати на
досягненні ефективності інтелектуального капіталу, збільшенні результатів
діяльності як з отримання, так і використання корисних з господарчої точки
зору знань.
Загальним питанням використання інтелектуальних цінностей у сучасній
економіці й вирішенню задач управління ефективністю використання
інтелектуального капіталу присвячені численні роботи зарубіжних та
вітчизняних дослідників. Однак наявні дослідження не повністю враховують
специфіку інтелектуального капіталу як майна, що виникає на підставі знань.
Тому подальший розвиток теоретичних положень і практичних рекомендацій з
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управління ефективністю використання інтелектуального капіталу неможливий
без урахування закономірностей формування ефективності, зумовлених
особливістю сутності інтелектуального капіталу.
У постіндустріальну епоху процес використання інтелектуального капіталу
має принципово інший характер, порівняно з більш ранніми суспільними
формаціями:
- ускладнюється та набуває сучасного вигляду структура інтелектуального
капіталу;
- тепер інтелектуальні цінності не тільки переносять свою вартість на
продукцію (що властиво й іншим факторам виробництва), але й впливають на
готовність покупців сплачувати підвищену ціну за запропонований товар;
- на даному етапі працівник є не тільки носієм досвіду, а й утримувачем
комерційно корисної інформації, джерелом ідей для вдосконалення техніки й
технології, особою, яка налагоджує та підтримує соціальні зв’язки, а відтак – є
співвласником інтелектуального капіталу фірми і може розраховувати на участь
у прибутках;
- інтелектуальний капітал в формі нематеріальних активів стає самостійним
чинником виробництва як перший в історичному аспекті ресурс, якому не
властива вичерпність у традиційному розумінні (оскільки інформація може
копіюватися й багаторазово використовуватися, не втрачаючи своїх корисних
властивостей, конкуренція підприємств щодо інформаційних ресурсів має
інший характер, аніж боротьба за традиційні чинники виробництва);
- різноманітність елементів інтелектуального капіталу зумовлює його
можливість відтепер впливати не тільки на характеристики товару, що
виробляється (собівартість, ціна, конкурентоспроможність), але й на процеси
взаємодії із зовнішнім середовищем.
Отже, управління ефективністю використання інтелектуального капіталу
передбачає урахування закономірностей функціонування інтелектуального
капіталу разом з іншими чинниками виробництва. Водночас результативне
управління
ефективністю
інтелектуального
капіталу
підприємства
збільшуватиме ефективність використання інших форм капіталу, а також
ресурсів та праці, що позитивно впливатиме на загальну ефективність і
коливання ефективності використання традиційних факторів виробництва може
спричиняти коливання ефективності інтелектуального капіталу, що може
призвести до викривлення результатів оцінювання результативності
управлінських впливів. Тому, попри особливості інтелектуального капіталу як
майна, його неможливо розглядати окремо від традиційних чинників
виробництва.
Здійснений аналіз закономірностей процесу формування ефективності
інтелектуального капіталу підприємства дозволяє Доводить, що:
1. Формування ефективності інтелектуального капіталу підприємства
відбувається під впливом двох груп закономірностей, зумовлених знаннєвою
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сутністю інтелектуальних активів і взаємодією інтелектуального капіталу та
традиційних чинників виробництва.
2. Закономірності трансформації знань, які є підґрунтям інтелектуальних
активів, по-різному впливають на ефективність інтелектуального капіталу: у
результаті дії процесу когнітивної трансформації ефективність знижується, а
процесів організаційної трансформації та перетворення форми – підвищується.
Співвідношення швидкостей цих процесів зумовлює особливість динаміки
ефективності інтелектуального капіталу (в тій її частині, що є наслідком
знаннєвої природи інтелектуального капіталу). Хоча підприємство не може
повністю контролювати ці процеси, їхній вплив на ефективність є загалом
прогнозованим і може бути передбачений при розробці заходів з управління
ефективністю використання інтелектуального капіталу.
3. Закономірності формування ефективності, пов’язані із взаємодією
інтелектуального капіталу та традиційних факторів виробництва, мають важко
прогнозований характер, оскільки відбувається взаємний вплив: ефективність
інтелектуального капіталу впливає на ефективність використання фізичного й
фінансового капіталу, праці, природних ресурсів, і навпаки: ефективність
капіталу, землі і праці переважно зумовлює ефективність інтелектуального
капіталу. Треба враховувати можливі напрями взаємного впливу при розробці
заходів з управління ефективністю використання інтелектуального капіталу
підприємства.
Встановлені закономірності формування ефективності інтелектуального
капіталу є важливим імперативом удосконалення теоретичних положень і
практичних рекомендацій з управління нею. Їхнє врахування не тільки
сприятиме підвищенню точності оцінок ефективності інтелектуального
капіталу та прогнозування її динаміки, але й – як наслідок – дозволить досягти
збільшення результативності управління такою ефективністю.
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Крутогорська Н.Ю.
к. пед. н., доц. кафедри педагогіки ДДПУ
АКТИВІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО
РОБОТИ З ДІТЬМИ Й ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ
Закон України “Про освіту” (2017р.), непрості реалії сьогодення
потребують корінних змін у навчально-виховному процесі педагогічних вишів.
У зв’язку з цим потрібно, насамперед, визначити перелік обов’язкових
навчальних дисциплін щодо певних спеціальностей, їхню структуру й зміст;
обрати інваріантні дисципліни, з урахуванням їх значущості для майбутнього
фахівця; впроваджувати якісно нові форми й технології виховання й навчання
студентів як традиційні, так і дистанційні; сприяти активному пошуку й
реалізації інноваційних підходів до різних видів навчально-пізнавальної
діяльності тощо.
Надзвичайно складні завдання постають перед сучасним учителем, який
після введення 12-річної освіти в школі має добре розумітися не тільки з свого
предмету, але й з суміжних дисциплін, а сформовані певні педагогічні
компетенції, допомагали б йому на якісно новому рівні здійснювати освітньовиховний процес. Крім цього, сучасний учитель – це не тільки “носій” нової
науково-пізнавальної інформації, a ще й вихователь, наставник, старший друг,
взірець для наслідування молодшому поколінню, обов'язок якого бути
поводирем. Наразі, наприклад, у суспільстві йдеться про вчителя фізичної
культури, який не тільки має бути порадником дитині та його батькам з питань
здоров’я, здоров’язберігаючих технологій, а ще і як парамедик.
Багато сучасних педагогів, учорашніх студентів вишів відчувають розпач і
розчарування від отриманої професії, коли розпочинають самостійну
педагогічну діяльність з дітьми, бо не тільки складність у працевлаштуванні й
маленька заробітна платня, брак коштів на життя спонукають їх міняти роботу
вчителя на іншу, але й недостатність у простих педагогічних знаннях, уміннях,
у життєвому досвіді, спілкуванні з дітьми й дорослими лякають їх і
примушують шукати іншу справу, де б вони відчували себе більш комфортно й
компетентно.
Звичайно, сучасний вплив соціально-політичного й економічного стану в
державі теж вносить значні корективи в професійне самовизначення молодої
людини. Військові дії в Донбасі, жорстока конкуренція на ринку праці,
євроінтеграційні процеси, безвізовий режим до країн світу, зубожіння й
нестабільність, загрозливо-скрутне становище у сім’ях, невпевненість у
майбутньому неоднозначно впливають на формування світогляду й життєвих
позицій майбутніх учителів.
Треба очікувати, що в таких жорстоких умовах соціуму не всі випускники
підуть працювати до школи або будуть зайняті своєю фаховою справою,
викладати тільки “свій предмет” і взагалі мати постійну оплачувану роботу
86

Синергетична співпраця в розв’язанні сучас них соціально -економічних
проблем: наук а, освіта, пр актика

протягом свого життя, пов'язану з певною професією. Багато хто з молоді мріє
виїхати працювати за кордон, дехто розчарувався й “перегорів” професією
вчителя , загубив інтерес до роботи з дітьми тощо.
У зв’язку з вищезазначеними чинниками, кожному студенту необхідно не
тільки постійно вдосконалювати фаховий підхід до справи, але й бути готовим
до змін виду професійної діяльності, уміти самореалізовуватися в іншій
площині суспільного життя, бути конкурентоспроможним, успішно
використовуючи набуті у педагогічному виші корисні знання.
Виникає потреба швидко адаптуватися для отримання іншої роботи. Добре,
якщо вона буде тісно пов’язана з фаховою діяльністю вчителя, то тоді отримані
базові педагогічні знання будуть успішно впроваджуватися в практику.
А якщо доведеться їх пристосовувати до іншої професії? Чи буде здатна до
цього молода людина? Чи будуть вони потрібні? А якщо звернути увагу на те,
що одне з головних призначень людини на землі – бути матір’ю та батьком і
застереження видатного педагога В. Сухомлинського «…яка б у вас
відповідальна складна творча робота не була на виробництві, знайте, що вдома
вас чекає ще більш відповідальна, більш складна, більш тонка робота –
виховання людини», то, звичайно, стане цілком зрозуміло, що педагогічні
знання конче потрібні всім, бо у кінцевому варіанті це означає вміти
виховувати прийдешні покоління [1, с. 402].
Життєва позиція особистості формується сукупністю всіх соціальних
впливів на людину, і насамперед, системою суспільного виховання, а
педагогічна позиція базується на теоретико-практичній основі: базових
знаннях, уміннях, навичках психолого-педагогічних наук, а також різних видах
практики, зокрема й суспільно-педагогічної.
Творче використання проблемних задач і ситуацій у практиці викладання,
навчальних дисциплін, особливо дисциплін психолого-педагогічного циклу,
педагогічній практиці суттєво дозволить підвищити не тільки рівень фахової
підготовки вчителя, але й підготовити його до власного життя у непростому
соціумі сьогодення.
Кожен етап розвитку суспільства й вищої школи має свої певні особливості,
специфіку, нюанси, які суттєво впливають на процес підготовки майбутніх
вчителів до самостійної фахової діяльності. Зміна змісту освіти, технологій
навчання спричиняє оновлення шляхів використання навчальних задач і
ситуацій, переосмислення їх значущості в освітньо-виховному процесі у виші,
потребує інноваційності підходів.
Неординарний підхід до побудови лекційних, практичних занять,
насиченість їх різноманітністю педагогічних задач і ситуацій, прикладів з
реалій сьогодення на підставі мультимедійних технологій, інтернет-ресурсів
зможуть забезпечити підвищення інтересу до професії, розвиток пізнавальної
активності студентів, формують креативне мислення, мотивацію до
самостійності в прийнятті рішень, самовдосконалості в педагогічній теорії й
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практиці, а у кінцевому варіанті сприяють готовності до вирішення власних
життєвих ситуацій.
Використання навчальних задач і ситуацій – це дієвий інструмент
активізації підготовки майбутнього вчителя до професійної виховної роботи з
дітьми й набуття досвіду міжособистісних взаємин щодо власного життя.
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ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛЬНО-ОБЛІКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Необхідність більш ретельного підходу до раціонального використання
паливно-енергетичних ресурсів підприємства зумовлена середовищем його
функціонування, що постійно змінюється. Це спричиняє пошук більш гнучких
та досконалих методів збору, обробки інформації та прийняття управлінських
рішень.
Систематизація інформація та належний аналіз енергетичних витрат значно
підвищують ефективність управління та є незамінним елементом енергетичної
стратегії сучасних підприємств [1; 2].
Контрольно-облікові інструменти енергозбереження спрямовані на
регулювання енергетичних процесів підприємства. Реалізуються у вигляді
енергомоніторингу, енергообліку, енергоаудиту, виконують функції контролю
енергоспоживання, реалізації планів та програм енергозбереження; перевірки
цільового використання коштів енергозберігального призначення.
На першому етапі для ефективної реалізації контрольно-облікових
інструментів енергозбереження необхідне створення робочої групи, яка буде
забезпечувати моніторинг використання енергоресурсів, аналіз фактичних і
запланованих показників енергоефективності, періодично відстежувати зміни в
енергоспоживанні об’єктів чи обладнання, формувати звіти з енергоспоживання
та виконувати інші контрольно-облікові функції. До складу робочої групи
можуть увійти енергоменеджери, економісти, енергетики, інженери чи інші
фахівці.
На другому етапі здійснюють налагодження енергомоніторингу, системи
збору та передачі інформації, зокрема й з вимірювального обладнання. Може
бути представлено у вигляді ручного збору інформації із застосуванням
спеціалізованого програмного забезпечення; за допомогою автоматизованих
систем та спеціалізованого програмного забезпечення. Ручний збір інформації
можуть використовувати тоді, коли дані потребують уточнення, узгодження,
тобто, коли не можливо здійснити збір за допомогою технічних засобів.
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Автоматизований збір інформації необхідно використовувати за наявності
якісних даних, що гарантуються технічними та організаційними заходами.
Джерелами для збирання інформації є лічильники, датчики, вимірювальне
обладнання.
На цьому етапі проводиться визначення технологічної інфраструктури
енергомоніторингу, тобто визначається склад та місця розташування пунктів
обліку та їх приладного оснащення, складу й функціональності
використовуваних засобів автоматизації.
Збирання та переробку інформації мають проводити за допомогою
інформаційних технологій, що містять технології комунікацій на підставі
локальних і розподільних мереж; технології обробки інформації на основі
спеціалізованих робочих місць; технології прийняття рішень на підставі засобів
штучного інтелекту – баз знань, експертних систем тощо.
Автоматизовані системи контролю та обліку енергоресурсів містять три
рівні збору та обробки інформації [3]:
– первинні вимірні перетворювачі з телеметричними виходами, які
здійснюють безперервно або з заданим інтервалом усереднення вимірювання
параметрів енергообліку споживачів;
– спеціалізовані вимірювальні системи або багатофункціональні
програмовані перетворювачі, що здійснюють у заданому циклі цілодобовий
збір з територіально розподілених первинних вимірювальних перетворювачів,
накопичення, обробку та передачу цих даних на верхній рівень системи;
– спеціалізована ІТ-програма, що здійснює збір інформації з контролерів,
підсумкову багатофакторну та багатокритеріальну обробку інформації, як за
точками обліку, так і за групами – об'єктами й підрозділами підприємства,
відбиття й документування у вигляді, зручному для аналізу і прийняття рішень.
Збір даних, їх подальше збереження та аналіз можна реалізувати завдяки
спеціальному програмному забезпеченню. Для його вибору та взагалі вибору
системи моніторингу використовують програми бізнес-аналітики [4], що
дозволяють розрахувати всі витрати на придбання комп’ютерної, облікової
техніки та її експлуатацію за час життєвого циклу системи моніторингу.
На етапі аналізу отриманих даних використовують різні методи, а саме:
регресійний аналіз, кумулятивна сума тощо. Загалом необхідно проводити
порівняння запланованих значень енергоспоживання з фактичними; перевіряти
відповідність енергоспоживання чинним нормам та технічним вимогам;
виявляти причини понаднормованого використання енергії; оцінювати
ефективність планів дій з енергозбереження, тобто виявляти основу прийняття
рішень для зміни або корегування енергоспоживання.
У процесі обробки даних з енерговикористання персонал стикається з
проблемою інформаційної насиченості, тому для аналізу великих масивів
інформації вкрай необхідне використання засобів обчислювальної техніки й
вимірювальних систем.
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На етапі корегування та запобігання відхиленням потрібно здійснити: аналіз
невідповідностей або потенційних невідповідностей; визначення причин
невідповідностей або потенційних невідповідностей; оцінку необхідності
вжиття заходів, спрямованих на виключення появи або повторного виникнення
невідповідностей; визначення та впровадження відповідних необхідних дій;
здійснення записів про коригувальні та запобіжні дії; аналіз ефективності
виконаних коригувальних або запобіжних дій.
Обліково-звітну документацію для керівництва бажано подавати в
електронних таблицях з графіками, діаграмами, малюнками у формі
періодичних звітів.
Електронна таблиця дає змогу акумулювати інформацію упродовж року або
іншого періоду, аналізувати споживання енергії і визначати, чи мають місце її
перевитрати та чи здійснюється економія.
Адміністрація повинна отримувати інформацію, необхідну для оцінки
реалізованих заходів, спрямованих на скорочення енергоспоживання як в галузі
окремих технологій, так і в усій організації [5].
За допомогою коефіцієнту впровадження заходів (Квз) можливо розрахувати
відсоток заходів, що був реалізований порівняно із запланованою загальною
кількістю заходів:
Кр
К вз 
 100% ,
(1)
Кп
де: Кр – кількість реалізованих за певний період заходів;
Кп – кількість запланованих у певний період заходів.
За допомогою коефіцієнту визначається фактична здатність організації
впроваджувати технології енергозбереження.
Результати енергообліку дозволяють отримати об’єктивну інформацію
стосовно наявних енергетичних проблем та складати на їх підставі паливноенергетичні баланси підприємства, а в подальшому реалізовувати наявний
потенціал енергозбереження.
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Кузьміна О. В.
д.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки ДДПУ
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
СИНЕРГЕТИЧНОЇ СПІВПРАЦІ
На вирішення проблем, пов’язаних з виникненням і сприйняттям у
свідомості особистості нових орієнтирів, ціннісних відношень, життєвих цілей і
норм поведінки особистості, адекватних сучасним умовам життєдіяльності
92

Синергетична співпраця в розв’язанні сучас них соціально -економічних
проблем: наук а, освіта, пр актика

спрямовані міжнародні документи: Конвенція ООН про права дитини
(ратифікована Постановою ВР N 789-XII (789-12) від 27.02.91) та національні
законодавчі акти: Конституція України, Закони України «Про освіту» (1991 р.),
«Про охорону дитинства» (2001 р.), «Про соціальну роботу з дітьми та
молоддю» (2001 р.), Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI
століття) (1993 р.), Національна доктрина розвитку освіти України у XXI
столітті, інформаційні та нормативні матеріали Міністерства освіти і науки
України.
Багато дослідників проблеми формування життєвої компетентності дітей і
молоді відзначають, що роль, відведена молоді на сучасному етапі розвитку
суспільства, потребує удосконалення структури та змісту діяльності освітніх
закладів з соціального виховання та підготовки підлітків до майбутнього
самостійного життя в умовах швидкоплинного соціального середовища.
Водночас, поза увагою дослідників часто залишаються проблеми визначення
способу життя, впливу соціального досвіду особистості на процес формування
життєвої компетентності в умовах освітнього середовища.
Проблеми аналізу середовища як основного чинника соціалізації
особистості традиційно були в колі зацекавлення науковців: Ш. Амонашвілі,
А. Анохіна,
Ю. Бродського,
Л. Буєвої,
А. Гельмонт,
Я. Корчак,
В. Сухомлинського, В. Семенова, І. Песталоцці, С. Шацького та інших.
На думку Д. Марковича, поняття середовище людини в загальному вигляді
може бути визначене як сукупність природних і штучних умов, за яких людина
реалізує себе як природна й суспільна істота.
У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях часто звучить теза про те,
що створюючи для особистості сприятливе середовище як підґрунтя
формування індивідуальності, суспільство збагачується й зміцнюється,
демонструє широку перспективу з метою свого розвитку. Зміна соціальної
ситуації, суспільної свідомості, ціннісних орієнтацій зумовлює пошук нових
підходів, пов'язаних не тільки з удосконаленням освіти з врахуванням
попереднього досвіду, але й зі створенням сприятливого середовища.
Багато дослідників зазначають, що наявність соціального середовища –
необхідна та обов’язкова умова соціалізації особистості. Воно охоплює людину
від моменту її народження і впливає на неї аж до смерті. Саме соціальне
середовище, зокрема його сфери: політична, соціальна, духовна – формують
певні очікування щодо поведінки особистості. Ці очікування відповідні
соціальні інститути перетворюють на цілі, завдання, зміст соціального
виховання. Соціальне середовище існує завдяки численним взаєминам його
членів та соціальних інститутів. Чим більша та різноманітніша палітра
складових частин соціального середовища, тим інтенсивніший його розвиток та
різноманітніші умови життєдіяльності особистості.
У соціологічних і психолого-педагогічних дослідженнях останніх років
збільшилася питома вага праць, присвячених проблемам регіонального розвитку
України. Оскільки соціальна політика держави нині спрямована на надання
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більшої самостійності та автономності регіонам у виборі економічних та
соціальних стратегій розвитку, вважатимемо необхідним розглянути певні
аспекти регіону як соціального середовища. Так, відомий дослідник проблем
соціалізації студентської молоді в позанавчальній діяльності в умовах
регіонального освітнього простору, Савченко С., визначає регіон, як частину
країни, що є цілісною соціально-економічною системою, характеризується
спільністю економічного, політичного й духовного життя, загальним історичним
минулим, культурною й соціальною своєрідністю. Вплив регіональних умов на
виховання має різний характер і низку особливостей [12].
Нині перспективною для розвитку освіти України є концепція гуманізації
середовища завдяки створенню сприятливих умов для суб’єктів педагогічного
процесу, який дарує дитині життєвий сенс, несе в собі невичерпне джерело
мотивів, спонукань, натхнень, творчості, забезпечує єдність дій учителів, учнів
та їхніх батьків на підставі духовної спільності взаєморозуміння, взаємодії,
співробітництва. Атмосфера сприятливого середовища освітнього закладу має
ґрунтуватися на довірі й любові, співпереживанні, позитивній тональності, що
визначають перспективну лінію успіху як загалом освітньої установи, так і всіх
суб‘єктів педагогічного процесу [1].
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к.тех.н., доц. каф. менеджменту ДДПУ
ВПЛИВ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ НА
МОДЕРНІЗАЦІЮ ЕКОНОМІКИ
Перехід національної економіки на інноваційних шлях розвитку може
результативно відбуватися за умови цілеспрямованої діяльності щодо
створення синергетичного ефекту, підґрунтям створення якого є провадження
інновацій, науково-технічного та технологічного прогресу. На прояв
синергетичного ефекту в економіці впливає поєднання та комбінація таких
чинників,
як
організаційно-управлінський
та
грошово-фінансовий.
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Економічним простором створення й поширення синергетичного ефекту є
інноваційно-інвестиційний процес.
Зростання економічної ефективності часто полягає у раціональному
поєднанні всіх виробничих, науково-технічних, інформаційних, технологічних
інновацій, що спричиняє в результаті синергетичний ефект. Використання
ефекту синергізму в економіці набуває дедалі більшого поширення, оскільки
дозволяє виокремлювати несистемні, від’ємні ефекти в економіці, природу їх
виникнення, і, так впливати на розвиток економічних процесів.
Синергетичний економічний ефект проявляється завдяки поєднанню або
комбінації чинників виробництва: праці, науково-технічних розробок, основних
та оборотних фондів, природних, фінансових ресурсів, організаційних та
управлінських дій, алгоритму фінансування тощо. Найбільший вплив на
створення позитивного синергетичного ефекту має ефективне використання
таких важливих чинників виробництва, як ресурси. Це спричиняє зниження
трансакційних витрат, зовнішніх і внутрішніх ризиків, підвищення конкурентоздатності підприємств. Підприємства в такому разі мають можливість
заповнити більш вигідну конкурентну нішу на ринку, домогтися конкурентних
переваг, знизити ціни, у результаті чого зайняти левову частку ринку,
підвищити рентабельність і залучити інвестиційний капітал.
При розгляді синергетичного ефекту на виробництві треба враховувати
компоненти, елементи підсистеми (виробництва): трудові ресурси, обладнання,
машини, відходи, організація виробництва, технології та інтелектуальний
капітал. Важливо визначити вплив цих чинників на результативність
виробничої системи, що сприятиме визначенню системних недоліків та
способів їх усунення, а також використання всіх можливих потенційних
ресурсів та резервів. Це спричинить певний синергетичний ефект через
внутрішні зміни та удосконалення виробничого процесу.
Отже, синергетичний ефект в економіці – це результат кооперативної
взаємодії всіх елементів, які спричиняють зміни її якості, вектора, траєкторії та
динаміки її розвитку з максимальною позитивною результативністю.
Раціональне комбінування факторів відтворювального процесу забезпечується
взаємодією організаційно-управлінських та грошово-фінансових відносин.
Ефект синергії – це не тільки сприятливе поєднання ресурсів, але й
узгоджена поведінка, взаємозв’язки, взаємовідносини, політика партнерства,
що характеризує складну виробничу та економічну системи. Синергізм впливає
на скорочення витрат, є мотиватором впровадження інновацій, оптимізує
завантаження виробничого обладнання або переоснащення, сприяє збільшенню
продажів продукції та підвищенню продуктивності праці.
Універсальним інструментом розрахунку синергетичного економічного
ефекту є фінансовий аспект, форма виміру якого виражається вартістю затрат
та доходами. Усі синергетичні ефекти характеризуються такими параметрами:
збільшенням прибутку, зменшенням поточних витрат та зниженням потреб у
інвестиціях. Тому головними економічними показниками синергетичного
ефекту є чистий прибуток і рентабельність підприємства.
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Важливою передумовою формування і функціонування синергізму
прибутку, грошово-фінансового механізму національної економіки є
оптимізація величини й структури грошової маси. Відтак, значущим є
отримання підприємствами додаткових грошових доходів за результатами
ефективного зростання грошового капіталу, незалежно від ефективності
суспільного відтворення, що може призвести до фінансового синергетичного
ефекту. Синергетичний економічний ефект визначається у грошовій формі, але
вимірюється з урахуванням співвідношення реального результату й реальних
затрат. Критерієм синергетичного ефекту у фінансовій сфері є приріст реальних
активів фінансовими засобами.
Враховуючи необхідність прийняття ефективних заходів щодо модернізації
національної економіки з метою виведення її у число провідних економік світу,
достойного забезпечення якості життя населення нагальною є потреба у
всебічному вивченні синергетичних ефектів в економіці. Тільки за умови
урахування впливу синергетичних ефектів на економічні відносини, економічне
зростання можлива побудова ефективної, стійкої, інноваційної та соціальноспрямованої економіки. Синергетика на сьогодні ще недостатньо оволоділа
економічною матерією. Тому вона здатна створити широку площину для
практичних впроваджень новацій. Економіка, насичена синергетичною
парадигмою, здатна вирішувати кардинально нові завдання з досліджень
трансформаційних процесів у суспільстві.
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Лазаренко Н.Ю.
к.п.н., доцент кафедри ПМТПО
Пипенко О. О.
магістр зі спеціальності трудове навчання та технології
МІЖЕТНІЧНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДІ В ПРОГРАМАХ ЦЕНТРУ
МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Працевлаштування та якість міжнародної освіти - лідери серед причин
вибору освіти за кордоном. Далі з деяким відривом йдуть можливість міграції,
відсутність корупції та побачити світ.
Наш світ дуже швидко розвивається, внаслідок чого постійно зростає і
конкуренція на ринку праці. Тому від кожної людини роботодавці очікують
хороших знань в сфері своєї роботи і високої кваліфікації. З огляду на те,
що освіта за кордоном має вже сформовані традиції, багато студентів,
піклуючись про своє подальше працевлаштування, вибирають саме його [3].
В Україні зростає кількість громадян, які вирушають за кордон на навчання.
Зараз в Польщі перебуває близько 17 тисяч студентів з України. Всього ж в
європейських вузах навчається близько 50-55 тис українців [4].
Статистика свідчить, що міграційне сальдо України з іншими країнами
становить понад 700 тисяч чоловік. Понад 10 мільйонів українських громадян
працюють на сезонних або тимчасових роботах за кордоном.
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На думку президента Всеукраїнської асоціації компаній по міжнародному
працевлаштуванню, в розвинених державах міграція не вважається явищем, яке
руйнує економіку або призводить до вимивання людського капіталу. За його
словами, така міграційна політика в більшості країн спрямована на
стимулювання здорової трудової міграції [5].
У вересні 2016 року за фінансуванням проекту «Дослідницька ініціатива з
демократичних реформ в Україні» київським міжнародним інститутом
соціології було проведено опитування громадської думки про ставлення до
освіти. Польовий етап тривав з 16 по 26 вересня 2016 року. Опитування
проводилося в 110 населених пунктах (PSU) у всіх областях України
опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною. В
результаті польового етапу було зібрано 2040 анкет [6].
Результати думок, щодо вибору ВНЗ є досить полярними- третина обрала б
ВНЗ закордоном, інша третина – у своїй області. Лише 15% надали б перевагу
навчальному закладу у Києві. Найпопулярнішою країною для навчання
закордоном виявилася Польща [6].
Сучасний процес глобалізації обумовлює взаємозалежність і інтеграцію
країн, суспільств, економік і культур. А існуючі міграційні потоки разом з
економічними причинами все частіше являють собою освітню міграцію. По
суті, інтернаціоналізація і є одним з головних чинників і рушійною силою
розвитку вищої освіти у світі. У зв'язку з цим Польща робить все, щоб увійти до
числа країн з привабливими пропозиціями для студентської молоді з-закордону.
Усі люди, які вступають у міжетнічні контакти, зіштовхуються з певними
труднощами в процесі взаємодії з людьми, які мають іншу культуру й
поведінку.
У зв’язку з цим значний інтерес становить психологічний аспект готовності
особистості до тих змін, які її очікують в іншій країні, а також проблеми
міжкультурної адаптації.
Процес адаптації тісно пов'язаний з процесом соціалізації, інтеріорізації
норм та цінностей нового соціального середовища, способів предметної
діяльності, а також форм соціальної взаємодії, що склалися в ньому. Можуть
з'явитися труднощі та напруженість під час спілкування з іншими
представниками країни проживання.
Дослідники Т. Стефаненко та Н. Фрейнкман-Хрустальова, А.Й. Новиков
стверджують, що міжкультурна адаптація не розглядається як повна асиміляція
з чужою культурою. Це процес входження в нову культуру, поступове
засвоєння її норм, цінностей, традицій. При цьому особистість, яка соціально і
психологічно інтегрувалась з чужою культурою, повинна пам'ятати про
особливості рідної культури, традиції та звичаї свого народу. Тільки в такому
випадку, підкреслюють вчені, можна говорити про адекватну міжкультурну
адаптацію [5; 6].
Багато дослідників робить акцент на чинниках, які впливають на процес
адаптації до нового культурного середовища, на проблемах психологічної
акультурації людей, які виїжджають за кордон. Безперечно, цей процес можна
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зробити психологічно комфортнішим для особистості, якщо здійснювати
підготовку індивідів до міжкультурної взаємодії, підвищувати їхню
міжкультурну сенситивність.
Програми роботи Центру міжнародних зв’язків спрямовані на розширення
співробітництва України у різних сферах, особисто освітнього напрямку, та
поступового наближення до розв’язання соціально-економічних проблем з
країнами ЕС. Основний напрямок впровадження проектів – є інституційна
співпраця в галузі освіти, культури, науки, соціально-економічній сфері,
підтримка громадянського суспільства та місцевих громад.
Саме наша організація працює над системою програм, пов’язаних з
міжкультурною адаптацією дітей, що вирішили навчатися закордоном, яка є
результатом соціальної та психологічної інтеграції в іншу культуру із
збереженням цінностей своєї культури і не є наслідком асиміляції з чужою
культурою. Міжкультурна адаптація є процесом поступового засвоєння норм,
цінностей, зразків поведінки нової культури. Виконуючи поставленні нами
завдання, ми підтримуємо та розвиваємо безпосередні стосунки між сусідніми
країнами Польщею та Україною і поглиблюємо взаєморозуміння між їхніми
громадянами.
Більшість програм спрямовані на те, щоб допомогти дітям налагодити
міжособистісні контакти, впоратися з психологічним стресом, конструктивно
спілкуватися з місцевим населенням, виробити вміння приймати цінності,
норми, рольові структури чужої культури.
Ми вважаємо, що проблему міжкультурної адаптації дітей можна
полегшити, якщо провести їх підготовку до міжкультурної взаємодії,
застосовуючи розроблені нами програми міжнародних дитячих семінарів,
конференцій, творчих конкурсів дитячих дослідницьких робіт. Проведення
етнофестивалів, заходів європейського тижню, міжнародного дитячого
конгресу, форуму, майстер-класу також спрямовані на швидке знайомство дітей
з новим культурним середовищем, з його основними нормами, цінностями,
переконаннями. Увага акцентується на окремих аспектах пристосування до
нового етнічного середовища. Тому програми розроблені так, щоб учасниками
були діти обидвох сторін Україна-Польща.
Дитячі культурно-освітні програми, які розроблені Центром міжнародних
зв’язків – перший крок до міжкультурної адаптації до іншого етнічного
середовища. Ознайомлення з історією, культурою, умовами проживання в
певній країні; формування уявлення навчання та життя за кордоном,
ознайомлення із загальною процедурою та умовами вступу до Вищих шкіл за
кордоном, поширення кола знайомств та ін. Дитячи культурно-освітні тури
спрямовані на становлення дитини як особистості, на зміцнення її
інтелектуального та духовного потенціалу, виховання самостійності,
впевненості, нового типу мислення, емоційного зросту, отримання задоволення
від життя та нової свідомості і розуміння свого місця в суспільстві та житті.
Організація сезонних таборів з вивчення іноземної мови для дітей сприяє
розвитку всебічної мовної культури у міжнародному співробітництві, і також
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надає всебічну мовно-культурну підтримку особам, які бажають вивчити
іноземну мову та спокійно продовжити навчання за кордоном.
Центр міжнародних зв’язків у відповідності зі своїм напрямком роботи
налагоджує та розвиває міжнародні зв'язки та партнерські відносини для
задоволення та захисту законних соціальних, творчих, економічних, вікових,
наукових, національно-культурних та інших інтересів учнів, студентів та
працівників освіти України.
Успішність виконання міжадаптаційних програм залежить від забезпечення
систематичності, послідовності і наступності у формуванні групи зацікавлених
осіб у поступовому інтеграційному процесі для продовження навчання за
кордоном.
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ФОРМУВАННЯ ТИПОЛОГІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА В
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Посилення залежності суб'єктів господарювання від навколишнього
природного середовища на сьогодні проявляється в збільшуваній обмеженості
та вичерпності значної низки природних ресурсів. Такі обмеження виникають
внаслідок дії чинників: зростання конкуренції за доступ до таких ресурсів,
недосконалість
державних
інструментів
регулювання
процесів
природокористування, розширення споживацьких потреб. Останній чинник
набуває принципового значення у виборі виробниками стратегії господарської
діяльності, спонукаючи їх до пошуку та використання екології як важливого
атрибуту досягнення економічних цілей господарювання. Навіть за умов
наявності формальних угод у галузі екологізації сучасної економіки,
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спрямованих на досягнення
«зелених» цілей розвитку суб'єктів
господарювання, надзвичайно складною проблемою є стимулювання та
контроль фактичного дотримання правил раціонального природокористування,
згладжування протиріч між зростанням потреб суспільства та виснаженням
природно-ресурсного потенціалу. Відносини між елементами капіталу, у центрі
яких перебуває людина із притаманними їй специфічними потребами та
способами їх задоволення, мають нелінійний характер, що залежить від прав
власності, виду потреб, стратегій поведінки, правил та обмежень у
використанні природних ресурсів. Взаємодія між соціальною та екологічною
формами капіталу також вимірюється значною кількістю показників, що
формуються в процесах залучення, обміну, споживання ресурсів, на
інтенсивність яких впливає інтелектуальний капітал, створені нематеріальні
активи, де фіксується технологія виробництва та споживання продуктів
використання компонентів довкілля.
Виникнення потреб є джерелом активності споживача і внутрішньою
спонукальною силою для пошуку шляхів задоволення потреб, що виникають.
Потребам притаманна унікальна характеристика, яка відбиває неможливість
одноразового і підсумкового задоволення певного нестатку. Їх кількість, рівень
та динаміка мають необмежений потенціал, які вимагають від виробників
розвитку виробництва відповідної продукції. Водночас, розгляд споживчої
поведінки може бути здійснений не через максимізацію корисності, а крізь
призму культурних рутин [1-3]. Це не означає відсутність прагнення до
інновацій, а лише підкреслює, що споживацька поведінка вимагає більших
зусиль з боку споживача і може бути схарактеризована як фундаментальна
невпевненість. При цьому зміна цільових настанов може бути здійснена за
рахунок експерименту, який реалізується за умови поширення на ринку
інноваційної продукції. Крім того, в умовах прискорення НТП швидкість
задоволення потреб зростає, призводячи в такий спосіб до інтенсифікації
поведінки споживачів. Отже, споживацька поведінка в забезпеченні сталого
розвитку може бути представлена такими типами: консервативна, інноваційна,
інтенсифікація.
Консервативній поведінці притаманне кількісне розширення потреб без
зміни змісту, способу та якості потреб (ефективна в умовах відсутності
забруднення довкілля та використання необмежених ресурсів). Інноваційна
поведінка характеризуватиметься якісними змінами в структурі споживання і
спрямована на задоволення потреб при використанні меншої кількості засобів
та предметів праці (ефективна в умовах обмеженості елементів природноресурсного потенціалу за рахунок заміни природних ресурсів штучними).
Інтенсифікація поведінки споживача полягає в зростанні абсолютного рівня
споживання в одиницю часу. Потрібно зауважити, що використання цього типу
поведінки неоднозначно впливатиме на забезпечення сталості розвитку.
Передусім, необхідно відмітити позитивний ефект дотримання зазначеного
типу споживчої поведінки, який полягає в можливості одночасного
задоволення потреб, зокрема й у сфері відновлення та збереження природно101
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ресурсного потенціалу. З іншого боку, інтенсифікація вимагатиме додаткових
витрат, які будуть суспільно виправданими лише за умови зростання
екологічної якості продуктів.
Сутність вибору певного типу поведінки споживача залежить від низки
чинників. До основних треба зарахувати пізнавальний (інформативний),
емоційний і вольовий. Інформаційний дозволяє споживачам здійснювати
порівняння продуктів за окремими екологічними характеристиками. Створення
почуттів на рівні підсвідомості, відчуття причетності та відповідальності за
екологічні наслідки споживання регулюється емоційним чинником. Вольовий
фактор відповідальний за розвинення здатності до самоуправління, що в розрізі
забезпечення сталості розвитку проявляється у прагненні до самозбереження
споживача, вимушуючи його до усвідомленої активності в напряму
раціонального природокористування та зменшення негативного впливу на
навколишнє природне середовище.
Проведене дослідження дозволяє у більш системному вимірі розглянути
особливості використання інструментарію екологічного маркетингу в частині
вибору певного типу поведінки споживача з приведених у роботі.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В
РЕГІОНІ
Курортно-рекреаційний комплекс – провідна галузь економіки Слов'янська
та Слов'янського району, бо в регіоні наявні природно-кліматичні й культурні
умови, сприятливі для здійснення туризму. Крім істотного економічного
потенціалу, туризм має велике значення для соціальної сфери, оскільки впливає
на зайнятість населення. Саме тому питання, пов'язані з проблемами й
потенціалом розвитку економіки туризму в цьому регіоні, є актуальними для
розгляду й вивчення.
Основні «точки зростання» туристичної індустрії — вільні від рекреаційних
та інших об'єктів ділянки з унікальним ландшафтом і природними ресурсами.
На цих ділянках можлива реалізація інвестиційних проектів курортнорекреаційної спрямованості (створення баз відпочинку, грязьових лікувально102
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оздоровчих центрів та інших засобів розміщення з організацією екскурсійних
демонстрацій пам'яток).
Однією з головних задач розвитку санаторно-курортного комплексу є
виключення сезонності, що дозволить підвищити ефективність використання
санаторіїв, їх рентабельність. Для вирішення поставленого завдання потрібне:
– активне використання гідромінеральної бази й підвищення ефективності
використання природних ресурсів. На перспективу передбачено максимальне
використання наявних природних ресурсів з метою задоволення попиту на
лікування та відпочинок. У зв'язку з цим нагальним є розвиток лікувальної
бази, що використовує запаси мінеральних вод і лікувальних грязей;
– створення багатопрофільних санаторно-курортних комплексів;
– розширення медичної і реабілітаційної спеціалізації курорту.
Розвиток туристично-рекреаційного комплексу є одним з важливих
напрямів соціально-економічного розвитку муніципального утворення містокурорт Слов'янськ. Необхідно розвивати туристично-експедиційні маршрути,
кінні та пішохідні прогулянки, екотуризм тощо.
Виключення сезонності дозволить підвищити ефективність використання
готелів та інших закладів відпочинку. Для розв’язання окресленого завдання
потрібним є:
• розвиток спортивного туризму;
• розвиток ділового туризму (створення умов для проведення міжнародних
форумів, наукових і ділових конференцій, симпозіумів, конгресів);
• розвиток індустрії розваг (створення тематичного парку розваг, розвиток
водних видів розваг, будівництво аквапарків);
• розвиток пригодницького туризму. Організація пригодницьких турів –
один з найсучасніших видів послуг. Активне впровадження пригодницького
туризму дозволить залучити не тільки українських, а й іноземних туристів.
Важливим джерелом доходів для бюджету будь-якої країни й регіону є
туризм, той сприяє збільшенню вкладів у платіжний баланс країни, розвитку
сфер світового господарства, супутніх туризму: виробництво товарів народного
споживання, торгівлю, будівництво, транспорт, страхування тощо. Кількість
галузей, залучених до індустрії туризму, рік від року збільшується [1].
Туризм дає можливість працевлаштувати безліч людей, бо ця сфера вимагає
наявності широкої інфраструктури. Праця в цій галузі переважно не
механізована, тому основною метою залучення трудових ресурсів є
обслуговування туристів.
Крім того, доходи, отримані від надання туристських послуг, можуть
слугувати джерелом фінансування робіт з охороні культурної та історичної
спадщини, сприяти збереженню та своєчасній реставрації історичних і
культурних пам'яток, архітектурних споруд, поліпшенню екології регіону.
Водночас залишається не повністю вирішеними низка проблем, що
перешкоджають ефективному функціонуванню та розвитку санаторнокурортного й туристського комплексу регіону:
– недостатня розвиненість містобудівної документації на курортах;
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– нестача інвестицій в облаштування пляжних територій;
– неефективність використання рідкісних лікувальних і природних
туристських ресурсів;
– відсутність експертного моніторингу стану екологічної ситуації;
– незадовільний рівень підготовки працівників санаторно-курортного й
туристського комплексу;
– сезонність функціонування низки організацій у санаторно-курортному й
туристичному комплексі;
– відсутність відповідної інженерної та транспортної інфраструктури.
Вирішення вищезазначених проблем, пов'язаних із забезпеченням розвитку
санаторно-курортного і туристського комплексу, є одним з пріоритетних
напрямів соціально-економічного розвитку регіону [2]. У зв'язку з цим, з метою
реалізації державної політики в цій сфері в регіоні була затверджена «Програма
економічного і соціального розвитку території Слов’янської міської ради на
2018 рік» та основні напрями діяльності на 2019-2020 роки [3]. У 2018 році
очікується:
– до 2500 осіб збільшити кількість розміщених у санаторії «Слов'янський»;
– до 320 осіб збільшити штат працівників;
– до 7200 тис. грн. збільшити обсяги інвестицій на розвиток інфраструктури
курорту.
На 2018 рік у сфері туризму розроблено 2 заходи, на фінансування яких
передбачено витратити 150,0 тис. грн., зокрема 130,0 тис. грн. – з міського
бюджету, 20,0 тис. грн. – з інших джерел фінансування.
Для підвищення якості обслуговування у сфері туризму потрібно:
• розробити нові правила стандартизації та сертифікації послуг розміщення;
• розробити та впровадити сучасну класифікацію готельних засобів з
урахуванням передового закордонного досвіду;
• створити й впровадити нові системи підготовки, перепідготовки й
підвищення кваліфікації кадрів, що відповідають сучасним галузевим освітнім
стандартам, заснованим на сучасних кваліфікаційних вимогах, які висувають до
працівників сфери туризму;
• створити та реалізувати навчальні програми, відповідні галузевим
потребам, що передбачають практичне навчання персоналу, зокрема й
внутрішньоготельний і внутрішньофірмовий тренінг у межах коштів,
передбачених у відповідних бюджетах на освіту;
• реалізувати спеціалізовані програми з підвищення кваліфікації топменеджерів у туристично-готельному бізнесі, зокрема організувати стажування
за кордоном за рахунок позабюджетних фондів;
• підтримувати перспективні прикладні дослідження у сфері туризму за
рахунок коштів, які виділяють на ці цілі регіональному органу виконавчої
влади в зазначеній галузі.
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Мартиненко О.В.
ст. викладач кафедри обліку і аудиту ДДПУ
СИСТЕМА КАЛЬКУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЗА
ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ УСПІШНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВИЙ ТА
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР
Виробничі підприємства України протягом багатьох років застосовували
системи калькулювання собівартості за замовленнями та за процесами, за яких
прямі витрати відносяться безпосередньо на продукти, а непрямі виробничі
витрати розподіляються на об’єкти витрат пропорційно людино-годинам,
машино-годинам, прямим витратам на оплату праці тощо. Розвиток техніки,
впровадження гнучких технологій зумовили зміни структури витрат,
скорочення процесу виробництва продукції та її життєвого циклу, а посилення
конкуренції на ринку обмежило можливості зростання прибутку за рахунок
підвищення цін. В умовах автоматизації виробництва зросла частка
загальновиробничих витрат і зменшилася питома вага заробітної плати
основних робітників. Тому, відповідно, відбулася зміна позицій щодо методики
обліку витрат і розрахунків собівартості продукції, і це зумовило появу і
розвиток системи калькулювання та управління витратами за видами діяльності
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відомої зарубіжним фахівцям під назвою «Activity Based Costing» або
скорочено – АВС-метод.
АВС-метод виник в США від початку 60-х років ХХ століття, але сфера
його застосування обмежувалася витратами на збут товарів. Значного
поширення підхід набув з кінця 1980-х рр. завдяки працям Г. Бере, Р. Купера,
Т. Джонсона, Р. Каплана. Цей метод використовують близько 10% компаній,
зокрема підприємства США, Великої Британії, континентальної Європи,
Австралії, Японії [2, с. 190]. Саме він підвищує обґрунтованість віднесення
накладних витрат на конкретний продукт, дає змогу здійснити точніше
калькулювання собівартості, забезпечує взаємозв’язок отриманої інформації з
процесом формування витрат [4]. Застосування ABC-методу дає змогу
керівнику точніше визначити вартість певного продукту, особливо у випадках,
коли непрямі витрати перевищують прямі.
Отже, система калькулювання та управління за витратами за видами
діяльності або просто АВС – це система калькулювання, яка передбачає спершу
групування накладних витрат за видами діяльності (процесами, операціями), а
потім розподіл їх між видами продукції (роботами, послугами), на підставі
потреби останніх у відповідних видах діяльності [5, с. 71].
На відміну від традиційної системи калькулювання, побудованої за
принципом «продукція споживає ресурси», калькулювання за видами
діяльності передбачає, що продукція споживає діяльність (виробничі процеси,
операції), а діяльність споживає певні ресурси.
Калькулювання за видами діяльності передбачає спочатку групування
накладних витрат за основними видами діяльності (операціями), а потім
розподіл їх між видами продукції з огляду на те, які види діяльності і в яких
розмірах необхідні для виготовлення кожного виду продукції. З цією метою всі
операції виготовлення кожного виду продукції поділяють на чотири групи і для
кожної операції визначають кост-драйвер (чинник витрат):
1) діяльність на рівні одиниці продукції (окремого виробу) – обробка
сировини, розкрій матеріалів, зварювання, свердління тощо. Факторами витрат
тут можуть бути: людино-години, машино-години, маса сировини тощо;
2) діяльність на рівні партії виробів – наладка устаткування, зберігання
сировини, транспортування готової продукції тощо. Чинниками витрат тут
можуть бути кількість наладок устаткування, маса матеріалів, готової продукції
тощо;
3) діяльність на рівні виду продукції – проектування виробництва,
збереження умов виробництва, контроль якості тощо. Чинниками витрат на
цьому рівні можуть бути час проектування, кількість перевірок якостітощо;
4) діяльність на рівні підприємства – утримання офісу, охорона, освітлення,
навчання персоналу тощо. Факторами витрат можуть бути площа офісу, час
навчання персоналу тощо [1, с. 394].
Основні переваги та недоліки системи калькулювання й управління за
витратами за видами діяльності представлені в табл. 1.
Отже, АВС-метод дає змогу приймати обґрунтовані рішення щодо:
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• зниження витрат (їхня реальна картина дає можливість точніше визначати
види витрат, які потрібно оптимізувати);
• цінової політики (точне віднесення витрат на об’єкти калькуляції дає
змогу визначити нижню межу цін, подальше зниження яких відносно такої
межі призводить до збитковості продукту);
• товарно-асортиментної політики (реальна собівартість дає змогу
розробити програму дій стосовно того чи того продукту – зняти з виробництва,
оптимізувати витрати або підтримувати на поточному рівні);
• оцінки вартості операцій (можна вирішити, чи доцільно передавати ті чи ті
операції підрядникам або треба проводити організаційні перетворення).
Таблиця 1
Переваги та недоліки АВС-методу [3, с. 155]
Переваги
1. Метод «ABC» дає можливість більш точно визначити
витрати на невикористані потужності для періодичного
їх списання на витрати періоду. Собівартість одиниці
продукції, обчислена за допомогою цього методу, є
найкращою фінансовою оцінкою спожитих ресурсів,
оскільки враховує складні альтернативні способи
визначення зв’язків між продукцією і використанням
ресурсів.
2. Під час застосування отриманої інформації про
собівартість продукції для цілей ціноутворення
підвищується конкурентоспроможність продукції в
ринкових умовах.
3. Метод може стати обґрунтуванням зниження витрат і
підвищенні ефективності роботи підприємства, зокрема
метод дає значну економію витрат на оплату праці
персоналу.

Недоліки
1.
Проблема
часу,
зусиль,
пов’язана з навчанням персоналу,
збору
даних
як
під
час
впровадження системи, так і під
час її використання.

2.
Система обтяжлива
для
підприємств-виробників у зв’язку
з наявністю довгих і складних
продуктивних ланцюжків.
3. Існує небезпека отримання
надміру деталізованої інформації
про витрати, що може призвести
до
інформаційного
перевантаження підприємств.
4. Дає змогу отримати інформацію про прибутковість 4. Для методу «АВС» необхідний
або збитковість роботи підприємства в розрізі клієнтів.
більш бюрократичний режим, ніж
5. Дає змогу отримати більше інформації для управління для традиційних
витратами, прийняття обґрунтованих управлінських методів.
рішень стратегічного планування.
6. Не тільки надає нову інформацію про витрати, але й
генерує низку показників нефінансового характеру,
переважно вимірників обсягу виробництва і визначення
виробничих потужностей підприємства.

АВС-метод розвивається в теорії й широко використовується на практиці
компаніями у всьому світі. Він технологія, що не обмежується просто обліком
витрат і перетворюється на ефективну технологію управління витратами.
Упровадження ABC-методу на вітчизняних підприємствах надасть змогу
отримувати
найбільш точну інформацію про витрати підприємства й
достовірно обчислювати собівартість окремих виробів або послуг.
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МОДИФІКАЦІЇ ТІЛА ЯК СТРАТЕГІЇ САМОСТВЕРДЖЕННЯ
У СТУДЕНТІВ
На сьогодні модифікації тіла привертають до себе підвищену увагу
суспільства як нові екстравагантні тенденції сучасної моди. Зарубіжні
дослідники відзначають, що в контексті сучасних тенденцій моди
конструюється певна система уявлень про модифікації тіла як про способи
подолання кордонів тіла, що спричиняють розкриття нових вимірів духовності.
Модифікації тіла позиціонуються як якісь витончені способи особистісного
зростання для обраних.
Професор психіатрії та доктор Ерік Шторх вважає, що незалежно від змісту,
що стоїть за цим, модифікація тіла – це спосіб висловити свою індивідуальність
і заколот, тільки в іншому вигляді.
Психолог Еріх Кастен досліджує цей феномен вже не один рік. Він вважає,
значна частина людей, один раз спробувавши, вже не можуть зупиниться: за
одним татуюванням роблять інше, за одним пірсингом з'являється кільце в
іншому місці. На думку Кастена, підґрунтям бажання модифікувати власне тіло
все-таки є психічні проблеми. Часом людина переконана у власному
неподобстві, незважаючи на те, що оточення вважає її абсолютно нормальною.
В такому разі зміна власного тіла стає для неї способом маскування надуманої
вади.
Модифікації тіла (татуювання, пірсинг, скарифікація) – це спроба додати
собі тих якостей, які додають впевненості. Швидше за все, тут велику роль
відіграє феномен навіювання й соціально-психологічного «зараження».
С. Джефріс підкреслює, що зокрема модифікації тіла є само
ушкодженнями – умисними несуїцидальними пошкодженнями або змінами
тканин тіла, що нерідко практикуються в маргінальних прошарках суспільства:
серед гомосексуалістів, інвалідів, дітей і дорослих, потерпілих від сексуального
насильства. На думку автора, практика самоушкоджень в межах сучасної
індустрії моди набуває нового значення: «модифікації тіла», «декорування
тіла», «боді-арт». Для пояснення самоушкоджень активно залучають
постмодерністські поняття «переписування» історії тіла і «трансгресії» за межі
його кордонів [3].
Розуміння соціальних і психологічних механізмів модифікацій тіла
пов’язують з потребою вивчення проблем самоповаги до самоприйняття,
сформованості уявлень про власне тіло й дихотомію потреб – мати
«нормалізоване» тіло, тобто тіло, що відповідає нормативним уявленням, і мати
«красиве» тіло, тобто тіло поліпшене, прикрашене. Особливе місце модифікації
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тіла посідають в дослідженнях з біоетиці: обговорюється проблема
законодавчого врегулювання дозволів на такі модифікації тіла, які спричиняють
за собою тяжкі необоротні тілесні пошкодження (наприклад, ампутації без
медичних показань).
О. Опанасюк та Т. Юровська відзначають, що до найважливіших
психологічних проблем підлітків і молодих людей, що мають різні модифікації
тіла, зараховують проблеми взаємостосунків, ідентичності й ризику. Усі вони
зумовлені труднощами соціалізації, які нерідко переживаються в підлітковому і
юнацькому віці, але в цьому випадку вирішення цих проблем має
деструктивний характер, а модифікації тіла виявляються в низці чинників
ризику проблемної поведінки [2].
Ми вважаємо, що модифікація тіла – одна з форм самоствердження
особистості. Самоствердження зараховують до однієї з початкових форм
саморозвитку особистості. Потреба в самоствердженні виникає у багатьох
людей. Однак повністю позитивно реалізується далеко не у всіх. Нерідко
спостерігаються деформації у виборі стратегій і способів самоствердження [4].
Сучасна психологія дійшла до того, що потрібно досліджувати не тільки
стратегію самоствердження з негативним аспектом – твердження себе за
рахунок іншої людини, нехтування іншою людиною, придушення її, а потрібно
досліджувати всю палітру цих стратегій, тобто те, що відбувається всередині
самої особистості, тобто що зумовлює цю зовнішню поведінку.
Отже, функціонально самоствердження здійснюється за допомогою трьох
стратегій, які пов'язані з вирішенням особистістю різних завдань. Ними є
домінантна, конструктивна й невпевнена стратегії.
Домінантна стратегія проявляється в проекції нового досвіду на зовнішні
об'єкти, у демонстрації власної цінності і в її захисті. Ця стратегія в
повсякденній психології вважається провідною, практично єдиною, тобто в ній
відбувається придушення іншої людини, нехтування нею, затвердження за
рахунок її недоліків, пошуку цих недоліків, вміння підкреслити їх для того, щоб
підвищити цінність «я». Ф. Ніцше вважав, що реальними людьми в їх
реальному житті рухає прагнення самостверджуватися не завдяки
самовизначенню, а шляхом подолання інших. Отже, енергетичні аспекти
самоствердження, його головний імпульс і змістовне ціннісне наповнення
пов'язував з волею до життя як волею до влади. Саме вона керує людиною в її
прагненні до самоствердження і, отже, визначає характер останньої.
Конструктивні стратегії самоствердження особистості виявляються в
здатності людини підтримувати цінність власного Я, не знижуючи цінності Я
іншої людини, в умінні стверджувати себе в реальній діяльності. Така людина
вміє зберігати й розвивати цінність свого «я», як говорив Альфред Адлер, який
є одним із засновників цієї ідеї, за рахунок збереження соціального інтересу,
тобто інтересу до інших людей, вміння будувати комунікації, вміння
підтримувати цінність свого «я» розвитком самого себе. Коментуючи Адлера,
Курт Зеельман пише: «Головне для людини – потреба в приналежності до
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інших людей... Замість прагнення до самоствердження, замість честолюбного
бажання перевершувати інших, провідного лише до посиленої конкуренції, ми
повинні говорити про прагнення до подолання власних недоліків і труднощів»
[1, с.74 ].
Невпевнена стратегія виявляє себе в некритичному ставленні суб'єкта до
дійсності, у потребі встановлювати симбіотичні зв'язки і бути прив'язаним до
інших людей, у прагненні здобути цінність Я шляхом ідентифікації зі
значущими людьми (часто батьківськими фігурами). Також цю стратегію
називають запереченням або самозапереченням, коли людина відчуває
слабкість власного «я» і, щоб все-таки посилити це бажання бути кимось,
приєднується до іншої людини. Тобто вона живе життям іншої людини, копіює
її, ідентифікується з нею, намагається прожити життя іншої людини, проявити
ті риси, які властиві тому, з ким людина ідентифікується, і обрати його
стратегії. Те, що ми часто спостерігаємо у підлітків, коли вони вибирають якусь
відому людину – провідного актора, естрадного співака, актрису тощо – і
намагаються наслідувати, копіювати [4].
Н. Харламенкова визначає самоствердження як переконаність людини в
тому, що вона чогось варта, що вона має певну цінність, і ця цінність – її власне
Я, її ідентичність. Це те, що на сьогодні індивід вважає своїм, що він асоціює з
собою, і що виявляється шляхом самовідчуттів. Цінність Я – дуже рухливий
конструкт, його зміст змінюється залежно від багатьох чинників, але, мабуть,
найсуттєвіший з них це – зміна цінності Я з віком, внаслідок рішення людиною
вікових завдань, прийняття нових соціальних вимог. Зміна цінності стимулює
людину до її твердження, яке і створює переконаність у силі власного Я [5].
На сьогодні роблять різні модифікації тіла для вираження свого
внутрішнього світу, підняття самооцінки, визнання оточенням, завдяки цим
способам особистість самостверджується. Отже, ми розглядаємо модифікації
тіла як один з чинників, що впливають на самоствердження особистості.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН В ОБЛІКУ Й АУДИТІ
Загальновідомими є функції бухгалтерського обліку (інформаційна,
аналітична, оціночна та контрольна) та призначення аудиту (підвищення довіри до
інформації, відбитої у відповідних документах). Ці концептуальні засади
залишаються незмінними протягом багатьох років, проте постійно відбуваються
трансформації в технологіях їхнього супроводження, змінюють способи
забезпечення кожного з етапів бухгалтерського обліку: виявлення, вимірювання,
узагальнення та накопичення інформації про фінансово-господарську діяльність
суб’єктів господарювання. Так, від початку здійснення фіксації господарських
процесів змінилася технологія відбиття інформації у документах та узагальнення
інформації від простого обліку, за якого записувались операції, до подвійного –
коли події фіксували в документах разом із підставами їх здійснення. Такі записи
здійснювали (і часто здійснюють і на сьогодні) у паперових регістрах, пізніше
вони були перенесені у цифрове середовище із широким використанням різного
програмного забезпечення за допомогою комп’ютерів. Так було змінено спосіб
накопичення даних. Після винайдення технології XBRL порушуються нові вимоги
до представлення даних ділової (фінансової) звітності та їхньої передачі
зацікавленим особам. Актуальними та фактично незмінними залишаються
підходи до надання впевненості користувачам у достовірності відомостей у
звітних облікових документах: необхідність їх обробки аудиторами, перевірки
даних обліку, незалежно від форми (паперової чи цифрової).
Винайдення технології блокчейн прирівнюють за значущості з писемністю та
Інтернетом, які на сьогодні відіграють одну з основних ролей у забезпеченні
комунікації між людьми, юридичними особами, у здійсненні передачі інформації,
переказі коштів тощо. У цій статті автори представили огляд технології, уже
реалізовані й перспективні приклади її застосування, розглянули її взаємозв’язок з
бухгалтерським обліком та аудитом, а також описали її вплив на розвиток
зазначених економічних наук.
Сучасна система руху інформаційних і грошових потоків має централізовану
організаційну структуру. Особливо це стосується організації грошового обігу на
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державному та міждержавному рівнях і відомостей про важливі аспекти
суспільного життя.
Так, на сьогодні має місце монополія держави або інших уповноважених
інституцій на бази даних у різних важливих сферах суспільства: паспортні дані,
водійські права, права на власність, наявність та рух грошових коштів клієнтів
банків, електронні поштові та інші телекомунікаційні сервіси тощо. Фактично
кожна Інтернет-транзакція опирається на певну структуру, якій переважно довіряє
суспільство: коли йдеться про переказ коштів, ми змушені покладатися на
правомірність та надійність банку, платіжної системи чи наглядових органів, що
здійснюють регулювання в цій сфері. Також про це можна говорити, коли йдеться
про повідомлення від поштового сервісу, що лист був доставлений
(недоставлений) адресату, чи при отриманні від антивірусу на комп’ютері, що
інформаційна безпека системи – поза загрозами.
Практично немає невразливих централізованих баз даних: вони можуть бути
зламані зловмисниками, їхні організатори можуть у результаті помилки
спотворити їхній зміст. Тому на сьогодні значну увагу приділяють інформаційній
безпеці, витрачають кошти на її забезпечення в малих та, особливо, крупних
компаніях. Це все потребує значних ресурсів, у зв’язку з чим у пошуку та
ефективному використанні надійних технологій, що забезпечать безперебійність
та надійність інформаційної системи, зацікавлені насамперед підприємці.
Підставою технології блокчейн є розподілені реєстри даних. Це означає, що не
існує єдиного місця, де зберігаються всі записи, відсутній єдиний реєстротримач
або банк даних. Такий реєстр зберігається одночасно у всіх учасників системи й
автоматично оновлюється до останньої версії при кожному внесені змін до нього і
кожен є гарантом достовірності інформації в ньому. Такий реєстр є фактично
обліковою книгою записів про події в цифровому середовищі. Одного разу
записана інформація не може бути змінена або знищена. Тобто це технологія
перевірки та обліку операцій між самостійними вузлами мережі без центрального
обчислювального центру і кожна нова транзакція підтверджується історією
попередніх.
Кожен користувач системи, маючи доступ до Інтернету, може перевіряти та
обліковувати операції у своїй власній копії реєстру. Операції за окремий період
об’єднуються в блок, який пов’язаний з блоком за попередній період – звідси й
термін «ланцюжок з блоків», або блокчейн.
Іншою особливістю технології є те, що за її допомогою передається не лише
інформація, а й цінності. Реалізується так звана економіка цифрових активів. Її
сутність полягає в тому, що користувачі можуть передавати кошти, цінні папери й
інші цифрові активи іншому учаснику системи. Відмінність від чинної системи
полягає в тому, що на сьогодні для здійснення, наприклад, платежів через
міжнародну платіжну систему задіюється низка операцій та потребує виконання
кілька необхідних для здійснення їх умов. Такими операцями є запис або передача
інформації, кліринг, розрахунок, звірка тощо, а умовами – наявність в учасників
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коштів забезпечення на рахунках у платіжній системі, входження у таку систему з
витратою ресурсів організаційного, правового, фінансового та інших характерів.
Така розподілена база даних є технологією роботи з інформацією та не змінює
основоположних принципів та засад бухгалтерського обліку й аудиту. Операції,
що фіксуються у такій базі даних, вважаються достовірними і можуть бути
використані як доказова база при прийнятті рішень банками про надання клієнтам
кредитів, у судових справах тощо. Підтвердженням цього є практична реалізація
технології блокчейн в обліку операцій в окремих країнах, зокрема й на
державному рівні.
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ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ
ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Психологічна готовність студентів до підприємницької діяльності є
психічним станом особистості, що характеризується соціально-економічною
спрямованістю, ціннісно-цільовими орієнтаціями, суб'єктно-діяльнісними
смисловими структурами й ступенем усвідомленості ставлення до
підприємницької діяльності. Психологічна готовність до цієї діяльності
складається під впливом соціально-економічних чинників і механізмів в умовах
індивідуального, колективного досвіду економічної життєдіяльності та надає
спонукальний,
спрямовувальний,
підтримувальний,
контролювальний,
коригувальний вплив (оперативний і стратегічний) на її перебіг.
Досліджували готовність до підприємницької діяльності такі відомі автори,
як З.Г. Ханова, А.В. Посохова, Д.С.Амірян, С.Т. Джанерьян, І.А.Солдатова [1].
Формування психологічної готовності студентів до підприємницької
діяльності – це комплексний психолого-педагогічний процес, організований за
допомогою структурного та змістовного розвитку цілісної, багаторівневої
системи адекватних уявлень про внутрішні й зовнішні детермінанти успішної
підприємницької діяльності в умовах трансформації сучасного суспільства й не
може бути вільним від чуттєвих (емоційних) переживань, що визначають
спрямованість актів свідомості особистості на об'єкти економічної дійсності.
При цьому розвиток готовності залежить від тендерних особливостей
студентів, спеціальності, курсу навчання, задоволеності матеріальним
становищем, соціального статусу батьків і проходить п'ять послідовних етапів:
пасивний, за якого підприємницька потреба не проявляється, далі послідовно
активуються агресивний, інтернальний і традиційний рівні. На останньому
етапі формується підприємницький рівень, що є вищим рівнем розвитку
готовності.
Формування психологічної готовності студентів до підприємницької
діяльності в процесі навчання у виші вимагає дотримання таких психологічних
умов:
 усвідомлення студентами значущості навчальної ситуації і її зв'язку з
реальною підприємницькою діяльністю;
 впевненості студентів у безпеці приватної інформації про їхні життєві
плани і наміри;
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 довірливого ставлення до викладача і впевненості в адекватній оцінці
авторського проекту, пов'язаного з прогнозованим залученням до
підприємницької діяльності;
 розуміння студентами необхідності розвитку уявлень про сенс і основні
цілі своєї життєдіяльності, що відбивають загальну траєкторію оперативного й
стратегічного розвитку життєвого шляху і відповідність завданням,
пов'язаними з підприємницькою діяльністю.
Психолого-педагогічні технології формування психологічної готовності
студентів до підприємницької діяльності структурно інтегрують розвиток
сукупності цільових, мотиваційних, когнітивних і емоційних особистісних
властивостей, орієнтованих не на конкретну підприємницьку проблему, а на
загальні стратегії підприємницької діяльності, які представлені у теоретичній
моделі. Модель розвитку загальних стратегій підприємницької діяльності
містить особистісні, соціальні й діяльні структурні компоненти, що відбивають
цілісний психологічний зміст концепції, спрямованої на формування прагнень
до підприємницької діяльності, на розвиток здатності включатися, регулювати
й підтримувати мобілізаційний стан ресурсів особистості на достатньому рівні
для реалізації успішної підприємницької діяльності [1, с. 74].
Програма
формування
психологічної
готовності
студентів
до
підприємницької діяльності передбачає проведення діагностики індивідуальних
особливостей розвитку, визначення суб'єктивного вектора розвитку
психологічної готовності студентів до підприємницької діяльності, розробку
перспектив найближчого соціально-економічного розвитку студентів. Програма
містить такі компоненти, які відбивають психологічні особливості успішної
підприємницької діяльності:
 когнітивний компонент: знання основ ринкової економіки, маркетингу,
менеджменту, фінансової діяльності та грошового обігу; адекватна оцінка й
розуміння сутності підприємництва; глибина розуміння підприємницьких
обов'язків і завдань; позитивна оцінка особистісної та суспільної значущості
діяльності; розуміння засобів і способів досягнення підприємницьких цілей;
усвідомлення історичної зумовленості соціально-економічних процесів;
 мотиваційно-ціннісний
компонент:
наявність
інтересу
до
підприємницької діяльності; потреба успішно вирішити підприємницькі
завдання; прагнення досягти підприємницького успіху; внутрішня узгодженість
особистісних позицій; готовність зберігати й розвивати підприємницьку
діяльність, діючи в когнітивно складних і емоційно насичених ситуаціях.
Мотиваційний компонент є одним з найбільших у загальній структурі
психологічної готовності. Він відбиває зміст мотивів підприємницької
діяльності та емоцій в її адресу, уявлення про її престижність [1];
 операційно-діяльнісний компонент: проектне бачення соціально
схвалюваних способів і технологій досягнення підприємницьких цілей; вміння
формулювати індивідуальні цілі та завдання підприємницької діяльності;
послідовність у досягненні цілей;
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 поведінковий компонент: готовність до ризику; комунікабельність;
здатність до переконання й мотивації; відповідальність; вміння поводитися з
грошима; конкурентоспроможність; здатність діяти у конфліктних ситуаціях.
Програма
формування
психологічної
готовності
студентів
до
підприємницької діяльності повинна бути націлена на поетапний перехід від
нижчих рівнів психологічної готовності до більш складних структурно,
змістовно (процесуально і духовно) рівням, які дозволяють студенту не тільки
адекватно усвідомлювати соціально-економічну реальність, а й ініціювати
підприємницьку діяльність, яка володіє особистісною та суспільною
значущістю. Ця програма передбачає використання освітніх технологій,
заснованих на теоретичних, практичних, консультативних і тренінгових формах
впливу на студентів.
Технологічно процес формування психологічної готовності націлений на
поетапне конструювання адекватного способу підприємницької діяльності за
допомогою механізму узгодженості або неузгодженості підприємницьких
цінностей і особистих можливостей. Досвід успішного конструювання
підприємницької діяльності засвоюється, суб'єктивізується і стає реальною
формою економічної свідомості особистості, формує здатність до
підприємницького самоврядування і саморозвитку [3].
До загальних характеристик підприємницької діяльності зараховують її
інноваційний характер. Інноваційний ефект підприємницької діяльності
переломлюється умовами соціально-економічного середовища, специфічними
особистісними якостями підприємців і рівнем підприємницької культури, які
залежать від історично сформованих особливостей зовнішнього середовища [2,
с. 286].
Психологічна сутність підприємницької діяльності, а також особистості й
діяльності підприємця, дозволяють визначити соціально-психологічні
прогностичні параметри успішної підприємницької діяльності в сучасних
умовах: переважання
мотивації
досягнення
успіху,
самостійність,
відповідальність, адекватна самооцінка, здатність аналізувати ситуацію і
витягувати інформацію, яка стосується підприємницької діяльності, здатність
до виваженого ризику, здатність переживати невдачі, евристичний стиль
мислення, здатність до передбачення.
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УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА:
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ
На сьогодні на тлі історичних розбіжностей в україно-польських
відносинах, усе чіткіше проявляється стратегічна невизначеність політичних
сил обох держав, що правлять. Від польської сторони, звучать регулярні заяви
про сумніви щодо доцільності економічного співробітництва з Україною.
Водночас, позиції українських політиків також різні в питаннях історичного
примирення й знаходження компромісів для об'єднання зусиль у створенні
загального економічного простору. Не є винятком і політичні розбіжності з
питань створення єдиної ефективної українсько-польської енергетичної
системи.
Під енергоефективним розвитком потрібно розуміти розробку заходів щодо
зміни якісних економічних, соціальних і екологічних характеристик, пошук
технологічних інновацій і вдосконалення управління енергетичним
забезпеченням.
Джерела енергетики майбутнього в Європі вже визначені, як повністю
відновлені або практично відновлювані. Розвиток альтернативної енергетики в
Польщі за останні 10 років [1, c. 47-55], формне сподівання на посилення
енергетичної незалежності та безпеки країни польської еліти, яка перебуває при
владі. Однак статистика споживання електроенергії та факти відсутності
необхідних потужностей для забезпечення потреб польського енергетичного
ринку засвідчують необхідність прийняття стратегічних рішень як для Польщі,
так і для України.
Крім обтяжливих витрат на оплату наднормативних викидів СО2 в
атмосферу, для Польщі весь час існує проблема непродуктивних втрат енергії
[2, c. 9-24].
Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства в Європі проблема
невиробничих втрат енергії фіксується на всіх етапах перетворення енергії та
досягає надзвичайних пропорцій. Специфічна частка непродуктивних втрат
перевищує 62% [3, с. 90-92].
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Неоднозначність внутрішньо-європейської політики є додатковою
причиною сумнівів як для Польщі, так і для України. Звичайно ж, рівні проблем
безумовно дуже різняться на сьогодні, наприклад, щодо фінансово-кредитної
системи Польщі та її проблем [4, c. 1-12], й української, яка функціонує з 2012
року на межі дефолту. Однак, не зважаючи на різний рівень проблем, існують
спільні їх вирішення.
У Польщі та Україні слабкі темпи розвитку промисловості п'ятого й
шостого технологічних укладів [6]. Відмова від ідеї будівництва ядерної
електростанції в Польщі, не виключає можливості використання електроенергії,
яку можна генерувати шляхом введення в експлуатацію недобудованих, на
сьогодні, ядерних енергоблоків в Україні. Тим більше, що для Польщі буде
досить безболісним вирішення питання зберігання радіоактивних відходів.
Отже, розвиваючи польсько-українська співпрацю в галузі ядерної
енергетики, формуючи єдину енергетичну систему, обидві держави будуть
збільшувати частку шостого технологічного укладу в структурах своїх
економічних систем. Крім того, енергетична взаємодія створює умови
зростання соціально-економічних показників у регіонах і зменшує рівень
залежності регіонів від енергоносіїв.
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Пілецька С.Т.
Національний авіаційний університет
ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
У КОНТЕКСТІ СИНЕРГЕТИКИ
Особливість суспільного розвитку полягає в тому, що в ньому переважна
частина процесів і явищ пов'язана зі свідомою діяльністю людей, їх волею,
інтересами й мотивами поведінки. На цій підставі довгий час у соціології,
історії та інших суспільних науках панувала ідеалістична інтерпретація
соціального життя. Водночас, в економічному матеріалізмі навіть питання
духовного життя й культури намагалися пояснити винятково потребами
матеріального життя суспільства.
На сьогодні синергетика стала визнаним міждисциплінарним напрямом
наукових досліджень, які займаються вивченням складних систем, компоненти
яких взаємодіють між собою в нелінійний спосіб. Як справедливо зазначив
один з основоположників синергетики Г. Хакен, «хоча синергетика виникла в
рамках природних наук, мені завжди здавалося, що її найважливіші можливості
програми будуть стосуватися специфічних людських і соціальних процесів.
Перед нами відкривається надзвичайно широке поле досліджень» [1].
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Нині парадигму самоорганізації широко використовують у природничих
науках і техніці, але її основні принципи поступово інтегрувалися в економічні
та соціально-гуманітарні науки.
Головне досягнення синергетики полягає в тому, що вона довела
можливість виникнення самоорганізації, яка є основою еволюційного розвитку
у фізичних, хімічних та інших системах неорганічної природи. Установлено
зв'язок між неживою і живою природою, а також з соціальними системами
суспільства.
Синергетичний підхід дозволяє уточнити зв'язок між безладом і порядком, і
що особливо важливо для соціальних наук – між самоорганізацією і
організацією. У повсякденному поданні самоорганізація протиставляється
організації, як свідомій діяльності людей для встановлення порядку. На
противагу цьому самоорганізація виникає стихійно. У суспільному житті
завдяки її специфіці самоорганізація завжди доповнюється організацією. Такі
організації, зазвичай, виникають у процесі суспільного розвитку і є
соціальними інститутами.
Потрібно також підкреслити, що відсутність або недостатність організації
призводять до часткової або повної дезорганізації в економічній, політичній,
правовій та інших системах суспільства. В економічній системі така часткова
дезорганізація виявляється у вигляді спадів виробництва, кризових процесів. У
політичній і соціальній системах – у заворушеннях, конфліктах, соціальній
напруженості тощо.
Самоорганізація в соціальних системах докорінно відрізняється від
самоорганізації в природі, оскільки основною відмінною рисою суспільства є
наявність людини, що має свідомість, і, відповідно, здатної до цілеспрямованої
діяльності. Тому всі процеси, що відбуваються в суспільстві, розглядаються
крізь цю цілеспрямовану діяльність людей. Унаслідок цього самоорганізація в
суспільстві доповнюється зовнішньою організацією, що здійснюється
суспільством і його інститутами управління. Однак вплив зовнішньої
організації на внутрішню самоорганізацію суспільства буде ефективним тільки
тоді, коли цілі будуть узгоджені між собою. У зв'язку з цим вияскравлюються
проблеми гармонізації процесів управління в суспільстві. Синергетика в цьому
сенсі має великий потенціал, оскільки опирається на механізм позитивного
зворотного зв'язку, а також принципи кооперативних і самоорганізованих
процесів, що надає можливість пояснити виникнення порядку з безладу. Така
узгоджена поведінка й самоорганізація виникають тільки за певних параметрів
зовнішнього впливу. На підставі основної теореми синергетики про
підпорядкування станів системи параметрам порядку можливо здійснювати
вплив на поведінку керованої системи завдяки зміні її параметрів. Це означає,
що на цій основі можна коригувати процес суспільного розвитку в необхідному
напрямку.
Цілеспрямована діяльність людей, що виражає їхні інтереси, бажання й
волю, є причиною їх самоорганізації. Але така діяльність здійснюється в
суспільстві не тільки у формі внутрішньої самоорганізації різних груп,
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колективів і об'єднань, але й зовнішньою організацією створених власне
суспільством інститутів і органів управління. А це означає, що в розвитку
соціальних систем діє циклічна, або кругова причинність, коли не тільки
причина впливає на дію, а й дія, водночас, впливає на причину.
Незважаючи на реальний спектр розвитку еволюційних потоків або в
термінах синергетики – аттракторів розвитку соціальних систем, на різних
етапах виникають певні закономірності, спрямовані на підтримку певної
впорядкованої структури, пов'язаної з діяльністю людей, але не залежать від їх
конкретного бажання.
До закономірностей, що виникають незалежно від чиїхось бажань і уявлень
можна зарахувати також процеси глобалізації, які виникають на рівні
міждержавної взаємодії національних соціально-економічних систем і
характеризують розвиток людського суспільства на сучасному етапі історії.
Отже, парадигма самоорганізації є основою експлікації філософської
категорії розвитку на сучасному рівні наукового пізнання, оскільки вона на
конкретному матеріалі засвідчує, що умовою розвитку системи є її
самоорганізація, яка спричиняє виникнення якісно нових станів і структур
системи. При цьому такі структури можуть мати не тільки незмінний,
статичний, але і динамічний характер, яким є структура соціально-економічних,
культурно-історичних і гуманітарних систем.
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ДЕСТРУКТИВНІ ЯВИЩА В ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ
ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Аналіз значної кількості робіт з проблеми розвитку в гносеологічному,
загальнопсихологічному аспекті, а також аналіз робіт з проблеми професійного
становлення особистості у вітчизняній та зарубіжній психології дозволяє
стверджувати, що професійний розвиток, будучи частиною загального розвитку
особистості, є досить складним процесом, який має циклічний характер. У
процесі професійного зростання людина не тільки набуває необхідних знань,
вмінь і навичок, розвиває професійні здібності, а й може відчувати на собі
негативний вплив професійного середовища, що призводить до виникнення
різних деформацій і деструкцій, станів, які негативно впливають на особистість
фахівця в межах професії та за її межами (В. Бойко, Н. Водоп’янова,
Н. Гришина, Е. Зеєр, Л. Карамушка, М. Кузнєцов, С. Максименко, А. Маркова,
К. Маслач, В. Чорнобровкін, В. Чорнобровкіна, Т. Яценко та ін.).
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E межах теоретичного аналізу проблеми впливу професії на особистість
існують дві основні парадигми. Перша стверджує, що професія не впливає на
людину (J. Holland, F. Parsons та ін.). Так, головною думкою в теорії
професійної орієнтації F. Parsons є теза, яка заперечує будь-які особистісні
зміни під час освоєння професії. Друга парадигма визнає факт впливу професії
на особистість і зміни особистості під час професійного розвитку. Ця парадигма
вважається традиційною й загальновизнаною серед зарубіжних і вітчизняних
дослідників. У вітчизняній психології цей процес отримав назву
професіоналізації
(К. Абульханова-Славська,
А. Карпов,
Є. Клімов,
Т. Кудрявцев, Ю. Поваренков, В. Шадриков та ін.). На сьогодні більшість
науковців визнає наявність у процесі професіоналізації прогресивної та
регресивної фаз. Одним з наслідків регресивної фази є професійні та
особистісні деструкції [2; 7].
Згідно з сучасним баченням, під деструкцією розуміють руйнування й
порушення нормальної структури будь-чого. Стосовно процесу становлення
фахівця під деструкцією розуміють зміни сформованої структури діяльності й
особистості, які негативно позначаються на продуктивності праці і взаємодії з
іншими учасниками робочого процесу. Існує кілька підходів до проблеми
професійних деструкції. Перший складають концепції Ш. Бюлер, Е. Роу,
Т. Кудрявцева, J. Holland, D. Super. Ці автори вбачають причину виникнення
професійних деструкцій у відсутності життєвих цілей і планів, низькому рівні
розвитку особистості, розбіжності між основними напрямками професійного та
особистісного розвитку. Д. Сьюпер зазначає, що можливою причиною
професійних деструкції можуть слугувати необдуманий вибір професійного
розвитку, недостатня ступінь самостійності, а також кризові стани при зміні
стадій професійного розвитку або неадекватні відповідній стадії розвитку ролі
особистості. У межах цього підходу професійні деструкції не розглядають у
якості самостійного феномену.
Другу групу складають концепції, у яких професійні деструкції і їх
різновиди досліджують і на емпіричному, і на теоретичному рівнях як частину
професійного розвитку (Е. Зеєр, А. Маркова та ін.). Зокрема Е. Зеєр [4] вказує,
що процес професійної діяльності супроводжується різними несприятливими
змінами (кризи, стагнація, деформації особистості) і є зворотною стороною
професіоналізму, свого роду, «покаранням» за високий професіоналізм. Автор
вперше залучає до наукового обігу поняття «деструкції», під яким розуміє
негативні зміни особистості в результаті професійної діяльності. Е. Зеєр
пропонує розгорнуту концепцію професійних деструкцій, де розкрито їх зміст і
специфіка прояву. Водночас автор прагне розвести поняття деструкції і
деформації й співвідносить їх як результат і процес, тобто деструкції, на його
думку, є певні фіксовані зміни особистості і діяльності фахівця, а деформації
(або деформація) є деякі форми активності суб'єкта праці, через які і
відбуваються відповідні зміни. Суттєвою характеристикою поглядів Зеєра на
природу деструкцій і деформацій є те, що він розглядає їх як природний
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результат процесу професійного розвитку, як одну з особливостей зазначеного
процесу. Дещо інший погляд на виникнення професійних деструкцій
представлений у психологічній концепції професіоналізму А. Маркової [5].
Автор підходить до проблеми деструкцій з позицій порушень професійного
розвитку. Вона зазначає, що загалом професійна діяльність позитивно впливає
на людину, але в несприятливих умовах праці (висока напруженість, поганий
психологічний клімат, різкі зміни режиму праці й перевантаження, погані
санітарно-гігієнічні умови тощо) можуть викликати деформації, професійні
хвороби, різні порушення професійного розвитку. У межах системогенетичної
концепції професійного становлення особистості, над якою працює
Ю. Поваренков, було встановлено, що професійні деструкції знижують не
тільки ефективність професійної діяльності, а й продуктивність
життєдіяльності поза межами трудового процесу [6].
Третю групу складають концепції, які розглядають професійні деструкції як
предмет
самостійного
дослідження
(С. Безносов,
Н. Водоп'янова,
Д. Завалішина, С. Леньков, В. Орел, О. Старченкова та ін.). Так, С. Безносов [1]
зазначає, що підґрунтям професійних деструкцій є процес адаптації особистості
до умов і вимог праці. Основний зміст деструкцій він вбачає у взаємодії,
наявності розбіжностей і внутрішніх протиріч між фахівцем, який і є
особистістю з притаманними їй індивідуальними особливостями. Д. Завалішина
[3] вивчає професійні деструкції як спосіб розв'язання суперечностей між
професією і особистістю. Механізмом формування деструкцій виступають
протиріччя між вимогами середовища і можливостями фахівця. У разі
неадекватного вирішення протиріччя особистість існує в професії трьома
способами:
адаптивно-репродуктівним,
адаптивно-деформувальним
і
дезадаптівно-деформувальним; водночас два останні способи існування в
професії призводять до виникнення професійних деструкції.
Отже, проведений аналіз дозволяє констатувати наявність в професійному
становленні особистості двох взаємодіяльнісних процесів: прогресивного й
регресивного. Прогресивна фаза професійного розвитку характеризується
формуванням новоутворень у структурі діяльності й особистості фахівця, що
сприяють підвищенню продуктивності праці і професійної ідентичності.
Регресивна стадія характеризується появою компонентів у структурі
особистості, які негативно впливають на всі сторони особистості працівника.
Ця група негативних феноменів позначається терміном «професійні
деструкції», що демонструють різноманітні явища, які формуються під впливом
професії і знижують не тільки продуктивність діяльності й ускладнюють
професійний розвиток загалом, але й негативно впливають на всі аспекти
життєдіяльності особистості.
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Попова Г.В.
к.пед.н., доц. кафедри менеджменту ДДПУ
SWOT-АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Легка промисловість одна з галузей національної економіки, завданням якої
є безпосереднє задоволення потреб населення. За рівнем споживання продукція
легкої промисловості поступається лише продовольчим товарам. Водночас,
галузь обслуговує весь господарський комплекс, сприяє розвитку сільського
господарства, хімічної та машинобудівної промисловості. Попри важливість,
потужність цієї галузі катастрофічно знизилася за останні роки внаслідок
виникнення низки проблем, пов'язаних з розвитком ринкових відносин,
втратою зв'язків з постачальниками сировини [1]. Сучасний розвиток легкої
промисловості перебуває в депресивному стані, що безумовно має негативні
наслідки і для ПАТ «Володарка» – яскравого представника цієї галузі, що
займається пошиттям чоловічих костюмів, піджаків, курток, жилетів, брюк,
пальт, краваток, а також жіночих брюк та постільної білизни. Пріоритетним
напрямом розвитку підприємства є просування на ринку України колекцій
чоловічого одягу під власними торговими марками. Фірмові відділи
«Володарка» можна побачити у торгівельних мережах Вінниці, Києва,
Тернополя, Івано-Франківська, Чернівців, Кіровограду та інших міст України.
Підприємство є офіційним партнером відомого європейського виробника
чоловічого одягу – TM «HugoBoss». Його робота не залежить від сезонних змін
[2].
Дослідження зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства,
проведеного за допомогою SWOT-аналізу, дозволило констатувати проблеми, з
якими стикається підприємство, та визначити можливості його розвитку. Так,
найвагомішими зовнішніми чинниками, що перешкоджають ефективній
діяльності зазначеного ПАТ є: неконтрольований імпорт; дефіцит обігових
коштів; втрата ринків збуту внаслідок згортання системи оптової торгівлі та
перенесення оптового обігу на ринки; дефіцит стратегічно важливих видів
сировини; високий ступінь зношеності основних засобів виробництва,
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необхідність їх модернізації та технічного покращення; великий сегмент
споживачів з низькими доходами тощо.
Основними причинами проблем, з якими стикається підприємство у
фінансово-господарській діяльності, є обмеженість кредитів і державних
субвенцій для закупівлі матеріалів та комплектуючих через виникнення
кризових явищ; наявність на внутрішньому ринку імпортної дешевої продукції
легкої промисловості; нераціональна політика захисту від держави від
недобросовісної конкуренції; низька конкурентоспроможність підприємства з
недосконалими маркетинговими технологіями; висока зношеність основних
фондів поряд з не менш великою енергомісткістю, зарплатомісткістю та
ресурсомісткістю продукції; низька інвестиційна привабливість і, як наслідок,
не можливо оновити застаріле обладнання; відсутність на ринку вітчизняного
обладнання для легкої промисловості, що відповідає сучасним стандартам за
показниками продуктивності, надійності, матеріало- й енергоємності, внаслідок
розвалу відповідної галузі машинобудування; відсутність інвестицій та
інноваційних технологій; недосконалість транспортних та аутсорсингових
зв'язків, брак налагоджених мереж постачання; відсутність запровадження
світових «ноу-хау» в практику роботи вітчизняних підприємств; втрата
постачальників дешевої сировини з близького зарубіжжя; низька
конкурентоспроможність персоналу підприємства внаслідок недостатньої його
кваліфікації; недосконала брендова політика підприємства, його рекламна та
лобіювальна спроможність; значне збільшення собівартості продукції через
стрімке зростання цін на сировину та енергоносії; зниження купівельної
спроможності населення через значне зменшення реальних доходів;
недосконалість нормативно-правового та інституційного забезпечення ринку
товарів легкої промисловості.
Отже, як свідчить проведений аналіз, подолати зазначені проблеми
підприємства можливо через використання його основних конкурентних
переваг, зокрема широкий асортимент виробництва, удосконалені технології
виробництва, модернізовані засоби виробництва, нові ринки збуту тощо.
Перспективи роботи ПАТ «Володарка» полягають у пошуку нових ринків
збуту продукції та джерел власної сировини, у розробці цінової політики,
орієнтованої на покупця, що надасть змогу скоротити витрати на виробництво,
збільшити обсяги продажу товару та підвищити інвестиційну привабливість
досліджуваного підприємства.
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МІСЦЕВІ ФІНАНСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Територіальна реформа в Україні визначається як одна з умов досягнення
високих соціальних стандартів та висхідної господарчої динаміки.
Функціонування територіальних громад залежить від злагодженої системи
забезпечення муніципального бюджету фінансовими ресурсами та
професійного управління нею. Важливими етапам стає отримання доходів,
формування та облік джерел доходів, визначення напрямів фінансування,
найважливіших та першочергових видатків муніципального бюджету,
збалансування доходів та видатків.
Посилення фінансової автономності нових територіальних структур
внаслідок децентралізації позитивно впливає на формування доходної частини
місцевих бюджетів. Фінансове забезпечення бюджету територіальної громади
набуває особливої актуальності в умовах децентралізації, коли ряд функцій
надається до повноважень місцевої влади. Муніципальним органам управління
розширено права з вирішення кола проблем на місцевому рівні.
Найважливішим інструментом реалізації пріоритетів регіональної політики
та забезпечення базових життєвих потреб населення є місцеві фінанси.
Принцип самовідновлення та саморозвитку інституту місцевих фінансів має
стати основою розвитку місцевого самоврядування та забезпечити
взаємозв’язок цілей і ресурсів регіонального розвитку. Така постановка
актуалізує визначення шляхів надходжень до міського бюджету та напрямів
видатків міського бюджету територіальної громади.
Метою дослідження є виявлення комплексних і взаємозв’язаних напрямів
формування нових і трансформації існуючих інституціональних механізмів
підвищення спроможності місцевих бюджетів на основі принципу фінансової
децентралізації в інтересах соціально-економічного розвитку території.
Науковим підґрунтям трансформацій, що відбуваються в територіальному
устрої і структурі управління регіонами, стала теорія «ендогенного зростання».
Сутністю такого підходу є виявлення і стимулювання економічного потенціалу
зростання не тільки центрів концентрації технологічного і соціального
капіталу, але й периферійних територій, відповідно до пріоритету сучасної
регіональної політики ЕС.
Україна, відповідно до нової парадигми європейської регіональної політики,
має здійснити перехід до політики заохочення інноваційних практик на відміну
від підходу компенсації неконкурентоздатним територіям [Kolomiiets,
Golovkova, 2017; Radieva, 2018; Радева, 2016].
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Інституціональні деформації розподілу функцій і повноважень між
органами місцевої влади, розбалансування і нестабільності міжбюджетних
відносин потребує посилення самодостатності місцевих бюджетів, насамперед,
за рахунок суттєвого збільшення власних доходів.
Бюджетна децентралiзацiя представляє собою процес мобiлiзацiї
фінансових ресурсів у мiсцевi бюджети. При цьому органи місцевого
самоврядування набувають фінансову незалежність при виконанні покладених
на них функцій та повноважень, що проявляється у процесі самостійного
формування, розподілу та використання фінансових ресурсів органами
місцевого самоврядування.
В українському правовому полі матеріальна та фінансова основа місцевого
самоврядування закріплюється у Конституції України (стаття 142), Законі
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Розділ III); Бюджетному
кодексі України (Розділ III).
В Україні створення нового інституту місцевих фінансів відбулося
примусово – «згори», тому, система місцевих фінансів є фактично однотипною,
і не враховує особливості і інтереси конкретного територіального утворення.
Формування дохідної частини місцевих бюджетів відбувається за рахунок
взаємодоповнюючих і одночасно суперечливих джерел: загальнодержавні
податки, збори та обов’язкові платежі, в частині яка закріплена Бюджетним
кодексом України за місцевими бюджетами; місцеві податки і збори;
міжбюджетні трансферти у вигляді дотацій та субвенцій; кредитні кошти;
фінанси комунальних підприємств, комунальні платежі. В цілому ресурс
місцевих бюджетів у 2018 році складе 553,4 млрд. грн., (проти 483,1 у 2017
році). Доходи місцевих бюджетів заплановано на рівні 249,7 млрд. грн. З 12
тисяч місцевих бюджетів у 5,4 тисяч дотаційність становить 70%, у 0,5 тисяч –
90%.
Використання інституціональної парадигми у розрізі формування місцевих
бюджетів передбачає формування нових і трансформацію існуючих
інституціональних механізмів на основі принципу фінансової децентралізації:
ідеології міжбюджетних відносин; погодження інтересів держави і громади на
основі механізму субсидарності; поступове заміщення механізму надання
трансфертів механізмами економічного розвитку; запровадження механізмів
стимулювання громад до об’єднання; горизонтальне вирівнювання
податкоспроможності територій.
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ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ВОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНБАСУ ТА ПОЛЬЩІ
Водні ресурси відносяться до найважливішого чинника екологоекономічного та соціального показника розвитку регіону та країни в цілому.
Від якості та кількості забезпечення водними ресурсами залежать масштаби
розвитку та розміщення сільськогосподарських та виробничих об’єктів,
діяльність яких значно залежить від використання води (водовикористання). За
оцінкою експертів, Україна вважається однією з найменш забезпечених у
Європі країн за запасами місцевих водних ресурсів - 1 тис. куб. м на 1 жителя.
Для порівняння, у Польщі та Німеччині – 2,5 тис., Франції – 3,5 тис.,
Великобританії – 5 тис. куб. м. Водночас, їх використання є неефективним та
нераціональним.
Несприятлива
ситуація,
що
склалася
в
галузі
водовикористання та водопостачання, пов’язана із цілим комплексом запитань,
що мають місце на всіх стадіях водогосподарської діяльності: забору води з
природних водних джерел, втрати води під час транспортування, а також
упровадження заходів щодо запобігання шкідливій дії поверхневих і підземних
вод, захист водних ресурсів тощо. Екологічні та економічні проблеми водних
ресурсів Донбасу накопичувалися не одне століття, але останні роки негативні
явища можуть призвести до невиправних наслідків. Небезпечний рівень
забруднення водних ресурсів Донецької та Луганської областей пов’язаний із
великим об’ємом стічних вод, кількість яких біля 2 млрд. куб. м щорічно
скидається в річки регіону. Особливо гострими проблемами водних запасів є
забруднення підземних водоносних горизонтів викидами вугільного
виробництва, яке відбувається від закриття та затоплення шахт, що не
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працюють. Внаслідок цього відбувається виснаження поверхового водотоку,
гідравлічно-пов’язаного з водоносним горизонтом. Так відбувається
забруднення та зневоднення всієї території Донбасу. За таких умов особливе
значення набуває проблема екологічного та економічного використання водних
ресурсів. 16 жовтня 2012 р. у цілому та другому читанні зокрема, ВРУ
затвердила законопроект № 10218 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України» (щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади в
галузі екології та природних ресурсів, зокрема й на місцевому рівні)» [10].
Передбачені цим законом зміни призведуть до розбалансування основ
екологічного законодавства та руйнування системи органів державної влади та
контролю в галузі охорони довкілля та природокористування, бо цей закон
позбавляє місцеві ради екологічних прав, ліквідує територіальні органи
Мінприроди України, відбирає в екологічних, лісових і мисливських
інспекторів право складати протоколи на браконьєрів і забруднювачів довкілля,
закриває Національну комісію із Червоної книги, залишає ліси поза державним
контролем. Інститут контролю за дотриманням вимог природоохоронного
законодавства зазнає значної видозміни, бо функцію контролю будуть
здійснювати працівники у складі апарату місцевих державних адміністрацій.
Інтеграція України до Європейського Союзу є одним із пріоритетних
напрямків зовнішньої політки України, що підтверджується низкою політичних
та нормативно-правових документів, зокрема Законом України «Про
Концепцію загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу», Програмою інтеграції України до ЄС,
Стратегією інтеграції України до ЄС, Угодою про партнерство та
співробітництво. Для впровадження Плану дій Україна-ЄС Уряд України
щороку здійснює відповідні заходи [6]. Міжнародне екологічне
співробітництво України функціонує в межах, укладених відповідними
міжнародними договорами: міждержавними, міжурядовими й міжвідомчими,
регульованими нормами міжнародного права. Ураховуючи, що зараз у світі, на
тлі глобальної екологічної кризи надзвичайно активно відбувається інтеграція
господарських, технологічних та інформаційних структур, які все більше
стають транснаціональними, міжнародне екологічне співробітництво набуває
надзвичайно важливого значення. Тому на сьогодні є нагальна потреба
розробки сучасної стратегії зовнішньої екологічної політики України та
Донбаського регіону в цілому, яка б відповідала реаліям сьогодення,
забезпечувала національні інтереси і сприяла б реалізації цілей збалансованого
розвитку. Польща є стратегічним партнером України у формуванні
транскордонної та регіональної екологічної політики та певно впливає на її
реалізацію в спільних природоохоронних проектах. Забруднення природних
ресурсів та нераціональне природокористування – одні з найбільш актуальних і
гострих проблем сучасності та вимагають участі України та Польщі як на
національному, так і на транснаціональному рівнях, особливо як державсусідів. Здебільшого досліджувалися певні аспекти двобічної співпраці в межах
політичної чи економічної взаємодії сусідніх країн, проте не було проведено
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комплексного дослідження екологічної складової польсько-українського
співробітництва.
Проблема ефективного державного управління водними ресурсами є
складовою загальної проблеми управління природокористуванням та охороною
природного середовища, які досліджувались у наукових працях М. Хвесика, В.
Голяна, Б.Данилишина, С. Дорогунцова, І. Драгана, Т. Іванової, В. Сташука, А.
Яцика, О.Яроцької, Т. Клауссена та ін. Вивчення певних аспектів польськоукраїнського екологічного співробітництва проводили такі науковці, як Б.
Андрушків, М.Зюльковські , В.Помикало та інші. Проте відсутні комплексні
дослідження в галузі екологічної співпраці між Польщею та Україною,
проблемах її реалізації та особливостей проведення. Більшість праць
стосуються техніко-технологічних аспектів управління водними ресурсами в
річкових басейнах, охорони довкілля та еколого-економічних аспектів
природокористування й водокористування. Питання державного управління
водними ресурсами, на жаль, розглядаються фрагментарно, не повністю,
здебільшого в контексті екологічних й економічних проблем та у відриві від
теоретичних засад сучасного державного управління.
Розв’язувати спільні екологічні проблеми сучасності покликана екологічна
політика. Вона може бути глобальною, національною, регіональною. У цілому,
термін «глобальний» під час характеристики політики в більшості наукової
літератури позначає її рівень, а не якісну характеристику окремого явища.
Можна визначити глобальну екологічну політику як розв’язання екологічних
питань планетарного масштабу – потепління клімату внаслідок забруднення,
руйнування озонового екрану, створення еталонних біосферних резерватів,
планетарного моніторингу тощо; вироблення міжнародних угод і конвенцій, що
є обов’язковими до виконання та регулюють міжнародні відносини в галузі
використання світових ресурсів, зменшенні загальних рівнів забруднення тощо.
І Україна, і Польща є суб’єктами глобальної екологічної політики, бо беруть
участь у роботі ООН від часу їх створення, але як країни-сусіди реалізують
також власні пріоритети екологічної політики, що виражаються в прийнятті та
виконанні спільних нормативно-правових документів, наприклад, Угоди між
Урядом України, Урядом Республіки Білорусь та Урядом Республіки Польща
про створення транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся»,
затвердженої Постановою КМУ від11.07.2012 № 621. Як передбачено цією
Угодою, співробітництво здійснюється на принципах рівності, територіальної
цілісності Сторін, взаємної вигоди та добросусідства [4]. У цілому рамковими,
важливими документом для співпраці Польщі та України в екологічній сфері є
Декларація про принципи та основні напрямки розвитку українсько-польських
відносин від 13 жовтня 1990 року та Угода між Міністерством охорони
навколишнього природного середовища України та Міністерством охорони
навколишнього середовища, природних ресурсів і лісового господарства
Республіки Польщі про співробітництво в галузі охорони навколишнього
середовища від 18 травня 1992 року [2]. Актуальність дослідження
зумовлюється необхідністю наукового пошуку напрямків і механізмів
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удосконалення водокористування в межах окремо взятого регіону Донбасу в
Україні або Польщі з метою покращення ефективності використання водних
джерел і захисту їх від надмірного антропогенного навантаження, через
визначення основних завдань, підходів, принципів, які необхідно враховувати
на практиці в процесі обґрунтування ефективних механізмів державного
управління водними ресурсами.
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Резнікова О.А.
к.психол.н., доц. кафедри психології ДДПУ
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ САМОКОНТРОЛЮ ЕМОЦІЙ
ПІДПРИЄМЦІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Однією з актуальних проблем сучасної психології є розкриття потенційних
можливостей емоційної сфери в управлінні діяльністю людини. Саме
функціональна різноманітність впливу емоцій на доцільність поведінки та
продуктивність діяльності людини призвела до поглибленого вивчення
випадків їх дезорганізації, та стала причиною виникнення проблеми емоційного
самоконтролю [1].
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Проблема самоконтролю емоцій аналізується вченими у різній площині.
Багато наукових праць присвячено класифікації видів самоконтролю (Л.Б.
Ітельсон, В.В.Репкін, О.І.Конопкін та інші). Аналізом механізму самоконтролю
емоцій займались М.Й. Боришевський, Г.С. Нікіфоров та інші. Під емоційним
самоконтролем дослідники розуміють здатність людини виявляти,
ідентифікувати та, за потребою, коригувати будь-які свої емоційні прояви.
Метою емоційного самоконтролю визначається збереження емоційної
рівноваги у процесі здійснення діяльності. Механізми самоконтролю
формуються та закріплюються у сфері притаманних людині психічних явищ у
певній послідовності і закономірним чином. Поступово самоконтроль
включається у течію психічних процесів, у керування людиною особистими
станами та діяльністю і виявляється як якість особистості, що регулює процеси
спілкування та поведінки людини у соціальному середовищі. Формування
стійкого та постійно діючого емоційного самоконтролю забезпечить
особистості адекватне психічне відображення свого внутрішнього світу та
об’єктивної реальності.
Підприємницька діяльність концентрує в собі багато соціально-економічних
аспектів сучасної життєвої реальності і містить низку специфічних ознак, що
моделюють широкий спектр психологічних проблем сучасного суспільства.
Підприємництво розглядається як одна з форм активного пристосування
суспільства в цілому до глибоких змін у соціальній і економічній сферах.
Підприємці – це найбільш активний прошарок населення, тобто ті, хто одними
з перших прагнуть активно пристосуватися до вимог нової ринкової ситуації,
до нових суспільних і господарських відносин [2].
Підприємницька діяльність пред'являє особливі вимоги до регуляторних
можливостей особистості. Самоволодіння є тією важливою рисою характеру,
яка допомагає людині керувати собою, своєю поведінкою, зберігати здатність
до виконання діяльності в несприятливих умовах. Людина з розвинутим
самоволодінням вміє у різних навіть надзвичайних умовах підкорити емоції
голосу розуму, не дозволити їм порушити організоване психічне життя.
Основний зміст цієї властивості складає психологічний механізм емоційного
самоконтролю.
Формування у підприємців здатності контролювати власні емоційні прояви
може стати однією з умов ефективності їх діяльності. Тому існує нагальна
потреба у дослідженні психологічних умов формування емоційного
самоконтролю підприємців.
Результати емпіричного дослідження дозволили визначити особливості
прояву самоконтролю емоцій підприємців малого бізнесу. Аналіз емоційної
сфери досліджуваних свідчить, що підприємці мають недостатньо знань про
власну емоційну сферу, не мають навичок ідентифікації емоцій та не завжди
вірно реагують на емоційні прояви оточуючих (враховують їх настрої,
співвідносять із можливими реакціями на свої впливи) і майже не володіють
засобами корекції емоцій.
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Підприємці з високим рівнем самоконтролю характеризуються свідомою
регуляцією своєї поведінки та діяльності, що забезпечує відповіднісь
результатів установленій меті, вимогам, нормам, правилам; вони уникають
помилкових дій або операцій та їх виправлення; мають високий рівень
відповідальності за свої дії та вчинки. Підприємці з низьким рівнем
самоконтролю не мають достатньої усвідомленості особистих дій психічних
процесів та станів. Їх відрізняє нездатність контролювати ситуацію; відсутність
еталонів та можливості отримання інформації про дії та стани, що
контролюються. Дії по самокеруванню, а саме самооцінка, корегування та
удосконалення своєї діяльності та поведінки складають основні труднощі для
особистості з низьким рівнем розвитку самоконтролю.
Виявлена різниця, при порівнянні груп високого та низького рівнів
емоційного самоконтролю в показниках, які характеризують вольові якості.
Групі низького рівня самоконтролю більш притаманні середні та низькі
показники сили волі та вольової регуляції. Досліджувані цієї групи не здатні
долати якісь не передбачувані перешкоди, виявляти стійкість, доводити
розпочату справу до кінця. Їм притаманна вразливість, емоційна чутливість та
достатньо низька активність, яка охороняє їх від порушень внутрішнього світу.
Показники сили волі та вольової регуляції в групі високого рівня емоційного
самоконтролю вище. Характер і волю цих підприємців можна вважати
достатньо твердими, а поведінку в більшості випадків – достатньо
відповідальною. Цій групі притаманні високі та середні показники сили
вольової системи. Такі особистості здатні підпорядкувати свої дії, емоції, та
процеси загально встановленій меті, вони вміють долати не бажані прояви своєї
психіки, а тому їм притаманна більша емоційна стійкість ніж іншим.
Також встановлено, що у групі досліджуваних з низьким рівнем
самоконтролю переважає низький та середній рівень інтернальності локус –
контролю. Це говорить про те, що обстежувані не вважають себе здатними
контролювати розвиток важливих для них подій життя, більшість дій вони
виконують як необхідні або випадкові. Вони схильні до емоційного
напруження, їх поведінка та дії залежать від ситуації. Такі особистості не здатні
контролювати власні емоції. Переважній більшості досліджуваних групи з
високим рівнем саморегуляції відповідає середній та високий рівень
інтернальності. Такі особистості емоційно стабільніші, рішучіші, стриманіші,
вони відчувають відповідальність за свої вчинки та діяльність.
Існують відмінності у структурі мотивації підприємців малого бізнесу з
високим і низьким рівнем емоційного самоконтролю. Підприємці з низьким
рівнем емоційного самоконтролю цінують, перш за все, внутрішній спокій,
комфорт, прагнуть задовольнити свої потреби негайно. Переважання в
структурі мотивації підприємців з групи високого рівня емоційного
самоконтролю мотиву творчої активності, мотиву спілкування стимулює їх
розвиток, мобілізує всі їх можливості для ефективного виконання діяльності.
Метод кореляційного аналізу дозволив виокремити психологічні умови
формування емоційного самоконтролю: перевага в структурі мотивації
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соціального мотиву та мотиву соціального статусу, вольові якості особистості
(сила волі, витримка наполегливість), інтернальність. Формування та розвиток
цих індивідуально-психологічних властивостей особистості буде можливим
при організації спеціального психологічного впливу на особистість підприємців
малого бізнесу, що надасть можливість підвищення рівня їх емоційного
самоконтролю.
Розвиток та формування емоційного самоконтролю вимагає застосування
цілого ряду методів і прийомів психокорекції. Регуляція емоційних станів,
зняття психологічних бар’єрів, психоемоційного напруження повинне
здійснюватися через контроль та зміну вегетативних та соматичних проявів
емоцій, що передбачає прийми тілесної терапії, релаксацію, переключення
емоційного збудження, вправи психофізіологічного тренінгу. Використання
прийомів роботи із свідомістю, довільною увагою, уявою, розвиток вищих
пізнавальних процесів, формування вольового зусилля, зміна чи створення
додаткового сенсу дії забезпечують формування емоційного самоконтролю на
вольовому рівні.
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СИНЕРГЕТИЧНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ІНОВАЦІЙНИМИ
ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ
Проблема синергетичного підходу до проблем управління освітою охоплює
два основних аспекти: процес формування управлінської свідомості керівників
закладів і процес розробки й реалізації управлінських рішень у системі освіти.
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Дослідження першого аспекту розпочинається з припущення, що, окрім
відповідних знань, значну увагу в реформуванні системи державного
управління освітою, змін у системі підготовки та перепідготовки керівних
кадрів необхідно приділити чинникам свідомісного характеру, точкова дія на
які дасть можливість сутнісне впливати на управлінську систему загалом. Це
чинники, що провокують вчинки та дії управлінця «зсередини», але
формуються вони під впливом «навколишнього середовища» і перебувають у
постійному взаємозв'язку: середовище накладає відбиток на внутрішній світ
особи – особа впливає на середовище. Ці чинники пов'язані з людським
сприйняттям управлінських завдань керівниками сфери освіти та продукуються
в межах управлінської свідомості на рівні управлінської ідеології в її етикоморальній та деонтологічній складових частинах.
Основними завданнями менеджменту освітніх інновацій є: спрямованість на
постійне переведення навчальних закладів у якісно новий стан, постійна
соціальна, матеріальна та психологічна підтримка педагогів, створення
правових,
організаційних
і
психологічних
умов
забезпечення
експериментальної діяльності, залучення різних інвесторів, участь у
міжнародних освітніх проектах; підключення до комп'ютерної мережі Інтернет,
розширення й поглиблення функціональних обов'язків учасників навчальновиховного процесу.
Серед сучасних наукових підходів в управлінні освітніх установ значне
місце відведено системно-синергетичному, заснованому на принципах
синергетики – науки про неврівноважені фазові переходи, що протікають у
відкритих системах, свідчить про те, що при будь-якому впливі на систему (як
ззовні, так і зсередини), яке може вивести її зі стану рівноваги, у ній
розгортаються процеси, спрямовані на збереження або повернення втраченої
рівноваги. За законами синергетики, система як ціле дає більший вихід, ніж
кожен її елемент окремо.
Застосування зазначеного наукового підходу в управлінні сприяє процесам
самоорганізації та забезпечує розвиток у керівників самостійності в прийнятті
управлінських рішень.
Серед сучасних принципів управління навчальними закладами значне місце
посідає принцип інноваційності, який характеризуються наявністю у керівників
спрямованості на необхідність постійного застосування педагогічних інновацій,
зміст якого розкривається через підтримку інноваційної ініціативи, творчості,
самодіяльності й самостійності об'єктів управління При використанні
інноваційних підходів в освіті треба опиратися на принцип безперервних
інновацій, який передбачає постійний розвиток і впровадження в освітню
діяльність продуктових, організаційних і технологічних інновацій.
Продуктові інновації пов'язані з розвитком нових видів освітніх послуг –
освітніх програм, напрямів і спеціальностей, послуг у сфері додаткової освіти.
Організаційні інновації в навчальному процесі передбачають створення нових
форм його реалізації. Технологічні інновації передбачають використання нових
методів і технологій навчання.
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Спрямованість, темпи, ефективність інноваційних процесів залежать від
соціально-економічного середовища, де вони функціонують і розвиваються, а
також від системи управління та ефективності кожної її підсистеми.
До чинників, що впливають на інноваційний процес в освітньому закладі,
зазвичай, зараховують:
1) економічні (недостатнє матеріально-фінансове забезпечення інноваційної
діяльності);
2) соціальні (неефективна система поширення нововведень);
3) психологічні (переконання та ставлення педагогічного колективу до
нововведень);
4) педагогічні (традиції організаційно-педагогічної, управлінської роботи,
що існують).
Інноваційні процеси призводять до руйнування стереотипів мислення,
викликають у педагогічному співтоваристві неоднозначні оцінки з приводу
передбачуваного нововведення, тому опір педагогів інноваціям є природним і
навіть закономірним, оскільки йдеться про збереження стійкості сформованих
уявлень про практику навчання й виховання.
Антиінноваційні настрої породжуються цілою низкою причин:
• невизначеністю, коли у педагога немає ясного розуміння цілей
передбачуваного нововведення і він погано уявляє свою роль в майбутньому
процесі;
• звичкою працювати по-старому;
• професійної некомпетентністю;
• відсутністю досвіду дослідницької роботи;
• боязню збільшення навчального навантаження, яка не буде компенсована;
• відсутністю впевненості щодо інноваційного потенціалу свого колективу;
• відсутністю в адміністрації або керівників процесу авторитету в
педагогічному колективі.
Успішність впровадження інновації в значній мірі залежить від наявності в
освітній установі численної і згуртованої команди співробітників, що ініціюють
інноваційний шлях розвитку закладу, що транслюють усім членам
педагогічного колективу організаційну культуру, де елементи інноваційного
типу переважають над елементами інших типів організаційних культур.
В управлінні інноваційними процесами в освіті свою ефективність довели
такі методи керівництва: методи формування творчих, дослідницьких груп, що
ефективно працюють, ефективної системи комунікацій; методи мотивації
(стимулювання, створення креативного поля, мотивуючий контроль); методи
створення умов для професійного зростання членів колективу; методи
регулювання соціально-психологічного клімату в колективі, формування
внутрішньої культури, що інтегрують зусилля суб'єктів інноваційного процесу
в досягненні цілей розвитку закладу освіти.
В управлінській практиці відомі форми інтеграції інноваційних зусиль, які
сприяють підвищенню потенціалу освітнього закладу та слугують для
залучення педагогів до інноваційної діяльності: семінари з актуальних проблем,
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над якими працює установа; підвищення кваліфікації; педагогічні, методичні
ради, круглі столи, дискусії; ділові, рольові, евристичні ігри з генерування
нових педагогічних ідей; творча робота педагогів у методичних об'єднаннях;
самоосвіта, робота з науково-методичною літературою; самостійна
дослідницька, творча діяльність над темою, участь у колективній
експериментально-дослідній діяльності в межах загальної проблеми;
практикуми, тренінги; інноваційні технології навчання, інтерактивні методи
науково-методичної роботи; опис інновації як досвіду роботи, виступи на
науково-практичних конференціях, семінарах; творчі звіти з узагальнення
досвіду й багато інших.
Управління освітньою установою – це регулювання інформаційних потоків і
комунікативних процесів всередині освітнього закладу, делегування
повноважень й спільне вирішення ключових питань, що сприяють залученню
педагогів до інноваційної діяльності.
Отже, призначення інноваційних процесів – це розвиток освітньої установи,
як педагогічної системи й особливої соціальної організації, з метою досягнення
якісно нових, більш високих результатів освіти, що сприяють підвищенню
конкурентоспроможності закладу на ринку освітніх послуг. Результатом
інноваційної діяльності освітніх установ є конкретні зміни в об'єкті
перетворень, якість освітньої, педагогічної та управлінської діяльності.
Список використаних джерел:
1. Буданов В.Г. Методология синергетики в позднеклассической науке и в образовании /
В.Г. Буданов ; изд. 3-е, доп. – М. : Издательство ЛАКИ, 2009. – 240 с.
2. Коломієць С.В. Синергетичні аспекти освіти: Питання методології / С.В. Коломієць //
Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. LV. ч. 1.
– С. 23-36.
3. Колотило М.О. Університетська освіта в контексті соціально-культурної
трансформації глобалізованого суспільства // Молодь у сучасному світі: філософськокультурологічні виміри. Зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції – К. 26-27 березня
2009 р.– К. : Вид. центр КНЛУ, 2009, – 504 с.
4. Осадчий І.Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія, практика:
Монографія / І.Г. Осадчий. – К. : Інформавтодор. – 2013. – 436 с.
5. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті
Європейського простору вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.mon.gov.ua.

Рязанова Н.О.
к.е.н., доц., зав.каф. фінансів, обліку і банківської справи
ДЗ «Луганський національний університет ім. Т. Шевченка»
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Усе більшу актуальність набуває розробка технологій боротьби із
забрудненням довкілля, зниження викидів токсичних речовин або підвищення
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ефективності різних галузей промисловості. Проте стратегічні питання
розвитку й впровадження технологій нетрадиційної енергетики як і раніше є
другорядними. Важко переоцінити їх важливість для майбутнього розвитку
суспільства. Нетрадиційні види енергії, зокрема — відновлювані джерела
енергії (ВДЕ), потрібні для стійкого розвитку народного господарства країни в
майбутньому. Для успішної реалізації такого розвитку визначальними є
економічні умови, оскільки саме вони зумовлюють інвестиційну стратегію
розвитку проектів нетрадиційної енергетики.
На підставі аналізу робіт щодо проблем інновацій як у вітчизняній, так і в
зарубіжній науковій літературі, треба зазначити, відсутність науковотеоретичних і прикладних розробок з нетрадиційної енергетики як
інноваційного чинника розвитку електроенергетики України. На практиці
ситуація посилюється розузгодженням між енергетичними потребами світового
господарства і нестачею традиційних джерел електроенергії.
ВДЕ використовуються як в розвинених країнах, так і таких, що
розвиваються. Великих успіхів в освоєнні ВДЕ досягли країни, де відновлювана
енергетика отримала всесвітову державну економічну й законодавчу підтримку,
а в розвиток ВДЕ вкладаються великі кошти, зокрема в розробку нових
технологій.
На початку ХХI ст. частка всіх відновлюваних джерел енергії (разом з
традиційною гідроенергетикою, дровами) у світовому енергоспоживанні склала
близько 14%, а в електроспоживанні — 19% [1].
Інноваційну сприйнятливість до технологій нетрадиційної відновлюваної
енергетики можна представити як характеристику стану суб'єкта виробничогосподарської діяльності, у якого сформувалася думка про потенційні
можливості технологій відновлюваних джерел енергії і мотивована готовність
до їх реалізації стосовно умов власної діяльності. Процес реалізації
можливостей проходить низку етапів [1]:
 усвідомлення можливостей;
 виділення ефектовідтворюючих чинників;
 формування корисних ефектів;
 розрахунки комплексної ефективності;
 формування інноваційних грошових потоків.
Цей процес з урахуванням його характеристик можна описати так [2].
1. Етап появи ідеї, розробки.
Містить певний інноваційний потенціал як сукупність можливостей
технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики: економічних (отримання
додаткового прибутку), соціальних (можливість поліпшення рівня життя і умов
праці), природоохоронних (поліпшення довкілля), техногенних (зменшення
ризиків аварій), в тому або іншому поєднанні, які актуальні в цьому суспільстві
і на цьому етапі розвитку.
Ці можливості об'єктивні і визначаються тим інноваційним потенціалом,
який закладений з одного боку при розробці технологій нетрадиційної
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відновлюваної енергетики, а з іншого боку специфічними особливостями його
використання в умовах конкретного підприємства. Чим більше ці можливості
будуть розкриті й усвідомлені потенційними замовниками, тим більшою мірою
вони потім можуть бути реалізовані.
2. Етап усвідомлення можливостей технологій нетрадиційної відновлюваної
енергетики.
При впровадженні в нову систему, на підставі суб'єктивних, об'єктивних або
професійних якостей, усвідомлення цих інноваційних можливостей не завжди
визначається повністю, внаслідок чого можливо виділити різні ступені їх
усвідомлення [2].
Найбільш перспективним вирішенням задачі забезпечення енергобезпеки
країни при дотриманні вимог екологічності є розвиток і введення в
експлуатацію інноваційних технологій у сфері енергогенерації.
Україна має величезний потенціал ВДЕ. Це надає перспектив розвитку
енергетики. Пріоритетний розвиток ВДЕ став істотним елементом державної
технічної політики в галузі енергетики в багатьох країнах. Виробництво й
акумуляція відновлюваної енергії в найближчі 20 років стане найбільш
швидкорослим сегментом енергетичного ринку.
Загалом прогнози розвитку техніки використання відновлюваних джерел
енергії свідчать про перспективність цього напряму і на те, що до середини
нового століття за рахунок цих енергоресурсів можна буде забезпечувати
значну частину енергетичних потреб людства. За оцінками фахівців різних
країн, частка енергії, що отримується за рахунок використання енергії сонця і
вітру, в загальному світовому енергобалансі може зрости до 5-7%, а в деяких
країнах, розташованих в особливо сприятливих регіонах, ще більше. За рахунок
використання біомаси як джерела енергії можна отримати 6-10% потрібної
енергії. Ресурси біомаси в різних її видах є практично в усіх регіонах і майже в
кожному з них може бути налагоджене виробництво енергії і палива.
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ЕТНІЧНІ СТЕРЕОТИПИ ЯК ФЕНОМЕН ЕТНІЧНОЇ
САМОСВІДОМОСТІ
В основі розвитку національної самосвідомості особистості лежить
формування образу «Я», як представника певної групи. Образ «Я» складається
на основі ідентифікації себе з певною групою, засвоєнням певних цінностей і
ролей формування мотивації поведінки й проявом її у конкретній діяльності.
Етнічна самосвідомість є результатом широкої ідентифікації, котра включає
в себе різні форми (національність, культуру, мову, релігію, територію).
Зовнішня ідентифікація є основою для формування внутрішньої національної
само-ідентифікації. В основі формування й розвитку цих компонентів етнічної
самосвідомості лежать різні етнічні стереотипи.
Етнічні стереотипи – найбільш поширений різновид соціальних стереотипів.
По-перше, це зумовлено їх яскравістю, рельєфністю, виразністю,
представленістю в суспільній та індивідуальній свідомості, а також їх
практичною гостротою та актуальністю. Основна маса зарубіжних робіт із
питань соціальних стереотипів виконана саме на матеріалі етнічних
стереотипів. Результати цих робіт, їх переваги та недоліки вичерпно
відображені в низці публікацій (Шихірєв, 1971; Дейкер, 1979; Кцоєва, 1985;
Рождественська, 1986; Кон, 1984; Єрофєєв, 1982; Хабібулін, 1981; Стефаненко,
1988).
Незважаючи на багато чисельність досліджень і спроб теоретичних
інтерпретацій проблема істинності соціальних стереотипів багато в чому
залишається відкритою.
Що стосується структури, то етнічний стереотип є неоднорідним по
відношенню до неї. Формально-аналітичний підхід дозволяє виділити в ньому
такі компоненти:
1) констатацію особливостей чужої етнічної групи;
2) відношення до цих особливостей, яке припускає їх оцінку;
3) формування певного типу поведінки по відношенню до цієї етнічної
групи.
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Механізм формування когнітивного компонента етнічних стереотипів ще не
достатньо зрозумілий. Через обмеженість міжетнічного спілкування пізнання
іншої етнічної групи нерідко здійснюється на основі абсолютизації і
перенесення рис, властивих окремим її представникам, на етнос у цілому. В
ряді випадків уявлення про чужу групу може виникати навіть через «третіх
осіб» без безпосередніх контактів. В результаті формуються лише приблизне,
спрощене уявлення про основні властивості й ознаки іншої етнічної групи.
Ю.В. Бромлей підкреслює, що етнічна свідомість «не тільки абсолютизує деякі
дійсно існуючі етнічні властивості, але і схильна приписувати як «своєму», так
і «чужому» етносу неіснуючі риси. Такі ілюзорні уявлення можуть відноситись
і до етнічного стереотипу, і до етнічних символів, в якості яких в цьому
випадку фігурують предмети і явища, що в дійсності не відображають
особливостей етносу. [2, с. 101].
Етнічна свідомість припускає не тільки констатацію специфіки чужої
етнічної групи, але й емоційно-афективне відношення до неї, яке виражається в
її позитивній, негативній оцінці. Оскільки образ чужої етнічної групи «завжди
дає суб’єктивне сприйняття представника іншої групи», то він буває
приблизним, неточним, спотвореним. [1, с. 125],
Етнічна група може не тільки перебільшувати негативні якості окремих
відомих їй представників іншої етнічної спільноти, але й абсолютизувати їх,
поширюючи на всіх представників даного етносу. В результаті може з’явитись
антипатія до чужої етнічної групи, упередження проти неї, котрі
закріплюючись, можуть перетворитися в негативний стереотип. Суттєву роль
тут грає явище етноцентризму, тобто погляд, відповідно до якого власна група
є центром всього, а всі інші шкалюються й оцінюються у співставленні до неї.
Хочуть цього люди чи ні, вони неминуче сприймають і оцінюють чужі звичаї,
традиції, в яких вони самі виховані. Така схильність розглядати явища й факти
чужої культури, чужого народу скрізь призму культурних традицій і цінностей
свого власного народу вказує на етноцентризм. Таким чином, термін
«етноцентризм» в його широкому значенні використовується для позначення
специфічного феномена повсякденної етнічної свідомості, яка з’являється в
процесі взаємодії етнічних груп і характеризується над-позитивним
відношенням до ін-групи і негативним емоційно-оціночним відношенням до
аут-групи.
В етнічному стереотипі може мати місце й невідповідність усвідомлених
намірів і реальних дій, відома в літературі як розходження між ціннісними
орієнтаціями і реальною поведінкою.
Відношення між вербальною і реальною поведінкою в етнічному стереотипі
також у значній мірі пов’язане з формуванням мотивів і спрямованості
особистості, котрі є спонукою її поведінки. Етнічний стереотип – це груповий
еталон, що склався на основі суспільної думки однієї етнічної групи про
найбільш яскраві характеристики іншої. Для того щоб цей еталон був
реалізований у поведінці окремої особистості, необхідно, щоб він був
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співвіднесений зі складною системою особистісних потреб, переконань, ідеалів,
самооцінок, які є внутрішніми регуляторами поведінки особистості. У свою
чергу, потреби, переконання та інші елементи моральної свідомості особистості
стають активною діючою силою, котра сприяє вибору певної лінії поведінки,
тільки у тому випадку, коли вони формують відповідні мотиви, що являються
збудниками діяльності людини. Для того щоб в етнічному стереотипі намір
особистості реалізувати стереотип у своїй поведінці не розходився з діяльністю,
цей стереотип, як і будь-яка соціальна норма, повинен бути або
інтерналізованим (у цьому випадку він стає єдино можливим мотивом
діяльності), або раціонально сприйнятий індивідом як справедливий,
необхідний і корисний.
В етнічному стереотипі може мати місце й невідповідність усвідомлених
намірів і реальних дій, відома в літературі як розходження між ціннісними
орієнтаціями і реальною поведінкою.
Питання про вплив зміненої думки окремих осіб на етностереотип поки що
досліджене недостатньо. Значні розходження між уявленнями окремої особи і
існуючими стереотипами можуть поставити її у ситуацію вибору між
попереднім і новим світоглядом і навіть до зміни етнічної самосвідомості. При
цьому змінюється уявлення про належність до групи, пріоритет уявлень про
спільність культури, спосіб життя, систему цінностей.
Великий вплив на формування етнічних стереотипів роблять різні позаетнічні фактори, і в першу чергу соціально-класові структури етносу. Етнічні
стереотипи, які відображають погляди, котрі існують у різних класах, групах і
прошарках населення, можуть бути не тільки неоднорідними, але прямо
протилежними по змісту в рамках одного етносу. В той же час стереотипи
різних етнічних груп, що належать до одних і тих же класів чи соціальних
прошарків, нерідко бувають ідентичними.
Велику роль у формуванні й закріпленні стереотипів грають установки.
Людина не може сформувати своє власне Я інакше як через відношення до
інших людей, у процесі спілкування з ними.
Сформовані системи етнічних стереотипів є тією основою, на якій
відбувається побудова відповідної поведінки по відношенню до представників
груп інших національностей. Тому знання соціально-психологічних
особливостей формування і механізмів функціонування етнічних стереотипів
може стати може стати суттєвим моментом у практичному вирішенні питань
регулювання міжнаціональних відносин і прогнозування їх результатів як в
межах багатонаціональної держави, так і між представниками націй різних
країн.
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САМОТНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ
ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ
Проблема самотності є актуальною і має глобальні масштаби. Суспільство
йде шляхом індивідуалізації, розвитку «Я-свідомості», а тому відчуття
самотності загострюється.
Також у сучасному суспільстві культивується низка цінностей
(досконалості, сили, переваги, благополуччя тощо), які прирікають людину на
постійне невдоволення собою. Це змушує людей важко переживати й
приховувати свої проблеми й невдачі, позбавляє їх емоційної підтримки й
прирікає на самотність [1; 4].
За даними Ю. Швалба та О. Данчевою виявли, що серед людей, різних за
своїм соціальним становищем, статтю, освітою, віком, словами-символами
щодо останнього десятиріччя в 83% відповідей були: «самотність»,
«відчуження», «особистість» [5].
В історії філософсько-психологічної думки самотність трактується
неоднозначно. Узагальнивши, можна виокремити два напрями. З одного боку,
самотність розуміється як руйнівна для особистості, з іншого – як необхідна
умова, етап розвитку, самопізнання та самовизначення. Ця розбіжність свідчить
про недостатню вивченість феномена самотності.
Найбільш ґрунтовним та продуктивним ми вважаємо визначення,
сформульоване С. Корчагіною: самотність – це «…психічний стан людини, що
відбиває переживання своєї окремості, суб’єктивної неможливості або
небажання відчувати адекватний відгук, прийняття і визнання себе іншими
людьми» [3, с. 25]. Звідси очевидно, що самотність визначається як зовнішніми
чинниками, так і внутрішніми причинами.
І. Кон назвав самотність «багатоликою», і в цій метафорі відбивається
неможливість перерахувати повністю її види та дати їм однозначне визначення.
На думку науковця, відтінки самотності такі мінливі, що оцінити її в категоріях
«добре – погано», «благотворно – згубно» тощо неможливо [2].
Самотність – соціально-психологічне явище, емоційний стан людини,
пов’язаний з відсутністю близьких, позитивних емоційних зв’язків з людьми
та/або зі страхом їх втрати в результаті вимушеної або наявної психологічної
причини соціальної ізоляції. Самотні люди відчувають себе покинутими,
непотрібними, загубленими, переживають невимовні страждання, що часто
призводить до руйнації їх ролей у соціумі.
Стан самотності вперше в найбільш загостреній формі проявляється в
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підлітковому віці, коли відбувається пошук власної ідентичності й зв'язків з
навколишнім світом (І. Кон, Г.Крайг, Ф.Райс). Непростий шлях до
самовдосконалення та пізнання власної особистості приховує для юної людини
багато випробувань, одним із яких є самотність.
Для підліткового віку самотність – це особливий психоемоційний стан, який
може набувати як позитивного, так і негативного характеру. Позитивне
переживання викликає в підлітка інтерес до власної особистості. Переживання
негативного характеру може стати базовим для формування таких явищ, як:
комплекс неповноцінності, напруга, тривожність, порушення комунікативної
сфери. Одним з найбільш негативних наслідків самотності підлітків може стати
явище депресії (І. Кон, С. Малишева, Е. Рогова, О. Рождественська,
І. Слободчиков та ін.).
З метою виявлення проявів переживання самотності сучасними підлітками
провели емпіричне дослідження. У ньому взяли участь 45 підлітків 9-х класів.
Вік досліджуваних – 14-15 років, серед них – 20 хлопчиків, 25 дівчат.
Розглянемо результати діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності
у підлітків, отримані за методикою Д. Рассела і М. Фергюсона.
Так, результати засвідчили, що високий рівень суб’єктивного відчуття
притаманний 5% підлітків з нашої вибірки. На середньому рівні це
переживання трапляється у 48% підлітків. 47 % властивий низький рівень
самотності. Отже, 53% підлітків знайомо відчуття самотності.
Гендерні особливості проявів рівнів переживань явища самотності
виявляються в тому, що дівчатка, порівняно з хлопцями, менш схильні
переживати почуття самотності. Високий рівень самотності показали 5% дівчат
і відповідно 15% хлопців. Такий розподіл може бути викликаний природною
властивістю дівчат до комунікативної активності, підґрунтям якої є емоції, у
той час як хлопці комунікативний стиль активності формують на раціональній
основі.
Розглянемо результати визначення глибини переживання самотності
досліджуваними підлітками. Дані, отримані за методикою С. Корчагіної,
засвідчили, що загалом 92 % підлітків переживають певний рівень самотності, і
лише 8 % підлітків на момент випробування самотності не переживали.
Зокрема, неглибоке переживання можливої самотності наявне у 57 %
випробуваних підлітків. Такі учні неохоче йдуть на контакт, відчувають
нестачу у дружньому спілкуванні, а іноді, що вони покинуті у цьому світі; успіх
інших викликає в них почуття неповноцінності та неспроможності.
33 % підлітків властиве, за нашою інформацією, глибоке переживання
актуальної самотності. Такі хлопці та дівчата не пускають нікого до свого
внутрішнього світу, закриті, незадоволені соціальними контактами, у них
присутнє відчуття, що їх ніхто не розуміє, особливо близькі люди й батьки. У
них виникають думки, що вони по-справжньому нікому не потрібні; лише іноді
вони задоволені життям і собою.
2 % опитаних підлітків переживають гнітючий стан, невдоволення собою,
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відчуженість, депресивність, соціальну ізоляцію, брак спілкування. Такі учні
глибоко переживають самотність, вони занурені в цей стан.
Отже, самотність у підлітковому віці – це певний психологічно-соціальний
стан ізоляції особистості, відчуження, що може супроводжуватися
тривожністю, відчуттям непотрібності, а також депресіями та фрустрацією.
Підліткам, які тільки готуються вступити у доросле життя, не вистачає вмінь та
досвіду, щоб подолати гнітюче почуття самотності. Тому вчасне виявлення
появи відчуття самотності та відчуження, а також встановлення їх причин
створює можливість допомогти підлітку ефективно впоратися з проблемою та
пройти вікову кризу.
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ –
ОДИН З ПРІОРИТЕТІВ УСПІШНОСТІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Фінансовий стан суб'єкта господарювання, його платоспроможність
безпосередньо залежить від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи,
перетворюються в реальні грошові кошти [1].
Керуючи оборотністю оборотних активів, підприємство отримує
можливість управляти потребою у фінансуванні.
Оборотний капітал – це сукупність майнових цінностей підприємства, які
обслуговують господарський процес і повністю використовуються протягом
одного операційного (виробничого) циклу [2].
Політика управління оборотним капітал зводиться до двох основних питань:
• який рівень оборотних коштів необхідний і достатній (загалом та за
елементами) з позицій забезпечення операційної діяльності підприємства?;
• за рахунок яких джерел можна їх фінансувати? [3].
Швидкість обороту коштів впливає на такі показники:
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 достатність грошових коштів;
 потреба в джерелах фінансування;
 величину витрат, пов'язаних з формуванням і зберіганням запасів;
 суму втрат від затримки розрахунків з дебіторами.
Управління оборотним капіталом полягає у визначенні та підтримці певного
рівня поточних активів, а також у виборі і підтримці необхідного
співвідношення між джерелами їх довгострокового і короткострокового
фінансування.
Важливе значення управління оборотним капіталом визначається так:
• поточні активи, зазвичай, складають значну частину загальних активів
підприємства;
• для значної кількості малих і середніх підприємств поточні зобов'язання є
основним джерелом зовнішнього фінансування;
• вибір рівня оборотного капіталу і стратегії його фінансування впливає на
ринкову вартість акцій компанії і тому на добробут її акціонерів.
Найважливіші індикатори фінансово-господарської діяльності – виручка від
продажів і прибуток – прямо залежні від показників оборотності [4].
Взаємозв'язок тут очевидний – підприємство, що має відносно невеликий
запас оборотних коштів, але більш ефективно їх використовує, може домогтися
тих же результатів, що й підприємство з великим обсягом оборотних активів,
але нераціональною їх структурою і завищеною порівняно з поточними
потребами величиною.
Зміна швидкості обігу оборотних коштів призводить до того, що за інших
рівних умов (масштаби діяльності, структура активів, структура витрат)
змінюється величина оборотних активів, а отже, потреба у фінансуванні.
Уповільнення оборотності активів призводить до зростання їх залишків,
прискорення оборотності – до їх скорочення. У цих умовах у підприємства або
виникає потреба в додатковому фінансуванні, або відбувається вивільнення
коштів з обороту у зв'язку з прискоренням їх оборотності.
Для виявлення причин зміни загальної оборотності оборотних активів треба
проаналізувати зміни у швидкості і періоді обороту основних видів оборотних
коштів (виробничих запасів, готової продукції або товарів, дебіторської
заборгованості).
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ
УКРАЇНОЮ І ПОЛЬЩЕЮ
Інтеграція України в європейське співтовариство вимагає переосмислення
напрямів стратегічної співпраці нашої держави в усіх сферах діяльності з одним
із найближчих сусідів, чий досвід економічних перетворень є прикладом
успішного реформування національної економіки на шляху до євроінтеграції.
Стратегія розвитку українсько-польських відносин має охопити важливі
напрями міжнародного співробітництва, а головне ті, які будуть сприяти їх
максимальному зближенню між собою та з Європейським Союзом і дадуть їй
змогу стати органічним складником європейської спільноти.
Для вирішення основних питань українсько-польського міжрегіонального
співробітництва на міжурядовому рівні створено інституційний механізм –
Українсько-польську
Міжурядову
Координаційну
Раду
з
питань
міжрегіонального співробітництва, яка приймає рішення з питань
міжрегіонального співробітництва, визначає основні напрями й головні
принципи його розвитку, надає компетентним органам України і Польщі
відповідні пропозиції, розробляє спільні програми діяльності, спрямовані на
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розвиток міжрегіональної співпраці та загалом координує міжрегіональне
співробітництво на рівні областей України та воєводств Республіки Польща.
Відповідно до зведених даних Посольства України у Республіці Польща,
договірно-правова база між Україною та Республікою Польща нараховує 129
чинних міжнародних договорів та регулює переважну більшість напрямів
українсько-польської співпраці, а також забезпечує належний розвиток
двостороннього співробітництва на рівні стратегічного партнерства [1].
Зокрема базовим документом такого співробітництва є Договір між
Україною і Республікою Польщею про добросусідство, дружні відносини і
співробітництво.
У зв’язку з орієнтацією України та Республіки Польща на адміністративноекономічну децентралізацію, треба акцентувати на винятковому значенні
наявних міжнародних зв’язків між суб’єктами їх адміністративнотериторіального устрою. Так, за даними Посольства України у Республіці
Польща, двосторонніх домовленостей між такими суб’єктами загалом
налічується понад 470 і цей процес має сталу тенденцію до зростання.
У межах чинних домовленостей органів місцевої влади та самоврядування
України та Республіки Польща здійснюється активна співпраця, зокрема
проводяться спільні культурно-мистецькі заходи, реалізуються проекти
молодіжних обмінів, проводяться різноманітні стажування, відбуваються
конференції, форуми, семінари тощо.
Польща для України є одним з основних торговельних партнерів. Україна є
одним з найбільших в ЄС експортерів соняшникової олії (1 місце),
напівфабрикатів чорного металу (2 місце), кукурудзи (3 місце), залізної руди (5
місце), пшениці та борошна (6 місце). За підсумками 2017 р. обсяг експорту
товарів в Україні збільшився на 19% до 2016 року та становив 43,3
млрд. доларів.
Імпортує Україна переважно продукти паливно-енергетичного комплексу
(перероблена нафта та газ), ядерні реактори, котли та наземні транспортні
засоби – з РФ (14,5%), КНР (11,4%), Німеччини (11%), Польщі (7%), Білорусі
(6,5%). У 2017 році до 2016 року імпорт товарів зріс на 26,4% – 49,6 млрд.
доларів.
Польща імпортує з України чорні метали, руду, шлак і золу, електричні машини, натомість реалізує на експорт в Україну паливо мінеральне, нафту і
продукти її перегонки, пластмаси, полімерні матеріали, електричні машини.
За інформацією Польсько-української господарчої Палати в товарній
структурі польського експорту агро- і продовольчих товарів в Україну в 20162017 рр. переважали шоколадні й кондитерські вироби, свіжі фрукти й овочі,
м’ясо- і м’ясопереробна продукція, а також корми для тварин.
У 2017 р., як і роком раніше, понад 50% доходів від іноземного продажу
агро- і продовольчих товарів в Україну припадало на: шоколадні вироби (8,1%),
м’ясо птиці (7,8%), продукти харчопереробної галузі (7,4%), каву (7,2%), корми
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для тварин (6,0%), овочеві консерви (4,9%), сир (на 3,5%), сало (3,4%), яблука
(3,2%), а також кондитерські вироби (3,0%).
Імпорт агро- і продовольчих товарів з України в Польщу в останні роки
зростав швидше, ніж експорт. Також була змінена товарна структура імпорту.
До набуття чинності угоди DCFTA (Поглиблена та всебічна зона вільної
торгівлі між Україною та ЄС) предметом імпорту з України в Польщу були, в
основному, сировина і напівфабрикати, тобто: насіння ріпаку, рослинні олії,
зернові і продукти зернового походження. З 2016 р. у товарній структурі
імпорту агро- і продовольчих товарів з України, крім того, з’явилися інші
продукти, зокрема: м’ясо птиці, молочна продукція, зернові вироби, а також
відбулося зростання імпорту цукру, кондитерських виробів і томатної пасти.
З України до Польщі експортується велика кількість натурального меду,
імпорт якого в 2017 р. склав майже 18 тис. тонн, що у 2,5 рази більше, ніж у
2015 р. Разом з тим, необхідно акцентувати на проблемах та перешкодах, які
гальмують міжрегіональне співробітництво:
економічні проблеми: різні темпи, напрями і характер трансформації
суспільства, економічних потенціалів двох країн, брак фінансових
можливостей, оборотних капіталів і банківської інфраструктури, недостатнє
інвестиційне забезпечення спільних проектів та низький рівень розвитку
інфраструктури;
юридичні: неузгодженість правничо-юридичних систем України і
Республіки Польща із законодавством ЄС, нестабільність економічного та
політичного українського законодавства;
суспільні: негативні стереотипи громадської свідомості, які певним чином
гальмують розвиток партнерських відносин між державами, психологічна
неготовність громадськості до співпраці, невисокий рівень зацікавленості
широкого загалу в результатах міждержавного співробітництва.
З метою подальшого стратегічного розвитку українсько-польського
співробітництва необхідно:
o визначити пріоритетні напрями активізації українсько-польської
співпраці, які покликані сприяти поширенню в Україні європейського досвіду
господарювання;
o вдосконалити концепції прикордонного співробітництва в напрямку
закордонної політики обох держав;
o удосконалити
інституційне
забезпечення
та
інфраструктуру
міжрегіонального співробітництва відповідно до стандартів ЄС;
o організувати перехід від торговельних до товарно-інвестиційних
відносин, розвиток міжнародної кооперації, створення умов для розвитку
малого бізнесу;
o підтримувати залучення іноземних капіталів та інвестицій у межах
реалізації проекту «Програма транскордонного співробітництва «ПольщаБілорусь-Україна» ЄІСП на 2014-2020 рр.», яка є ефективним інструментом для
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використання коштів ЄС органами місцевої влади та самоврядування, а також
неурядовими організаціями обох держав для реалізації проектів;
o активізувати співпрацю у галузі вирішення проблем екологічного
забруднення, охорони і раціонального використання природних ресурсів;
o оптимізувати організаційні повноваження місцевих органів влади у сфері
міжнародного та транскордонного співробітництва.
Також перспективними напрямами співпраці регіонів України та Польщі є
взаємодія в межах міжнародних організацій та інституцій, зокрема Конгресі
місцевих та регіональних влад Європи, Вишеградської групи, Веймарського
трикутника, ЦЄІ, а також ОЧЕС і ГУАМ.
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к.пед.н., доц. каф. менеджменту ДДПУ
ДО ПРОБЛЕМИ СИНЕРГЕТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Синергетична концепція глобалізації як теоретична підвалина міжнародних
економічних відносин побудована на підставі концепції синергетичного
історизму.
Як свідчать результати аналізу, застосування концепції синергетичного
історизму до процесу глобалізації зводиться до таких висновків:
1) планомірна ієрархізація соціальних дисипативних структур;
2) протікання цієї ієрархізації як на інституційному (самоорганізація
окремих установ), так і на ідеологічно-світоглядному (самоорганізація
соціальних ідеалів) рівнях;
3) самоорганізація буває локальною і глобальною: локальна самоорганізація
володіє постійною чи змінною локалізацією, яка передбачає протікання
процесів у просторі і часі. Переплетіння сукупності локальних
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самоорганізаційних процесів охоплює всі аспекти економічного і соціального
життя, усі верстви населення і всі регіони земної кулі. Звідси глобалізація не
може обмежуватися тільки економічною сферою, а розповсюджується на всі
сфери – політичну, соціальну, культурну;
4) глобальна самоорганізація може бути відносною й абсолютною: її
відносність полягає в тому, що з часом вона повинна закінчитися
деглобалізацією; абсолютна глобалізація не може привести до глобалізації:
відносна глобалізація зворотна, а абсолютна – незворотна;
5) глобалізація є процесом плину людства до глобального аттрактора
(суператтрактора).
Отже, використання методології синергетичної парадигми до аналізу
процесів глобалізації свідчить про те, що глобалізація – це процес швидкого
формування єдиного загальносвітового фінансово-економічного простору на
основі нових, переважно комп'ютерних технологій. Атрибути глобалізації –
глобальне телебачення, «фінансові цунамі» спекулятивних капіталів, перша
криза економіки 1997-1999 pp., і, нарешті, верхівка всього – Інтернет,
віртуальна реальність, вплив інформаційних технологій на суспільство і на
людину.
Глобалізація – процес становлення єдиного взаємопов'язаного світу, у якому
народи не відокремлені один від одного, а взаємопов'язані один з одним і
детермінуються економічними, фінансовими, політичними чинниками,
з'єднуючись в один єдиний глобальний світ.
Глобалізація є важливою тенденцією розвитку сучасної світової економіки,
надзвичайно прискоривши інновації і виявивши необхідність уточнення
стратегії вдосконалення світових господарських зв'язків, посилення взаємодії
національних економік на базі сучасних інформаційних технологій та
регулювання, направленого на створення гнучких ринків праці, товарів,
капіталу, послуг.
Отже, особливостями глобалізації в умовах XXI ст. є кілька основних
чинників, серед яких треба виділити такі:
1. Системна цілісність світу як посилення взаємозв'язку між центром і
периферією та посилення впливу сильних держав.
2. Глобальна стратифікація, пов'язана з поділом світу на багаті та бідні
держави, яка зростає.
3. Технологічна
диференціація,
що
розвивається
в
умовах
постіндустріального, індустріального та інформаційного суспільства.
4. Системна вестернізація, яка охоплює всі сфери життя, поширюючи
швидкими темпами явища «макдональдизации» західного способу життя та
гомогенізації культур.
5. Значне зростання прямих інвестицій. На кордонах України зростає
найпотужніший світовий центр – Європейський Союз. Глобальні
трансформаційні процеси, зокрема в країнах з перехідною ринковою
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економікою, надзвичайно посилили роль теорії, яка адекватно відбивала б
складність радикальних змін, що відбуваються у світовому господарстві.
Теоретична розробка і реалізація національних конкурентоспроможних,
глобально орієнтованих стратегій розвитку на сьогодні є найактуальнішим
питанням. Оцінюючи місце України у сучасному світі, ми повинні враховувати
різні чинники, виходячи також із перспективи.
Отже, треба враховувати, що ставлення до нашої держави інших
визначається їхнім бажанням не порушити певний баланс сил; водночас
Україна часто сприймається як буферна держава між ЄС та Росією. Важливо
також більше покладатися на власні сили, оскільки історія минулих століть і
наші дні доводять ілюзорність надії, що всі наші проблеми будуть вирішені
Заходом чи Сходом.
Європейська інтеграція відповідає життєво важливим інтересам
українського народу, вона є визначальним чинником як міжнародної діяльності
України, так і її внутрішньої політики на тривалу перспективу, зміцнює безпеку
країни та позитивно впливає на відносини України з усіма державами світу.
Неухильна реалізація курсу на інтеграцію до Європейського Союзу
забезпечуватиме гарантії верховенства права плюралістичної демократії,
дотримання прав людини, розвиток в Україні громадянського суспільства,
побудову соціально-орієнтованої ринкової економіки.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Підприємство в процесі своєї виробничо-господарської діяльності постійно
демонструє прямі й непрямі взаємини з постачальниками, споживачами й
конкурентами. Останні, на підставі основної мети діяльності будь-якого
підприємства – максимізувати прибуток, намагаються зміцнитися на ринку,
послабляючи тим самим положення інших підприємств. У цьому смислі,
питання збереження стійкого положення підприємства на ринку стає
надзвичайно актуальним. Основними є чинники, що безпосередньо стосуються
спроб підприємства зберегти ринкові позиції, мінімізувати негативний вплив
зовнішніх ризиків у ситуації різкого коливання ринкової кон’юнктури.
Попередній аналіз дослідження цієї проблеми у вітчизняній економічній
літературі дозволив зробити висновок про недостатній розгляд логістичного
підходу, як одного з напрямів підвищення ефективності виробництва,
забезпечення виживаності підприємства в cучасних умовах господарювання.
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В економічних дослідженнях логістичну операцію характеризують як
відособлену сукупність дій, спрямованих на перетворення матеріального та /
або інформаційного потоку. Однак вона може бути задана безліччю початкових
умов, параметрів зовнішнього середовища, альтернативних стратегій,
характеристик цільової функції, оцінка впливу й характеристика яких власне є
задачею, що мають неоднозначні складні підходи в ході вирішення.
Питання розробки методології управління внутрішніми потоками на рівні
підприємства порушували вітчизняні й закордонні науковці: Я. Берсуцький,
Д. Вордлоу, Д. Вуд, А. Гаджинський, М. Гордон, Н. Гузь, Дж. Джонсон,
П. Єгоров, Т. Клебанова, А. Кошкарьов, Є. Крикавський, Ю. Лисенко,
Л. Міротін, Л. Неруш, В. Миколайчук, Дж. Форрестер та ін. Однак, незважаючи
на значні результати наукових досліджень у цій галузі, їхній попередній аналіз
засвідчив, що в працях цих авторів питання логістики розглядаються на
регіональному рівні в розрізі ринкових суб’єктів, які здійснюють функції
переміщення й складування матеріальних потоків усередині підприємства. Це
не дозволяє зробити повну й комплексну оцінку сучасного стану виробничозбутової системи підприємства й доводить актуальність теоретичних розробок
у цьому напрямку. Що стосується вивчення взаємозв'язку між виробничими,
транспортними й складськими ланками на рівні підприємств, безпосередньо в
складних умовах їхнього функціонування, то ця проблема вимагає подальшого,
найбільш повного вивчення й демонструє інший аспект актуальності
практичного напряму.
Мета діяльності підприємства є основою розробки механізмів формування
стратегії і тактики управління потоками матеріальних і нематеріальних
цінностей, які є сукупністю логістичних бізнес-процесів. Сучасний етап
розвитку торгівлі вимагає ефективних механізмів логістичного управління
кожним суб'єктом торгової діяльності.
Принципова відмінність логістичного підходу від чинної практики
управління рухом матеріальних ресурсів полягає в тому, що якщо раніше
об'єктом управління була певна сукупність окремих матеріальних об'єктів, то
при логістичному підході основним об'єктом став потік.
Потік – це сукупність об'єктів, які сприймаються як єдине ціле. Вона існує
як процес на деякому тимчасовому інтервалі і вимірюється в абсолютних
одиницях за певний період часу [4, с. 23].
У широкому сенсі логістика – це наука про управління матеріальними
потоками, пов'язаною з ними інформацією, фінансами і сервісом у визначеній
мікро-, мезо- або макроекономічній системі для досягнення поставлених перед
нею цілей з оптимальними витратами ресурсів.
Вивчення матеріальних потоків слугує основою для оптимізації
технологічних процесів виробництва, матеріально-технічного забезпечення,
транспортування і збуту продукції, раціоналізації документообігу,
проектування виробничих, складських і допоміжних приміщень, створення
158

Синергетична співпраця в розв’язанні сучас них соціально -економічних
проблем: наук а, освіта, пр актика

високоефективної комунікаційної інфраструктури і організаційних структур
управління [3, с. 79-80; 1, с. 43].
У зв'язку із залученням поняття «матеріальні потоки» в логістиці процеси
управління ними підрозділяються на дві сфери: матеріальне управління й
матеріальний розподіл.
Матеріальне управління – це планування, організація й управління
переміщенням матеріальних ресурсів і напівфабрикатів на шляху до
підприємства і в його межах.
Матеріальний розподіл – це розподіл готової продукції серед її споживачів і
організація доставки до місця призначення.
Ці поняття містять комплексний підхід до вирішення низки завдань,
пов'язаних зі встановленням господарських зв'язків, виробництвом,
транспортуванням, складуванням, розподілом товарної маси, обслуговуванням
споживачів тощо
За такого підходу матеріальне управління є сферою діяльності значно
ширше, ніж матеріально-технічне забезпечення, а матеріальний розподіл
відповідно ширше, ніж збут готової продукції. Водночас транспортну
діяльність розуміють як єдиний процес і залучають у матеріальне управління і в
матеріальний розподіл [1, с. 47].
Формування й функціонування логістичних потоків на торгівельному
підприємстві необхідні для забезпечення ритмічної роботи торгових
підприємств, переважання широкого асортименту і якнайповнішого
задоволення попиту споживачів.
Управляти товарним запасом – це означає завжди бути в змозі задовольнити
вимоги клієнтів, споживачів товарів, що зберігаються. Якщо управління
товарними запасами здійснюється відповідно до цієї вимоги, то таке управління
треба вважати раціональним.
Отже, системи управління запасами повинні забезпечити постійність
процесу реалізації товарної продукції, тобто оптимального генерування
динамічних товарних потоків. Метою управління товарними запасами за
допомогою цих систем є ефективне виконання замовлень покупців і
оптимізація процесів збуту готовій продукції.
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к. психол. н., доц. каф. психології ДДПУ
Волинець К.В.
студентки 2 курсу магістратури спеціальності «Психологія»
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ
У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
У процесі становлення особистості розгортається складна індивідуалізована
система протиріч, що характеризується напруженістю внутрішнього життя
людини. Протиріччя можуть загострюватися й переростати в конфлікт, який
впливає на всі сфери особистості. Такі конфліктні переживання завжди
пов’язані із сильним негативним емоційним напруженням, почуттям
внутрішнього дискомфорту, тривожністю.
Гармонізація емоційних станів розглядається в психології в аспекті
самозмінювання світу особистості, через необхідність пошуку гармонії в
процесі емоційного самопізнання. Суттєвою складовою частиною
особистісного розвитку юнака є становлення його самосвідомості. У цьому віці
розвиток самосвідомості триває досить інтенсивно. Становлення ідентичності
тісно пов’язане з рефлексією, детермінованою передусім когнітивними
новоутвореннями, зміною соціальних стосунків, потребою подолання
внутрішніх конфліктів. З її допомогою відбувається реалізація потреб у
самоусвідомленні, зумовлена суперечностями між уявленнями про себе,
прагненнями самоствердження. Подоланню цих суперечностей сприяє активне
самопізнання юнаків. Тому особливо гостро постає питання дослідження та
з’ясування негативних психічних станів молоді, зокрема їх емоційних станів,
що призводять до виникнення гострих особистісних проблем.
Метою нашого дослідження стає вивчення тих емоційних станів, які
сприяють появі особистісних конфліктів у юнацькому віці. Ми припускаємо,
що в цьому віці показники емоційної лабільності (нейротизм), рівні
тривожності, невротизації особистості, депресивні стани, психофізіологічне
самопочуття, тенденції до домінування й агресивності стають причинами
особистісних конфліктів. Як наголошує багато науковців, крім стресу,
фрустрації, агресії на виникнення особистісного конфлікту впливають
індивідуальні психофізіологічні особливості індивіда, реактивність і сила
нервової системи, ступінь нейротизму, інтроверсії-екстраверсії, тривожності,
коливань настрою.
Дослідницько-експериментальна робота проводилося за участю студентів
других, третіх курсів факультетів спеціальної освіти; психології, економіки та
управління ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
Дослідження здійснювали упродовж 2017-2018 років на експериментальній
вибірці досліджуваних кількістю 94 особи.
Застосовували комплекс тестових методик, які забезпечили реалізацію
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експерименту: тест-опитувальник ЕРІ Г. Айзенка; методику діагностування рівня
невротизації Л.І.Васермана; методику діагностики особистісної та ситуативної
тривоги Ч.Д.Спілбергера (адаптація Ю.Л.Ханіна).
При дослідженні рівня невротизації в студентів за методикою
Л.І.Васермана, встановлено, що більшість студентів – 71,28%, отримали
середній рівень невротизації. Такі результати свідчать про стійку нервову
систему, але з тенденцією до високого рівня. Студенти достатньо впевнені у
своїх силах, чітко йдуть до своєї мети. Емоційні переживання не викликають у
них незручностей, вони не мають труднощів у спілкування. Середній рівень
невротизації отримали 20,21% студентів. У таких студентів виражена емоційна
збудливість, в результаті чого з’являються негативні переживання (тривога,
напруження, неспокій). Студенти з високим рівнем невротизації безініціативні,
не можуть задовольнити власні бажання, результатом чого є апатія та
небажання взагалі чимось займатися, вони мають труднощі в спілкуванні та
стають соціально нерішучими та залежними. Тільки 8,51% досліджуваних
студентів виявили низький рівень невротизації, що свідчить про емоційну
стійкість, позитивний фон переживань (оптимізм). Такі студенти з легкістю
вступають у спілкування, соціально незалежні та впевненні. Отже, за
отриманими результатами дослідження рівня невротизації студентів, можна
зробити висновки, що у більшості студентів середній рівень невротизації, що
свідчить про їх емоційну стійкість.
Дослідження рівня емоційної стійкості студентів-психологів за допомогою
тест-опитувальника ЕРІ (Г.Айзенка) показало, що 54,26% студентів адекватно
реагують на кризові ситуації в процесі життєдіяльності, до вирішення проблем
підходять з розумом. У 18,08% студентів виявлено високий рівень емоційної
нестабільності. Такі студенти схильності до швидкої зміни настрою, для них
характерні почуття провини, тривоги, депресивні реакції, емоційна нестійкість
у стресових ситуаціях. Низький рівень емоційної нестійкості визначили 27,66%
досліджуваних студентів. Ці студенти зберігають організовану поведінку в
звичайних та стресових ситуаціях, не схильні до хвилювання, схильні до
лідерства, з легкістю вирішують емоційно-напружені завдання. Отже, згідно з
отриманими результатами дослідження емоційної нестійкості у студентів було
встановлено, що більшість студентів схильні до емоційного балансу та
адекватних емоційних реакцій.
Результати дослідження тривожності за методикою діагностики тривоги
Ч.Д.Спілбергера (адаптація Ю.Л.Ханіна) показали, що більшість студентів –
68,09%, отримали середній рівень тривожності. Такі студенти можуть
контролювати свої негативні переживання, адекватно оцінювати ситуацію,
регулювати свою поведінку. Високий рівень тривожності отримали 18,08%
студентів, вони переживають напруження, емоційні нестійкі, достатньо
збудливі, характеризуються підвищеною стомлюваністю, невпевненістю в собі.
І навпаки, студенти з низьким рівнем тривожності – 13,83% студентів,
відчувають душевний спокій, достатньо врівноважені, впевнені у собі. Отже,
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згідно з отриманими результатами дослідження тривожності у студентів було
встановлено, що більшість студентів не схильні до тривожності.
Перспективним є питання дослідження взаємозв’язку емоційних станів і
характеристик особистості, що дозволить окреслити коло суб’єктивних
факторів, пов’язаних з протіканням особистісних конфліктів.
Ступак О.Ю.
к. пед. н., доц. кафедри менеджменту ДДПУ
ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ШЛЯХУ
ДО СПІВПРАЦІ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДИ
Становлення громадянського суспільства в кожний історичний проміжок
часу супроводжувалося створенням певних об’єднань, структур, організацій,
що згуртовують людей різного віку певних позицій в напрямку відстоювання
власних прав, представлення поглядів, лобіювання інтересів. Водночас кожний
історичний період характеризується активною участю молоді в діяльності таких
об’єднань, оскільки молодь завжди позиціонує власний погляд на політичні,
державотворчі, суспільні процеси. Із одного боку молодь як рушійна сила
розвитку громадянського суспільства акумулює суспільні процеси, а з іншого –
її участь в суспільній, політичній, громадській діяльності формує, розвиває та
стимулює соціальну активність як дієвий механізм саморозвитку,
самовдосконалення молоді.
Фундаментом ідеї громадянського суспільства є проблема відносин
суспільства та держави, влади та людини. Державна влада прагне до
розширення своїх повноважень та встановлення тотального контролю над
суспільством, тоді як відстоювання своїх прав та свобод протидіє цій тенденції,
обмежує державне свавілля та прямує до розбудови правової державної
політики та громадянського суспільства.
Структурно громадянське суспільство уявляють у вигляді діалектичної
сукупності чотирьох основних сфер: політичної – відносини, що виникають у
зв’язку із задоволенням політичних інтересів і свобод шляхом забезпечення
участі громадян у різного роду партіях, рухах, державних і громадських
справах, асоціаціях; економічної – економічні відносини і насамперед
відносини власності; соціальної – утвердження середнього класу; духовної –
віддзеркалення процесів функціонування і розвитку громадянського
суспільства в суспільній та індивідуальній свідомості у вигляді наукових
теорій, концепцій і у формі буденної свідомості, життєвого досвіду, традицій
[1, с. 17].
Потреба в інституалізації суспільства зумовлена створенням платформи для
налагодження комунікації між державою та громадою, представлення та
лобіювання інтересів громади, реалізації проектів та заходів різного
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спрямування. Водночас вони здійснюють вплив не лише на оточення та
суспільство, а й створюють умови для розвитку лідерських якостей її членів,
формування соціальної активності, зокрема для молоді.
Дослідник політичної науки Н.І. Крицкалюк зазначає, поняття «інститут» та
«інституція» регулюють суспільно-політичні відносини, встановлюють і
закріплюють певний порядок у суспільстві. Водночас структуру інституту
громадянського суспільства визначає сукупність осіб, які мають мету,
володіють матеріальними засобами та здійснюють відповідні функції.
Змістовно інститут громадянського суспільства становить сукупність різних
соціально-політичних орієнтацій та соціальних ролей як специфічної форми
самоорганізації громадян, що характеризується автономією стосовно держави
та адаптованістю до суспільного середовища.
Синонімія понять „інститут” та „інституція” вирішується завдяки
окресленню специфіки застосування кожного з них та неприпустимості
ототожнення їх значень. Інституціям відводиться значення символічних,
звичаєвих, семіотичних значень та практик, закріплення і відтворення яких
здійснюється за допомогою таких соціальних організацій, як інститути [2,
с. 17].
У дослідження О.Г. Михайловської запропоновано визначення поняття
«інститут громадянського суспільства» як специфічної форми самоорганізації
громадян, що характеризується автономією по відношенню до держави та
адаптованістю до суспільного середовища. Дослідження ґрунтувалося на
розумінні інституціоналізації як процесу визначення і оформлення
організаційних, правових та інших структур для задоволення суспільних
потреб. Отже, інституціоналізація громадянського суспільства визначена як
процес, що характеризується розвитком кількісних і якісних ознак у
формуванні інститутів, соціально-політичною мобілізацією та громадянською
участю щодо реалізації їх специфічних функцій, зокрема, поширенням
демократичних цінностей і норм тощо [3, с. 11-12].
Відповідно до Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства, ухваленої постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. № 976, до інститутів громадянського суспільства
зараховано: громадські організації, професійні та творчі спілки, організації
роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації
населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі
товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства.
Отже, рівень розвитку громадянського суспільства характеризує кількість та
якість роботи його інститутів, що утворюються та функціонують не державою,
а громадянами, які самостійно визначають вектор діяльності, змістовність та
види взаємодії з державними органами.
Список використаних джерел:
1. Рудич Ф. М. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення,
тенденції розвитку: Монографія / За заг. ред. Ф. М. Рудича. – К.: Парламентське
видавництво, 2006. – 412 с.
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аспірант каф. обліку і аудиту ДДПУ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІ ПІДПРИЄМСТВА
Перехід України до сталого економічного розвитку, її інтеграція до
європейського і світового співтовариства вимагають відповідного пошуку
нових інструментів корпоративного управління. Одним із основних завдань у
цьому контексті є прозорість і відкритість підприємств в частині розкриття
інформації про свою діяльність, а також гармонізація вимог до фінансової та
нефінансової звітності та бухгалтерського обліку.
Найбільш ефективним інструментом забезпечення відкритості інформації є
складання та оприлюднення підприємствами інтегрованої звітності, яка
відображає як фінансові, так і нефінансові показники, які компанія
використовує для створення вартості своїх продуктів і послуг.
Імплементація міжнародних стандартів інтегрованої звітності та
дослідження перспектив її розвитку в Україні є досить вагомим питанням, яке
потребує подальшого вивчення. Актуальність дослідження даної теми
пояснюється практичною значущістю складання інтегрованої звітності
вітчизняними підприємствами з метою їх інформаційної прозорості, яка
необхідна для зміцнення довіри з боку зацікавлених осіб, підвищення
конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та забезпечення сталого
розвитку.
Інтегрований звіт являє собою стисле відображення того, як стратегія,
управління, результати і перспективи організації в контексті зовнішнього
середовища
ведуть
до
створення
вартості
в
короткостроковій,
середньостроковій і довгостроковій перспективі.
Становлення інтегрованої звітності у світі наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Становлення інтегрованої звітності [1]
Дата
Грудень 2009
Серпень 2010
Вересень 2011
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Ключові події / опис
Форум A4S: поява Міжнародного комітету інтегрованого звітування (IIRC)
Запуск IIRC, пізніше перейменованого в Міжнародну інтегровану раду зі
звітності (листопад 2011 р.)
Вийшов дискусійний документ щодо інтегрованої звітності, опублікований
IIRC
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Жовтень 2011
Липень 2012
Березень 2013

Липень 2013
Квітень 2013
Грудень 2013

Запуск пілотної програми для бізнес-мережі
Розроблено структурний проект
Впроваджено довідкові документи стосовно Інтегрованої системи звітності:
Капітал (ACCA);
Суттєвість (AICPA);
Бізнес-модель (CIMA), (IFAC), (PwC)
Впровадження (World Intellectual Capital Initiative (WICI))
Створення вартості (Ernst and Young LLP (EY))
Запуск пілотної програми для інвесторів
Консультативний проект: опублікована Інтегрована звітність <IR> (IIRC
2013b)
Відповідь IIRC на рекомендації та публікацію <IR> (IIRC 2013a)

Згідно з міжнародним стандартом інтегрований звіт містить провідні
принципи та елементи змісту, які наведено на рис. 1.
Інтегрован
Принципи
Стратегічний фокус і орієнтація на
майбутнє
Можливості підключення інформації
Взаємодія

із

зацікавленими

Суттєвість
Стислість
Достовірність і повнота
Сталість і порівнянність

Елементи змісту
Огляд

організації

та

зовнішнє

Управління
Бізнес-модель
Ризики і можливості
Стратегія і розподіл ресурсів
Результати діяльності
Перспективи на майбутнє
Основні
принципи
підготовки
і
презентації, що враховує загальні
рекомендації з підготовки звіту

Рис. 1. Принципи та елементи змісту інтегрованого звіту [2]
На рис. 2 зображені впливові особи, які включають в себе: раду директорів,
комітети правління (наприклад, комітет з аудиту) та керівників компанії.
Найчастіше використовуються декілька напрямків діяльності компанії,
включаючи фінанси, казначейство, відносини з інвесторами, стійкість та
операційні підрозділи.
Крім того, є особи, не пов’язані з компанією, які можуть впливати на зміст
інтегрованого звіту. Вони включають аудиторів та юридичних радників,
регуляторні та державні органи. Інші зовнішні зацікавлені сторони – це
акціонери, інвестори, клієнти та працівники.
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Рада директорів і менеджмент
компанії

Радники і регулятори
• Юрисконсульт
• Аудитори
• Регулятори
• Уряд

• Правління
• Комітет з аудиту
• Керівники
ВНУТРІШНІ
Операції компанії
• Фінанси
• Казначейство
• Операційні підрозділи
• Відносини з інвесторами
• Стійкість

Інтегрована
звітність

ЗОВНІШНІ
Зацікавлені сторони
• Інвестори
• Аналітики
• Кредитори / Постачальники
• Клієнти
• Неурядові організації
• Спільнота

Рис. 2. Особи, які здійснюють контроль або мають суттєвий вплив на
інтегровану звітність [3]
Інтегрована звітність сприятиме українським компаніям у наступному [4]:
1. Краще зрозуміти власну бізнес-модель, а саме оцінити вплив діяльності
компанії на капітали: фінансовий, промисловий, людський, інтелектуальний,
соціальний та природній.
2. Впровадити соціальну відповідальність у бізнес.
3. Артикулювати ті стратегічні переваги, які істотно впливають на вартість
компанії.
В Україні інтегровану звітність складають: СКМ, ДТЕК, Метінвест,
АрселорМіттал Кривий Ріг, Київстар, Оболонь, ГК Фокстрот. Ці підприємства є
лідерами з надання прозорої інформації.
Отже, становлення інтегрованої звітності лише починається у світі, а тому
належне використання інтегрованого звіту українськими компаніями сприятиме
легітимізації українського бізнесу на міжнародних ринках.
Список використаних джелел:
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August
2016.
[Електорнний
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Режим
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[Електорнний
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК СУЧАСНА
ПАРАДИГМА МЕНЕДЖМЕНТУ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА,
РЕГІОНУ, КРАЇНИ
Швидкі темпи занурення українського суспільства в ринкові відносини
вимагають від вітчизняного бізнесу за лічені десятиліття проходити ті шляхи,
що розвинутий світ подолав за останні три-п’ять століть. Відсутність досвіду
функціонування в ринкових умовах і часу на отримання такого досвіду робить
український бізнес дещо незграбним та лицемірним. Декларуючи визнані
світом загальнолюдські цінності, вітчизняний підприємець засліплений жагою
багатства та провокований до отримання доходів неправомірним і подекуди
злочинним шляхом, несталістю ринкових інституцій, що спостерігаємо в
Україні. Проте на тлі загально відразливої картини трапляються прогресивні
приклади, коли менеджмент компаній намагається рухатися в межах
загальносвітових тенденцій і визначає соціальну відповідальність основною
складовою частиною свого менеджменту.
Згідно з теорією, соціальна відповідальність – це соціальне явище, що являє
собою добровільне та свідоме виконання, використання і дотримання
суб’єктами суспільних відносин, приписів, соціальних норм, а у випадку
їхнього порушення – застосування до порушника заходів впливу, передбачених
цими нормами [1]. Для бізнесу вона трансформується в корпоративну соціальну
відповідальність (КСВ), як сучасну парадигму, що змушує ставити перед
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компанією цілі не лише у сфері прибутковості бізнесу, а враховувати інтереси
найманих працівників (внутрішня КСВ) та суспільства (зовнішня КСВ) [1].
Якщо в країнах Західної Європи та Північної Америки соціальна
відповідальність компаній з’явилася як логічна й адекватна відповідь на кризу
70-х років і зниження можливостей держав для фінансування соціальних
проектів [2], то в Україні ця концепція застосовується іноземними компаніями,
що привносять на наш ґрунт свій напрацьований досвід, іноді вітчизняними
виробниками які, знову ж таки, мають вихід на зовнішні ринки і намагаються
не зіпсувати для іноземних партнерів свою репутацію. Для підприємців, що
працюють на внутрішньому ринку, це зовсім не розповсюджена практика.
Також у цьому разі характерним є не повноцінне застосування принципів
соціальної відповідальності у власній діяльності, а лише епізодичне звертання
до них.
Така ситуація в бізнес-середовищі Україні вкрай негативно відбивається на
рівні конкурентоспроможності виробників країни на світових ринках. Адже в
умовах жорсткої глобальної конкуренції, притаманної розвинутим ринкам, саме
соціальна
відповідальність
стає
основним
чинником
формування
конкурентоспроможності компанії. Реалізуючись як добровільна діяльність
суб’єкта бізнесу, соціальна відповідальність координує дії суспільства у
вирішенні спільних проблем і так підвищує його ефективність; створює в країні
сприятливі умови для розвитку підприємництва, що стає запорукою
стабільного, довготермінового і сталого економічного зростання і, відповідно,
створює можливість для підвищення соціальних стандартів. Такий підхід до
ведення бізнесу значної кількості «гравців» на ринку зменшує загалом
економічні й інвестиційні ризики, запобігаючи економічним і фінансовим
кризам. У країні, підприємці якої зробили підвалиною парадигми власного
менеджменту соціальну відповідальність, людський розвиток має міцне
підґрунтя і гарні перспективи [3].
На жаль, українське суспільство не має необхідного досвіду існування в
ліберальних, демократичних умовах. Відповідно, українці суб’єктивно в
принципі не звикли боротися за свої права і, крім того, об’єктивно, не мають
інституційних важелів впливу на ситуацію, адже судова система країни не
працює повністю.
Чи можливо, у принципі, покращити ситуацію із соціальною
відповідальністю на теренах нашої країни? Напевне, що так. Ґрунтуючись на
світовому досвіді, можна запропонувати такі можливості для спонукання
бізнесу до використання принципів соціальної відповідальності, як [2]:
- активна просвітницька діяльність ЗМІ для підвищення загального рівня
обізнаності суспільства з принципами і перевагами соціальної відповідальності;
- застосування у фінансово-кредитній сфері при визначенні кредитного
рейтингу позичальника оціночних показників, які містили б аспекти соціальної
відповідальності і давали переваги такому бізнесу при кредитуванні;
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- активна позиція суспільства загалом та кожного окремого громадянина
щодо соціально-відповідального бізнесу та не прийняття інших варіантів.
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Чумак Л.В.,
ст. викл. кафедри педагогіки ДДПУ
РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО І МОЛОДІЖНОГО
ГРОМАДСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ
Однією з найважливіших соціальних потреб людини є її потреба й
прагнення віднайти статус в оточенні, а також у суспільстві, продемонструвати
себе в позитивному образі, набути визнання та почуття особистісної
значущості. Реалізації цих потреб сприяють дитячо-юнацькі організації та
об’єднання.
Аналіз сучасної наукової психолого-педагогічної літератури щодо проблем
виховання молодого покоління засвідчує наявність низки праць, у яких
розглядаються цілі й завдання, виховні можливості дитячих організацій та
об’єднань у становленні молодого покоління (Л. Алієва, А. Волохов, І. Зверєва,
Б. Купріянов, Н. Чернуха та ін.)
Метою публікації є дослідження діяльності дитячих і молодіжних
громадських організацій України.
Дитячий та молодіжний громадський рух є формою залучення молоді до
соціальних умов життя й праці, до спілкування у соціальному середовищі.
Дитячий та молодіжний рух України має глибоке коріння та традиції.
Масовий громадський рух на території сучасної України почав активно
розвиватися тільки у ХІХ столітті. У 1816 році в Перемишлі таємно діяв гурток
української молоді, який поставив перед собою мету – боротися за
впровадження в народні школи рідної мови. Дещо пізніше виникли таємні
товариства в духовних училищах Києва, у вінницьких гімназіях.
У 80-х роках у період зростання національної самосвідомості, навкруги ідеї
української державності оформилися гуртки «Молода гвардія», «Молода
Україна». Розвивався студентський рух. У 1897 році розпочала свою діяльність
Всеукраїнська загальна організація-федерація 200 студентських груп на чолі з
консультативним комітетом.
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Громадську активність виявляла й учнівська молодь. Так, гурток,
заснований у 1890 році в Київській гімназії, уже через чотири роки об’єднував
майже 200 учнів у 25 гімназіях.
Просвітницькі гуртки української молоді, які спочатку називалися
общинами, а після гуртками, існували і в Галичині. З 60-х років ХІХ століття й
до початку ХХ століття їх діяльність охопила майже всі середні та вищі школи.
На зламі ХІХ – початку ХХ століття починається другий період розвитку
українського молодіжного руху. Він характеризується кількісним зростанням
молодіжних об’єднань, а також якісними змінами у формах діяльності: на
розгляд ці об’єднання все частіше виносять суто молодіжні проблеми.
У 1891 році студентами Харківського та Київського університетів було
засновано товариство «Братство Тарасівців». Братчики повинні були
просвіщати українську молодь, учити дітей та дорослих грамоти. Братства
тарасівців були засновані також в Одесі, Полтаві, Чернігові.
Загострення політичної ситуації та зростання революційного руху вплинули
й на настрій учнівської молоді середніх навчальних закладів. Особливе місце
серед них посіла спілка Харківської учнівської молоді [1].
Для Західної України вказаний період відзначений тим, що саме тоді діяли
«Сокіл» (організація заснована в 1894 році) та «Січ», які відповідно до своїх
статутів називалися «фізкультурно-спортивними товариствами». Восени 1911
року у Львові були організовані гуртки найбільшої за чисельністю відомої
організації «Пласт».
За роки революції та громадянської війни спектр молодіжного руху ще
більше розширився. З’явилася ціла низка нових організацій. Це стосується й
об’єднань учнівської молоді.
На початку 1918 року у 30 київських школах існували свої українські
громади. Вони об’єднувалися в українські середньошкільні організації міста
Києва.
Різноманітну картину молодіжного руху того часу доповнюють неполітичні
об’єднання молоді. Це позапартійні спілки сільської молоді, які на початку 20-х
років мали на селі більшу популярність ніж комсомол. Популярною також була
й «Просвіта», яка у 1922 році об’єднувала близько 400 тисяч членів.
Однак у тоталітарній державі не міг існувати плюралізм політичних
поглядів. До середини 20-х років усі молодіжні об’єднання, крім комсомолу,
було знищено.
Одночасно у 20-30–х роках на території Радянської України діяла низка
нелегальних, підпільних молодіжних об’єднань (тільки в 1929 році за участь в
антирадянських молодіжних організаціях було заарештовано близько 2200
молодих людей).
Однією з найчисельніших світових дитячих організацій є організація
скаутів. Відомою скаутською організацією сучасної України є «Пласт». Виник
український «Пласт» восени 1911 року у Львові. Оформився як самостійна
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організація 12 квітня 1912 року. Його засновником став український вчений
О. Тисовський.
У 1913 році у Львові відбувся перший з’їзд представників пластових
гуртків, на якому був створений Організаційний пластовий комітет. Однак
польська влада не бажала розвитку цієї української організації. У 1930 році
«Пласт» був заборонений на Волині, а у 1931 році – на всіх українських землях,
що були під польською владою. Більшовицькою владою «Пласт» теж було
заборонено, а його активні учасники і керівники були репресовані. Далі
«Пласт» існував тільки в еміграції [4].
Початок відродження національного скаутського руху в Україні покладено
у 1989 році, коли була створена опікунська рада. У 1990 році перший загін (12
чоловік) прийняв пластову присягу. У 1993 році Український пласт прийнятий
до світової організації Скаутського Руху.
Пласт – добровільна, неурядова, позапартійна, міжконфесійна виховна
організація, членство в якій відкрито для всіх громадян України, незалежно від
їх етнічного походження чи віровизначення (конфесії), що визнають і
дотримуються Пластового Закону та пластових ідейних засад [3].
Мета українського Скаутінгу-Пласту – на основі пластових ідейних
положень, історичної та культурної спадщини українського народу виховувати
дітей і молодь як всебічно розвинених, фізично міцних, духовно багатих
особистостей.
На сьогодні молодіжний рух України укріплюється та розширюється.
Процеси демократизації сприяли підвищенню соціальної активності молоді,
пошуку нових шляхів самореалізації.
Основною метою діяльності сучасного дитячого та юнацького громадського
руху України є формування національно свідомого, фізично та духовно
розвиненого громадянина України, захист прав та інтересів молоді, об’єднання
зусиль для добрих й корисних справ, розвитку здібностей підростаючого
покоління.
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОДАТКОВОЇ
ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
Завершальним етапом облікового процесу підприємства є складання
звітності, яка має відповідати вимогам законодавства України. З метою
спрощення процедури складання, подання й подальшої обробки звітності було
запроваджено електронну звітність.
Ця проблематика порівняно недавно висвітлюється як у засобах масової
інформації, так і серед науковців. Саме тому наукова думка щодо електронного
оподаткування й електронної звітності активізувалася останніми роками.
Після прийняття Податкового кодексу України набули свого подальшого
законодавчого розвитку окремі елементи електронного оподаткування, хоча й
надалі залишається не вирішеною ціла низка проблем, які сповільнюють
застосування системи електронної звітності.
Способи подання податкової звітності, визначені вимогами Податкового
кодексу України, передбачають подання декларацій, звітів як у паперовому
вигляді, так і в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації
електронного цифрового підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному
законодавством: а) особисто платником податків або уповноваженою на це
особою; б) поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) засобами електронного зв’язку в електронній формі [2].
Подання податкової звітності в електронному вигляді дозволяє зменшити
паперовий документообіг, скоротити накладні витрати, спростити процедуру
подання звітності. Крім того, електронна звітність – це також ще й престиж
організації чи підприємства, яке, працюючи з використанням сучасних
інформаційних технологій, демонструє громадськості свою чесну позицію
сумлінного платника податків.
Подання податкової звітності в електронній формі – це не чиясь забаганка, а
спосіб, якого вже давно дотримуються провідні країни світу. Наприклад, такі
країни як Англія, Данія, Ірландія, Люксембург, Канада, Німеччина, США,
Швеція, Чехія, Франція повністю перейшли або переходять на електронну
форму звітності. Платнику податку чи відповідальній за це особі (наприклад,
бухгалтеру) не треба стояти в черзі на індивідуальний камеральний прийом,
тим самим зберегти свій час і заощадити частину грошових коштів.
Для подання звітності в електронному вигляді необхідне спеціальне
програмне забезпечення, за допомогою якого можна сформувати та подавати
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електронні документи. Податкова служба України пропонує безкоштовну
програму OPZ-«Податкова звітність» для формування податкової звітності.
Підготовку звітності також можна здійснювати за допомогою комерційних
бухгалтерських програм.
Україна має намір якнайшвидше запровадити безпаперове подання звітності
до всіх органів державної влади. Задля цього Уряд схвалив Концепцію
створення та функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання
електронної звітності».
Метою створення автоматизованої системи «Єдине вікно подання
електронної звітності» є впорядкування механізмів електронної взаємодії
органів-контролерів державної влади та суб’єктів подання звітності через
впровадження єдиних уніфікованих стандартів процесу подання, оброблення,
використання та зберігання звітності, належне нормативно-правове,
методологічне, організаційне й технологічне забезпечення взаємодії учасників
процесу подання електронної звітності [3].
Також розроблено програмне забезпечення формування й подання до
органів Державної податкової служби податкової звітності та реєстрів
податкових накладних в електронному вигляді. Це програмне забезпечення
призначене для платників податків та розповсюджується безкоштовно через
державні податкові інспекції. Його можна вільно завантажити з веб-сайту
Державної податкової адміністрації України.
Основними перевагами подання податкової звітності та реєстрів податкових
накладних в електронному вигляді є:
1. економія робочого часу платників податків, а також їх коштів на
придбання бланків звітних документів (немає потреби відвідувати державну
податкову інспекцію, купувати бланки звітності);
2. гарантія автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність
арифметичних помилок та похибок;
3. можливість оперативного оновлення форматів подання документів в
електронному вигляді каналами телекомунікаційного зв’язку (у разі зміни форм
податкових декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування i
сплати податків, або при запровадженні нових форм декларацій платник
податків автоматично отримує можливість оновлення версій форматів);
4. суттєве скорочення термінів проведення перевірки щодо правомірності
заявлених до відшкодування сум ПДВ та забезпечення своєчасного їх
відшкодування платнику податків;
5. підтвердження доставки звітності (податковий орган надсилає квитанцію
про отримання податкової декларації каналами телекомунікаційного зв’язку);
6. конфіденційність інформації;
7. оперативність обробки отриманої інформації у податковому органі;
8. звітність, що надіслана до податкового органу електронною поштою
через мережу Інтернет із застосуванням посилених сертифікатів ключів
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електронного цифрового підпису, не потребує дублювання на паперових
носіях, а також її зберігання[1].
Ще однією з переваг подачі електронної звітності є те, що платник,
знайшовши помилку, може подавати звіт повторно (кілька разів). Прийнятим
буде вважатися останній, отриманий від платника податків, звіт. До кінця
терміну можна подати звіт і в паперовому вигляді, і якщо це буде останній
документ, то саме він і буде вважатися остаточним (усі попередні версії
звітного документа, незалежно від способу подачі, будуть прийняті «до
відома») [1].
Отже, електронна звітність значно полегшує роботу бухгалтерів, надає
можливість подати звітність у будь-який час та гарантує автоматичну перевірку
документів на виявлення помилок.
Проте на сьогодні, існують проблемні моменти й чинники, які
сповільнюють популяризацію електронної податкової звітності та негативно
впливають на впровадження електронної звітності, до них належать:
 високі вимоги до фахівців, які зумовлює комп'ютеризоване складання
звітності;
 витрати на придбання та обслуговування комп'ютерних програм,
складання електронної звітності та на придбання належної комп'ютерної
техніки;
 витрати на навчання персоналу;
 психологічна інерційність бухгалтерів та керівників підприємств;
 тимчасове ускладнення процедури складання та подання електронної
звітності, зумовлене потребою отримання та узгодження ключів електронного
цифрового підпису з зовнішніми користувачами;
 неузгодженість та недосконалість законодавства щодо електронного
документообігу;
 нестабільність законодавства з приводу фінансового обліку й звітності,
що не дозволяє забезпечити вчасний автоматизований розрахунок окремих
форм звітності.
Вплив частини зазначених чинників можна значно знизити та ліквідувати,
якщо керівництво та бухгалтери підприємств отримають вичерпну інформацію
про переваги подання електронної звітності, повний перелік дій для переходу
на електронну звітність та вартість програмного забезпечення [1].
Отже, впровадження подачі звітності в електронній формі має свої переваги
та недоліки. На нашу думку, ці недоліки не є суттєвими й при бажанні їх можна
легко ліквідувати.
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ОСОБЛИВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ
ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Роль туризму в сучасному світі визначається передусім тим, що він є
частиною соціальної сфери, виконуючи функції соціального характеру:
а) туризм – це вид відпочинку, який сприяє відновленню сил і
працездатності людини і відповідно психофізіологічних ресурсів суспільства;
б) туризм сприяє раціональному використанню вільного часу людини;
в) важливу роль туризм виконує у сфері зайнятості й підвищення життєвого
рівня місцевого населення;
г) туризм можна вважати екологічно безпечною сферою діяльності людини;
д) туризм збагачує соціально-економічну інфраструктуру й міжрегіональну
співпрацю країн, держав і народів.
Так, туризм стимулює розвиток елементів інфраструктури – готелів,
ресторанів, підприємств торгівлі тощо. Вплив туризму на економічний
розвиток виявляється у підвищенні ділової активності та розширенні
виробництва товарів і послуг у результаті збільшення платоспроможного
попиту за рахунок іноземних і місцевих екскурсантів. Особливе місце
відводиться туризму у створенні робочих місць і розв’язанні проблеми
зайнятості. Важливе значення має вклад міжнародного туризму в платіжний
баланс країни, який виражається у вигляді різниці між витратами іноземних
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туристів у країні й витратами резидентів цієї ж країни за кордоном. Туризм
впливає на економіку в таких аспектах:
- є джерелом доходу для місцевого населення туристських центрів,
стимулює розвиток галузей, пов’язаних з випуском предметів народного
вжитку, бо приплив туристів підвищує попит на багато видів товарів, завдяки
чому виробництво розвивається;
- сприяє розвитку пізнання й розважального бізнесу, бо зі сторони місцевої
влади приділяється велика увага збереженню культурної спадщини
(пам’ятників, музеїв), побудові різноманітних атракціонів для розваг;
- стимулює розвиток підприємств зв’язку, бо, підтримуючи контакти з
місцем постійного проживання, туристи використовують пошту, телеграф,
телефон;
- зумовлюють зростання попиту на вироби місцевої промисловості,
сувеніри, які є рекламою для туристського центру;
- сприяють припливу до країни іноземної валюти.
Туризм – це активна форма людського спілкування, що допомагає
взаємопізнанню націй, розвитку взаєморозуміння та встановленню культурноекономічних зв’язків між народами. Міжнародні туристичні зв’язки є однією із
форм міжнародних відносин, що активно впливають на політику держав світу.
Але не менш важливими є соціальні функції туризму. Можемо розглядати
туризм і як популярну форму організації відпочинку, проведення дозвілля,
пізнання рідного краю, навколишнього середовища, знайомства з історією,
культурою і традиціями певної країни. Туризм впливає на суспільне життя
країни, яка приймає туристів. Інтерес туристів до історії та культури країни
викликає в її громадян бажання зосередити увагу на власних історичних
традиціях, досягненнях національної культури, почуття гордості за свою
країну. Туризм сприяє культурному обміну між різними народами, релігіями та
культурами. Науково-технічний прогрес і автоматизація виробництва сприяють
збільшенню вільного часу працівників, проблема його раціонального
використання також належить до соціальних. Вирішити цю проблему можна за
допомогою туризму, бо громадяни здатні провести своє дозвілля на екскурсіях,
у походах, подорожах. Для України міжнародний туризм є досить молодою
галуззю, що перебуває на етапі становлення, але має всі необхідні умови для
інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму.
Для успішного розвитку туризму необхідно забезпечити його раціональне
планування й ефективне управління. Перевагами розвитку туризму мають стати
нові робочі місця, додаткові прибутки й інвестиційні надходження,
модернізація комунальних підприємств, нові технології тощо. Наступним
кроком, повинна виступати реклама туристичної сфери, завдяки якій зросте
інтерес до туристичних комплексів України українських та іноземних
громадян, що призведе до необхідного інвестування в розвиток туризму
України. Прискорити розвиток туризму в Україні дозволять:
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1. Розробка мережі цікавих туристичних маршрутів міжнародного значення
на території нашої країни з урахуванням потреб та інтересів гостей, потенціалу
туристичних ресурсів з подальшим представленням комерційних пропозицій
іноземним туристичним фірмам для їх використання;
2. Забезпечення випуску високоякісної рекламно-інформаційної продукції
іноземними мовами, яка висвітлить туристичні можливості, історію, культуру
України для розповсюдження серед іноземних туристів та закордонної
спільноти.
3. Проведення маркетингового дослідження відносно можливості відкриття
туристичними та спортивними організаціями центрів спортивного туризму для
іноземців на базі наявної інфраструктури водного, пішого, гірничого,
мисливського та інших видів туризму.
4. Формування сервісних, інформаційних регіональних центрів сприяння
експорту туристичних послуг.
5. Підтримка екотуризму, охорона довкілля, розуміння взаємозв’язку
довкілля, економіки, суспільства.
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