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ГЛАВА 1. ПАРАДИГМА ВИМОГ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
РЕГІОНАЛЬНИМИ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ 

 
1.1. Актуальність теми дослідження 
 
Парадигмою вимог до системи управління силами охорони правопорядку 

(СОПр) будемо вважати: початкову концептуальну схему, модель постановки 
проблеми і їх вирішення, методи дослідження у сфері управління. Сучасна 
парадигма управління, за оцінкою американських вчених З. Лана та К. Андерс, 
систематизує актуальні напрями управління і визначає основні їх аспекти, 
зокрема політичні, правові, історичні, менеджерські. За іншим тлумаченням 
парадигма у сфері управління – це система основних наукових досягнень у 
сфері державного управління – теорій, методів, згідно з якими організується 
певна діяльність: теоретичний опис або модель постановки проблеми, прийнята 
як зразок вирішення завдань. При цьому науковий термін “парадигма” 
найчастіше використовується у значенні “теорія”, “концепція”, “доктрина”, 
“модель”,“уявлення”,“система поглядів”. 

Можна також тлумачити парадигму у сфері управління як продукт бачення 
та осмислення військового та державного управління, сукупність уявлень про 
його об’єкт, процеси, явища, як образу його бажаного майбутнього стану, набір 
системоутворюючих ідей і соціальних цінностей, як сценарій можливих подій, 
обставин і наслідків і як свідчення міри професіоналізму суб’єктів управління, 
як продукт розумової праці керівників усіх рівнів управління. З цієї точки зору 
парадигма у сфері управління включає пізнавальний, аналітичний, ціннісний, 
творчий і організаційно-вольовий компоненти [7, с.140–141]. 

На сьогодні виникла гостра потреба у додаткових дослідженнях вимог до 
регіональної системи управління (СУ) силами охорони правопорядку, виходячи 
з головних тенденцій формування та розвитку безпекового середовища у світі 
[53, C. 4–5] та тривалого втручання Російської Федерації у внутрішні справи 
України [54]. 

Події в Україні 2014-2016 р. р. потребують не лише підготовки військ (сил) 
Збройних Сил України (ЗСУ) до стримування та відбиття агресії сусідніх 
держав, а і регіональних сил охорони правопорядку (СОПр) для підтримання 
порядку у громадянському суспільстві, якими необхідно управляти. З цією 
метою створюється і розгортається регіональна система управління до якої 
пред’являються певні вимоги. 

Під силами охорони правопорядку розуміється поєднання органів, військ, 
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сил, на які покладено завдання щодо виконання правоохоронних функцій як в 
мирний час (в умовах звичайної, ускладненої, кризової або критичної 
оперативних обстановок, надзвичайних ситуацій (обставин) та надзвичайного 
стану)) так і у воєнний часи. Сили охорони правопорядку виконують покладені 
на них завдання в загальній системі держави окремо або разом з іншими 
силовими структурами.  

Система управління силами охорони правопорядку в широкому розумінні – 
є упорядкована сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих підсистем, які 
утворюють єдине ціле з метою досягнення в процесі функціонування певних 
(заданих) результатів.  

Система управління силами охорони правопорядку в регіоні держави 
повинна мати всі складові (органи і пункти управління, систему зв’язку і 
комплекс засобів автоматизації управління (КЗА)). При формуванні складових 
повинні враховуватися специфічні особливості: при формуванні органу 
управління – доля участі органів зазначених сил при рішенні завдань у сфері 
внутрішньої безпеки держави; при створенні пунктів управління – необхідність 
функціонування органів по управлінню силами охорони правопорядку в різних 
умовах (ситуаціях і станах) та забезпечення управління стаціонарними і 
рухомими (мобільними) об’єктами з різним рівнем оснащеності засобами 
автоматизації управління; при створенні і розгортанні системи зв’язку – 
необхідність забезпечення динамічної зміни місцеположення органів 
управління, формувань СОПр, окремих важливих рухомих державних і 
військових об’єктів, а також просторове, енергетичне і функціональне 
сполучення її складових з аналогічними системами Єдиною національною 
системою зв’язку України; при виборі і застосуванні комплексу засобів 
автоматизації управління (КЗА) – стан КЗА управління силами охорони 
правопорядку сумісно з аналогічними засобами силових відомств, системи 
управління державою, світові досягнення з цього питання. 

В теорії корпоративного менеджменту розглядається структура ієрархія 
компанії, для управляння якою створюється система управління (СУ) [55, C. 
259 –269, 57]. 

Об’єктивне обґрунтування вимог до перспективної регіональної системи 
управління силами охорони правопорядку (у подальшому – об’єктами 
управління) можливо за умов чіткого розуміння, що в кожному конкретному 
випадку розуміється під системою управління. Так, старша посадова особа 
(командир, начальник) стверджує, що він створив систему управління 
об’єктами управління і при цьому розуміє систему як процес віддачі їм 
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вказівок, розпоряджень, наказів та директив і отримання своєчасних доповідей 
на їх виконання. Крім цього, об’єкти управління, з дозволу старшої посадової 
особи, за встановленою системою роблять доповіді про стан і можливості своїх 
підлеглих формувань, противника, обстановки в районі виконання завдань. З 
іншого боку, при аналізі та синтезі системи управління традиційно розуміють її 
структуру, до складу якої входять органи управління (ОУ), пункти управління 
(ПУ), система зв’язку (СЗ) та комплекс засобів автоматизації управління 
(КЗАУ), які розгорнуті на пунктах управління. Інколи під системою управління 
розуміють лише створення органів управління. 

Стає зрозумілим, що для різного тлумачення поняття ”система 
управління” слід розглядати і обґрунтовувати їх доцільність різного набору 
вимог. Разом з тим, усі розглянуті і обґрунтовані вимоги повинні задовольняти 
процес управління, якому притаманні якості щодо своєчасності, стійкості, 
безперервності та скритності. 

Метою роботи є обґрунтування вимог до перспективної регіональної 
системи управління визначеними суб’єктами, виходячи з об’єктивності різних 
підходів щодо визначення тлумачення поняття ”система управління”.  

 
1.2. Загальні поняття про систему управління як процес управління 

об’єктами 
 
Система управління в загальному вигляді створюється (розгортається) для 

організації управління: військами (силами) та іншими об’єктами при підготовці 
і виконанні ними завдань, зброєю, економікою регіону (міста, галузі) або 
держави у цілому, наукою на державному (відомчому) рівні, системою охорони 
здоров’я на регіональному (місцевому) або державному рівнях, освітою на 
державному, регіональному, відомчому і вузівському рівнях, соціальному, 
культурно-просвітницькому та іншими процесами. 

Управління військами (силами), в тому числі силами охорони 
правопорядку, здійснюється на стратегічному, оперативно-тактичному і 
тактичному рівнях. Управління бойовими діями здійснюється на оперативно-
тактичному і тактичному рівнях. Управління зброєю, крім атомної зброї, або 
носіїв зброї міжконтинентальної дії, здійснюється на тактичному рівні. В теорії 
корпоративного менеджменту досліджується централізоване управління 
корпорацією, як управління нею юридичною особою [55, C. 70, 56]. Усі ці 
процеси взаємопов’язані. Так, розглядаючи управління військами (силами), як 
процес, і створену (розгорнуту) для цього систему управління завжди 
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обумовлюють ту обстановку в якій діють війська (сили): війська (сили) діють в 
умовах мирного часу чи в умовах воєнного часу? І у першому і у другому 
випадках управління здійснюється військами (силами), а для сил охорони 
правопорядку і невійськовими формуваннями.  

Формування – створена державою, відповідно до чинного законодавства, 
військова, воєнізована або правоохоронна частина (підрозділ) для виконання 
певних завдань держави або створені всупереч дійсному законодавству 
громадськими організаціями (політичними, релігійними та ін.) або силами 
спеціальних операцій противника на території країни, сили, що організовані і 
озброєні на зразок військових частин, з метою протиправної діяльності [8]. 
Варіант сил спеціальних операцій продемонстровано противником на сході 
України в Донецької і Луганської областей. Разом з тим, враховуючи 
розростання кількості держав світу, які охоплені тероризмом [9], і зростання в 
деяких країнах профашистських організацій, можна погодитися з думкою В. 
Якуб’яна [10], що у планах окремих високопосадовців сусідніх держав світу є 
плани щодо відокремлення від України значних регіонів на свою користь 
(рисунок 1.1). 

 
При розгляді системи управління військами (силами) у воєнний час 

обов’язково враховується її вплив на систему управління бойовими діями, а при 
управлінні силами охорони правопорядку – на систему управління службово-
бойовими (бойовими) діями. Іншими словами, ці системи управління діють 

 

До Польщі 

До Російської Федерації 

У К Р А Ї Н А 
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одночасно і паралельно з відповідним взаємним зв’язком з ключових питань від 
яких залежить досягнення загальної мети. Схематично це можна пояснити як 
подано на рис. 1.2. 

Отже, як у військовій сфері, так і при аналізі та синтезі дій сил охорони 
правопорядку, спостерігається, з одного боку, якби автономність дій створених 
(розгорнутих) систем управління різного призначення, а з іншого – їх взаємний 
зв’язок з ключових питань від яких залежить досягнення загальної мети.  

 

 
За напрямами економічного, наукового, соціально-політичного та інших, 

спостерігається така ж картина, а саме: системи управління різних рівнів 
виконують автономно властиві їм функції і одночасно взаємодіють з ключових 
питаннях від яких залежить досягнення загальної мети.  

При дослідженні зазначених вище систем управління визначальним є 
ефективність їх функціонування за умов, що їх структури створені 
обґрунтовано і здатні забезпечити функціонування системи в будь-яких умовах 
обстановки. Під ефективністю функціонування системи управління 
СОПр СОПр.CУМ  будемо розуміти відношення ефекту, який досягнуто при 

виконанні силами охорони правопорядку при виконанні завдань СОПрМ  до 

затрат (людських, матеріальних, фінансових), які при цьому понесені пМ : 

               
п

СОПр
СОПр.СУ М

М
М = ,                                            (1.1) 

де М – математичне сподівання визначених показників. 
При визначенні значення показника СОПр.CУМ  слід встановити при яких 

затратах пМ  (людських, матеріальних, фінансових) досягнуто повного, або 
близького до повного виконання силами охорони правопорядку завдання 

Рисунок 1.2 – Взаємний зв’язок систем управління різного призначення 
і  

 
Система управління 
військами (силами) 

Стратегічний рівень 

Оперативно-тактичний 
рівень 

Тактичний рівень 

 
Система управління 
службово-бойовим  
(бойовими) діями 

Оперативно-тактичний 
рівень 

Тактичний рівень 

 
Система 

управління 
спеціальними 

засобами 
(зброєю) 

Тактичний  
рівень 
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СОПрМ , наприклад, з припинення масових безпорядків. З погляду на цей 

показник, у подальшому будемо формулювати вимоги до системи управління. 
Приклад для розуміння показника ефективності функціонування регіональної 
системи управління СОПР при виконанні завдання, пов’язаного з припиненням 
масових безпорядків наведено в таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1  
Результати оцінювання ефективності функціонування регіональної 

системи управління силами охорони правопорядку (варіант) 
Системи 

управління 
Показники 

пМ  СОПрМ  СОПр.СУМ  

   Система 
управління № 1 

100 військовослужбовців 
СОПр, 
5 годин на виконання 
завдання, 
10 автомашин 

Завдання 
виконано 
повністю 

1СОПр.СУМ  

   Система 
управління № 2 

200 військовослужбовців 
СОПр, 
5 годин на виконання 
завдання, 
10 автомашин 

Завдання 
виконано 
повністю 

2СОПр.СУМ  

         Висновок:  
 

система управління № 1 
краща за систему 
управління № 2, так як на 
виконання одного і того ж 
завдання залучено менше 
людських ресурсів  

 
21 СОПр.СУСОПр.СУ ММ >  

 
Процес функціонування системи управління пов’язаний з обміном 

інформації, що циркулює в контурі управління. Контур управління створюється 
між органом управління і об’єктами управління. Контур управління має певні 
просторові характеристики, які можна описати параметром: радіус зони 
управління зуR . Радіус зони управління може бути від десятків метрів до 

десятків та сотень кілометрів. Все залежить від того якими об’єктами 
здійснюється управління. Процес управління на будь-якому рівні, коли старша 
посадова особа безпосередньо вибудовує систему управління з безпосередньо 
підлеглими об’єктами управління, зводиться до схеми: старша посадова особа – 
канал обміну інформацією – об’єкти управління. При цьому старша посадова 
особа встановлює періодичність відновлення інформації про стан і можливості 
своїх військ (сил), стан, можливості і наміри противника (протилежної сторони, 
збудженої маси людей), стан, динаміку розвитку навколишнього середовища. У 
[11] автор звертає увагу, як в часи війни 1941–1945 рр. Верховний 
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Головнокомандувач Збройних Сил Радянської армії в присутності двох-трьох 
членів Політичного бюро тричі на добу заслуховував начальника Генерального 
штабу разом з його заступником і помічниками про справи на фронтах. Була 
створена система управління: Верховний Головнокомандувач – Начальник 
Генерального штабу, давала можливість своєчасно і повно отримувати 
інформацію про стан справ на фронтах і дозволяла мати позитивний результат 
щодо своєчасності і ефективності впливу на управління військами (силами). В 
цьому випадку радіус зони управління зводився до розмірів приміщення де 
відбувалось заслуховування. Періодичність (своєчасність) поповнення 
інформації була визначена Верховним Головнокомандувачем особисто, 
виходячи з власних міркувань. Про повноту інформації важко однозначно 
робити висновки, так як між циклами доповідей відбувались уточнення як з 
Генеральним штабом так і з військами (силами) з використанням засобів 
зв’язку. Крім цього, Верховний Головнокомандувач мав і інші джерела 
інформації про стан справ на фронтах.  

Інколи, командир (начальник) навіть не до кінця розуміючи суті процесів, 
які впливають на зміни цінності інформації, інтуїтивно встановлює часові 
показники поповнення інформації (час циклу поповнення інформації інф.циклt ) 

шляхом заслуховування підлеглих, отриманням від них письмових донесень, 
отриманням розвідувальної інформації або даних згідно табелю термінових 
донесень тощо. При цьому встановлюється допустимий рівень інформації, 
після чого вона повинна бути обов’язково поповнена. Динаміка зниження рівня 
цінності інформації у часі, як і інші явища в навколишньому середовищі, може 
бути описана за експоненціальним законом (рисунок 1.3).  

Визначення значень показників maxрІ , minрІ , 
допрІ , інф.циклt  в залежності 

від рівня управління, для вирішення управлінських завдань, що потребує 
спеціального дослідження. 

Командир (начальник), виходячи з власного досвіду, встановлює систему 
управління безпосередньо підпорядкованими підлеглими (об’єктами 
управління). При цьому, як правило, головну посадову особу органу управління 
майже не цікавить яким чином циркулює інформація в контурі управління, його 
більше хвилює своєчасність cI  і повнота ïI  інформації, при визначеній її 
вірогідності вI . Ця посадова особа вважає: 

– що органи управління сформовані за необхідними кількісними і якісними 
характеристиками;  

– пункти управління здатні забезпечити управління об’єктами управління;  
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– розгорнута система зв’язку здатна якісно, своєчасно і повно (з 
дозволеним рівнем вірогідності) забезпечити обмін інформацією, що циркулює 
в контурі управління;  

– розгорнуті на пунктах управління засоби автоматизації управління 
забезпечують встановлений рівень автоматизації процесом управління.  

  
Така впевненість відбувається з декількох причин: 
1. Як правило, командир (начальник) управляє об’єктами управління 

розташованими на одному суцільному ланцюзі управління. Під ланцюгом 
управління будемо розуміти фізичне середовище з, або без, застосування засобів 
зв’язку, яке дозволяє циркуляції інформації між командиром (начальником) і 
об’єктами управління. Якщо об’єкти управління – це посадові особи штабу 
(пункту управління), тоді фізичне середовище природного або штучного 
характеру обмежується будівлею штабу (спорудою пункту управління). Якщо 
об’єкти управління – підлеглі командири (начальники), тоді фізичне 
середовище природного або штучного характеру обмежується простором між 
будівлею штабу (спорудою пункту управління) старшого командира 
(начальника) і підлеглим командиром. Організується мережа системи 
управління ( )ANG ,  у складі вузлів і ліній (рисунок 1.4). 

2. В процесі управління командира (начальника) більше хвилює кінцевий 
результат в управлінні ніж за рахунок яких складових, або усіх разом, системи 
він був досягнутий. За якісну роботу складових системи управління 

 

 

 

 2t  nt  упрt  

допрІ  

Рисунок 1.3 – Динаміка зниження рівня цінності інформації у часі 
( і ) 

інфциклt .  
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безпосередньо відповідають перший заступники командира (начальника) – 
начальник штабу і начальники окремих відділів (відділень, служб). 

3. Не принижуючи рівня загальної і спеціальної підготовки командира 
(начальника) можна зазначити, що їх рівень по спеціальних і спеціально-
технічних питаннях, пов’язаних з організацією управління, бажає бути кращим. 
Підходи щодо оцінювання їх рівня підготовки викладено у [12, 13]. 

Отже, розглядаючи систему управління як процес обміну інформацією 
можна прийти до висновку, що головну посадову особу органу управління 
майже не цікавить яким чином циркулює інформація, її більше хвилює 
своєчасність cI  і повнота ïI інформації, при визначеному рівні вірогідності. Ця 
посадова особа вважає, що складові структури системи сформовані з 
необхідними кількісними показниками. Тому, при організації управління за 
встановленою системою, виникає проблема визначення періодичності 
поповнення інформації з метою забезпечення її своєчасності cI  і рівня повноти 

ïI . Об’єктивне визначення значень цих показників дозволить створити 
доцільну систему управління, як процес обміну інформацією між старшою 
посадовою особою (командиром, начальником) і об’єктами управління 
(підлеглими посадовими особами штабу, пункту управління, або підлеглими 
командирами).   

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

1 

2 3 4 5 6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

6 

6 

6 

Рисунок 1.4 – Граф мережі системи управління СОПр (спрощений) 

Вищій рівень управління Регіональний рівень управління 

 
Користуючись теорією побудови графів можна структуру системи 

управління наведену на рисунку 1.4 представити в матричному вигляді з метою 
визначення ступеню зв’язаності вузлів і вартості ліній між ними [14–16].  

Подане вище, дозволяє розглянути підходи щодо обґрунтування вимог до 
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регіональної системи управління сил охорони правопорядку. 
На кожному з етапів функціонування регіональної системи управління 

силами охорони правопорядку пред’являються певні вимоги до управління. 
Вони, як правило, комплексні (таблицю 1.2) і вага кожної з вимог визначається 
змістом процесів, які відбуваються в організаційній структурі сил охорони 
правопорядку.  

Таблиця 1.2  
Вимоги до управління силами охорони правопорядку (варіант) 

Вимоги до управління 
силами охорони 
правопорядку 

Етапи функціонування організації сил охорони правопорядку 
Підготовка 
сил до дій  

Уведення 
сил до 

дій 

Забезпечення 
процесу управління 

в ході дій 

Виведення сил з 
дій і відновлення 

боєздатності 
   Стійкість управління 
об’єктами  0,1 0,2 0,5 0,2 

   Безперервність процесу 
управління об’єктами 0,2 0,5 0,2 0,1 

   Оперативність обміну 
командної інформації та 
інформації стану 

0,2 0,1 0,2 0,1 
 

   Скритність управління 
об’єктами управління 0,5 0,2 0,1 0,6 

 
Створена і розгорнута регіональна система управління СОПр повинна 

забезпечити ефективне здійснення усіх процесів організації управління 
зазначеними силами. Така система повинна бути ефективною і стійкою. 
Ефективність системи визначається оцінюванням результатів процесу 
управління при певних ресурсних затратах на здійснення цього процесу. 
Процес управління забезпечується обміном інформації, що циркулює в контурі 
управління. Від того як своєчасно, із встановленою вірогідністю, ця інформація 
буде циркулювати, залежить реакція і дії органів і об’єктів управління. Тобто, 
як система забезпечить процес управління. 

Стійкість системи управління визначає її спроможність забезпечувати 
процес циркуляції інформації за будь-яких умов. Тобто система забезпечить 
стійкість процесу управління. 

Обидва показники залежать від прийнятого алгоритму управління і як 
сформована структура системи (за якими принципами, методиками та методами 
сформовані її складові), яка призначена забезпечити функціонування цього 
алгоритму. 

Розгляд вимог до структури системи управління СОПр здійснимо на 
прикладі обґрунтування вимог до її трирівневої структури.  
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1.3. Обґрунтування вимог до трирівневої системи управління силами 
охорони правопорядку і визначення напрямів удосконалення її складових 

 
Рішення проблеми щодо створення необхідної структури системи 

управління СОПр з відповідними характеристиками її складових може бути 
здійснене у декілька етапів.  

На першому етапі, рішення цієї проблеми лежить в площині 
обґрунтування вимог до структури та визначення напрямків удосконалення її 
складових в сучасних умовах. На другому і наступних етапах реалізація вимог 
через удосконалення складових системи управління в залежності від ресурсних 
можливостей держави. 

В прямій постановці це завдання, для СОПр, розглядається вперше. 
Існуючі наукові напрацювання для системи управління військами оперативно-
тактичного рівня інших силових структур України можуть бути тільки частково 
використані з метою визначення напрямків дослідження [6, 17, 18]. У праці 
[18], при аналізі системи управління розглядається тільки одна її складова – 
органи управління, без кількісного і якісного їх обґрунтування. У працях [19–
21] розглядаються підходи до вирішення аналогічного завдання в розвинутих 
державах світу без обмежень на ресурси. В деяких закритих працях 
розглядаються автоматизовані системи управління (АСУ), як суто технічні 
системи.  

Система управління СОПр є антропотехнічна, що потребує комплексного 
дослідження усіх її складових: органів управління (ОУ), пунктів управління 
(ПУ), системи зв’язку (СЗ) і комплексів засобів автоматизації (КЗА) 
управління. Складність системи визначається складністю і обсягом завдань, які 
вирішують об’єкти управління.  

Ця система управління органами та військами і невійськовими 
підрозділами є багатофункціональною і виходячи з цього витікають вимоги до 
неї, та напрямки удосконалення її складових. Це складна відкрита система, на 
кожному рівні якої активно функціонує певна група зазначених вище 
складових, які вирішують конкретні управлінські завдання (рисунок 1.5). 

Перший рівень – це рівень управління усіма регіональними СОПр, складові 
якого обробляють усі види інформації, що циркулюють в контурі управління 
(телефонна, телеграфна, факсимільна, а в перспективі і телевізійна). Пункти 
управління цього рівня переважно стаціонарні незахищені (слабо захищені) з 
рухомими елементами. Система зв’язку стаціонарна з рухомими елементами. 
Використовує певний відсоток орендованих каналів зв’язку Єдиної 
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національної системи зв’язку України (ЄНСЗУ). Засоби зв’язку переважно 
аналогові, які за останній час замінюються цифровими. Пункти управління 
засобами автоматизації майже не обладнані.  

 

 
Другий рівень – це рівень управління складовою сил охорони правопорядку 

на регіональному рівні у складі органу (командування, штабу, необхідних 
відділів і служб) і пункту управління з розгорнутим вузлом зв’язку (ВЗ ПУ). 
Перелік складових СОПр в регіоні розглянуті у працях [1, 22], це органи та 
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Рисунок 1.5 – Структура системи управління СОПр (варіант) 
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підрозділи поліції, Національної гвардії України. Міністерства з надзвичайних 
ситуацій та Служби безпеки України. На теперішній час ПУ комплексами 
засобів управління обладнані недостатньо.  

Існуючу структуру системи управління СОПр першого і другого рівня 
можна віднести до квазістаціонарної. Така система може не забезпечити 
стійкого управління силами в умовах динамічно змінної обстановки. 

Третій рівень – це рівень управління підрозділами СОПр. Складовими 
системи управління третього рівня є органи управління тактичної ланки від 
частини СОПр до командира окремої мобільної групи і пунктів управління 
різного призначення на яких або розгортаються ВЗ ПУ, або які оснащені 
окремими засобами зв’язку (ЗЗ). На теперішній час структура третього рівня є 
стаціонарна з рухомими елементами. Кількість рухомих елементів (складових) 
може змінюватися в залежності від переліку і складності завдань та наявності 
ресурсних можливостей старшого органу управління.  

З метою обґрунтування вимог до перспективної системи управління, СОПр 
яка б задовольняла вимоги управління ними, усі складові потребують 
спеціального дослідження. Підходи до вимог складових системи можуть бути 
такими. 

Органи управління за показниками (рисунок 1.6):  
– відповідність організаційно-штатної структури органу управління обсягу 

інформації, що обробляється в екстремальних умовах за відведений 
директивний час;  

– відповідність складу органу управління вищого рівня кількості об’єктів 
управління;  

– відповідність складу органу управління будь-якого рівня здатного у 
відведений час опрацювати визначений обсяг інформації в часи найбільшого 
навантаження (ЧНН) та мінімізувати необхідну кількість робочих місць пункту 
управління;  

– імовірність безпомилкової роботи складових і органу у цілому в 
екстремальних умовах.  

Пункти управління за показниками:  
– мобільність для ПУ тактичної і оперативно-тактичної ланки та їх 

захищеність (живучість) для усіх рівнів управління;  
– необхідна ємність і можливість сполучатися в межах системи управління 

СОПр та з іншими системами і зручність для роботи посадових осіб органу 
управління;  

– рівень автоматизації управління органами та підрозділами СОПр при 
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вирішенні всього спектру завдань на усіх етапах (відпрацювання рішення 
командира або начальника, введення СОПр в дію, управління в процесі дії, 
виведення СОПр з дій, відновлення боєздатності, автоматизована підготовка 
звітних документів). 

 

 
Рисунок 1.6 – Вимоги складових системи управління регіональними СОПр 
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Система зв’язку (рисунок 1.6) за показниками:  
– бойова готовність системи зв’язку, як спроможність до приведення до 

вищого ступеню готовності у відведений час;  
– мобільність, яка повинна бути вищою за аналогічний показник пунктів 

управління;  
– стійкість, як спроможність виконувати функції щодо передавання 

(приймання) інформації за будь-яких умов обстановки, в тому числі і у воєнний 
час; 

– пропускна спроможність, як можливість обробляти необхідну кількість 
інформації у відведений час;  

– розвідзахищеність, як спроможність захистити факт роботи її складових 
від усіх видів розвідки противника (терористів); 

– функціональна сумісність, як здатність до сумісних дій з іншими 
системами без розгортання додаткових засобів зв’язку і зміни режимів їх 
роботи. 

Комплекс засобів автоматизації управління (рисунок1.6) за показниками:  
– швидкість оброблення розвідувальної, бойової та інформаційно-

довідкової інформації в залежності від технічних можливостей системи зв’язку; 
– дозволяюча спроможність щодо відображення інформації на робочих 

місцях (на штабних постах) посадових осіб органу управління;  
– здатність до рішення багатофункціональних завдань (управлінських та 

інформаційно-розрахункових);  
– функціональна сумісність з аналогічними комплексами інших систем 

управління;  
– імітостійкість від несанкціонованого доступу ззовні.  
Зазначені вище показники складових структури системи управління СОПр 

взаємопов’язані і взаємозалежні, звідси можна обґрунтувати вимоги до 
перспективної системи управління зазначеними силами. Система управління 
повинна бути: ефективною і стійкою. Ці вимоги можуть бути забезпечені 
раціональним підбором показників складових системи і в першу чергу:  

– безпомилковістю роботи органів управління в екстремальних умовах; 
– живучістю пунктів управління;  
– відповідною бойовою готовністю і стійкістю роботи системи зв’язку; 
– безвідмовністю комплексу засобів автоматизації з зазначеними 

параметрами щодо автоматизації процесів управління СОПр. Вказані вимоги 
дозволяють визначити пріоритетні напрями технічного удосконалення її 
складових та підходів формування кожної складової.  
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Напрямки технічного удосконалення складових системи управління  
насамперед пов’язані з:  

– визначенням параметрів зони управління (внутрішньої і зовнішньої); 
– встановленням необхідності обміну певними видами інформації, що 

циркулюють в контурі управління; 
– встановленням значення показника імовірності не розкриття обуреної 

маси натовпу людей (противником, терористами) загальної структури системи 
управління;  

– встановленням рівня автоматизації процесів управління органами та 
підрозділами СОПр, у тому числі і рухомими об’єктами управління; 

– необхідною мобільністю і живучістю системи управління СОПр. 
Важливою складовою системи управління є органи управління СОПр, які 

необхідно удосконалювати у першу чергу. 
 
1.4. Інформаційно-структурний метод формування органів управління 

 
Розглядається інформаційно-структурний метод формування органів 

державної влади, який базується на попередньому визначенні інформаційного 
навантаження кожної посадової особи зазначеного органу, з наступним 
формуванням його організаційної структури. В розробленому методі 
використані обґрунтовані автором нормативи опрацювання різних видів 
інформації посадовими особами в складних умовах обстановки. Зазначений 
метод може бути використаний для будь-яких органів визначеної системи 
управління. 

Ініціативи Президента України щодо децентралізації влади і у зв’язку з 
цим зміни в структурі і функціях регіональних органів влади, які намітилися 
останнім часом в Україні, потребують нових підходів до: а) формування органів 
місцевого самоврядування (відповідних рад та виконавчих комітетів), а також 
префектів на заміну голів обласних державних адміністрацій і військово-
цивільних адміністрацій в окремих регіонах держави; б) визначення доцільної 
чисельності зазначених органів та органів державної влади взагалі. 

На відміну від існуючого порядку формування органів державної влади, в 
основі якого покладено функціонально-структурний метод, пропонується більш 
перспективний, який базується на розробленому автором інформаційно-
структурному методі. 

Як відомо, сутність існуючого порядку формування будь-якого органу 
управління (органу державної влади) полягає у наступному:  
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– старша посадова особа органу управління (командир, начальник) К (Н) 
визначає сам або із залученням експертів функції (Ф), які повинні виконувати 
посадові особи (ПО) цього органу;  

– під визначені функції підбирається певний колектив осіб з визначеним 
складом поN ;  

– визначення кількісного складу посадових осіб органу пов’язана з 
фінансовими ресурсами, які виділені на утримання цього органу управління;  

– за підсумками календарного року, що пройшов рікТ , здійснюється 

оцінка правильності чи хибності щодо сформованого органу управління;  
– результати оцінювання у вигляді висновків (В) доповідаються командиру 

або начальнику К (Н), який і приймає остаточне рішення щодо правильності 
сформованого органу;  

– якщо результати невтішні, тоді здійснюється зміна (збільшення або 
зменшення) кількісного складу посадових осіб органу.  

Отже, сформований орган з певною кількістю посадових осіб на протязі 
тривалого часу (може навіть декілька років) перевіряється з використанням 
зазначеного методу, який можна віднести до методу проб і помилок, і важко 
сказати коли цей орган набуде оптимального складу. Такий орган майже 
неможливо наблизити до оптимальної організаційної структури. Тривалість 
зазначеної процедури має такі недоліки: 

– декілька років посадові особи органу невпевнені, що вони будуть 
працювати тривалий час, а звідси і ефективність їх роботи на поточний момент; 

– звільнення чи поповнення посадових осіб органу потребує немалих 
фінансових ресурсів; 

– під такий орган щорічно необхідно удосконалювати пункти управління 
(робочі місця в адміністративних будівлях), а саме змінювати у першу чергу 
значення показників того чи іншого пункту управління (адміністративної 
будівлі), що потребує додаткових фінансових ресурсів; 

– система зв’язку потребує постійної перебудови так як кількість 
інформації, яку опрацьовує щорічна зміна кількості посадових осіб – 
змінюється. 

Враховуючи зазначені вище недоліки, пропонується перспективний 
порядок формування органів управління СОПр, сутність якого подано у праці 
[23]. Зазначений порядок визначено як інформаційно-структурний метод 
поетапного формування органу з урахуванням принципів і норм опрацювання 
інформації. В основі цього методу покладено інформаційне навантаження на 
посадові особи з використанням таких принципів побудови органу як:  
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– наявність визначених функцій, які пов’язані з інформаційним 
навантаженням на кожну посадову особу;  

– граничні межі фінансових ресурсів на утримання органу з вибором 
категорії якості роботи посадової особи; 

– інформаційне навантаження на орган за певний період або у години 
найбільшого навантаження (ГНН).  

Зазначений метод дозволяє поетапно сформувати орган управління СОПр з 
урахуванням інформаційного навантаження на його посадові особи. 
Структурно метод складається із трьох етапів. 

На першому етапі (рисунок. 1.7) за визначеними функціями посадових 
осіб органу на протязі певного часу (краще одного календарного року) 
визначається сумарне інформаційне навантаження за видами інформації: 
друкованої, мовної, графічної тощо. Кількість посадових осіб визначається за 
сумарним інформаційним навантаженням на них у визначений час (краще 
календарний рік).  

У якості критерію оптимізації організаційної структури доцільно вибрати 
значення показника ймовірності безпомилкової роботи органу в складних 
умовах обстановки оу.безпР . Суть цього показника викладено у працях [2, 24], 

значення якого пов’язано з фізико-біологічними можливостями людини 
(посадової особи) при опрацюванні інформації в складних умовах обстановки. 

 

 
Під складними умовами обстановки розуміються такі, які суттєво 

збільшують кількість інформації, що циркулює в контурі управління системи, і 

Рисунок 1.7 – Перший етап інформаційно-структурного методу 
формування складу органу управління 

К (Н) 

Ф 

робнеперіодроб ТТТ −=  

Обґрунтовані норми 
опрацювання інформації 

(5–6, 8–10, 15–17) 

Рішення № 1 

Σоу.інфпо.інф NN →  

оу.поN  

Перехід до другого етапу методу 
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певним чином на складові системи (органи і пункти управління та елементи 
системи зв’язку). Такі умови визначаються низкою зовнішніх і внутрішніх 
чинників, сутність яких подана нижче.  

Від якості виконання робіт на цьому етапі залежить організація: 
– процесів управління об’єктами управління за будь-яких умов 

обстановки; 
– формування об’єктів управління, їх підготовка до виконання завдань як 

мирного так і воєнного часу; 
– усіх видів забезпечення виконання об’єктами управління визначених 

завдань.  
Під об’єктами управління розуміються підпорядковані органи та 

підрозділи організаційної структури старшого органу управління (органу, який 
формується). 

На першому етапі необхідно врахувати такі обмеження та допущення:  
– наявність людських ресурсів, що дозволяє формувати будь-який орган 

управління; 
– особи майбутнього органу мають необхідні компетенції, які дозволяють 

займати визначені посади; 
– посадові особи, які плануються до зазначеного органу за фізико-

психологічними даними можуть безпомилково виконувати функціональні 
обов’язки у складних умовах обстановки (значення показника безпомилковості 
їх роботи встановлює ЗАМОВНИК). 

Під компетенціями посадових осіб органу управління розуміється особисті 
якості і здатність, а також професійні навички, які необхідні посадовим особам 
для успішного виконання обов’язків.  

На другому етапі проводиться аналіз чинників, які вливають на зміну 
кількості посадових осіб органу у разі вирішення управлінських завдань у 
складних умовах обстановки (таблиця 1.3).  

Найбільший вплив здійснюють чинники, які впливають на фізико-
біологічні можливості посадової особи за різних принципів опрацювання 
інформації. Кількісна міра такого впливу потребує спеціального дослідження. 

На третьому етапі враховується значення показника директивного часу 
на опрацювання інформації органом і його вплив на зміну кількості його 
посадових осіб.  

Кількість інформації, що опрацьовує зазначений орган, визначається 
експертним шляхом при вирішенні управлінських завдань.  

Норми опрацювання інформації розроблених і апробованих для різних 
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видів інформації, що опрацьовують посадові особи органу управління, і які 
подані у працях [2, 25]: документ, який опрацьовується посадовою особою 

вперше, – 
день.роб

арк65N1 −=  (робочій день 8 год. з коефіцієнтом 

завантаження 0,8 [26]); у разі опрацювання відомого документа з новими 

вихідними даними 
день.раб

арк108N2 −= ; якщо розглядається (вивчається, 

з’ясовується) документ для затвердження  посадовою особою – 

день.раб
арк1715N3 −= . У разі якщо інформація подається в електронній версії, 

тоді можна прийняти: 1 аркуш машинописного тексту на форматі А-4 через 1,5 
інтервали дорівнює: для тексту – 15 Кб, текст з графікою – 24 Кб. графіка – 26 
кБ. 

Таблиця 1.3  
Чинники, які впливають на зміну кількості посадових осіб органу 

управління СОПр 

Чинники впливу на орган управління і принципи 
опрацювання інформації ним 

Вплив на значення показника кількості 
посадових осіб органу управління 

збільшує 
чисельність 

зменшує 
чисельність 

   Чинники впливу на роботу ОУ   
   1. Внутрішні:   
   фізико-біологічні можливості посадових осіб 0 1 
   загальна підготовка 0 1 
   умови роботи 0 1 
   2. Зовнішні:   
   фізико-біологічний вплив зовнішнього 
середовища 

1 0 

   соціальні умови 1 0 
   Принципи опрацювання інформації   
   персональне опрацювання інформації посадовою 
особою 

1 0 

   колективне послідовне опрацювання інформації 
визначеною групою посадових осіб 

1 0 

   колективне паралельне опрацювання інформації 
визначеною групою посадових осіб 

0 1 

   з застосуванням засобів автоматизації 0 1 
   без застосування засобів автоматизації 1 0 

 
На четвертому етапі, визначена чисельність посадових осіб органу 

управління оу.поN  дозволяє перейти до обґрунтування його організаційної 

структури.  
Під організаційною структурою органу розуміється встановлена штатним 
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розписом чисельність, склад посадових осіб (спеціалістів), взаємне розміщення 
відділів, відділень, служб і виконавців та зв’язки між ними. Загальну структуру 
такого органу подано на рисунку 1.8, її складовими є:  

– командир або начальник (К, Н) – старша посадова особа зазначеного 
органу; 

– функціональний командир ( іФК ) – командир (начальник) 
функціонального відділу або відділення; 

– виконавці ( )jіВ  – посадові особи відділів або відділень, які виконують 
управлінські завдання послідовно або методом структурного резервування. 

Характеристиками організаційної структури органу слід вважати: гілкову 
розгалуженість; кількісний склад елементів і-ї гілки; структуру і-ї гілки.  

Гілкова розгалуженість визначається кількістю гілок у структурі органу. 
Кількість гілок гілN  залежить від:  

– обсягу завдання, що вирішує орган завдQ ;  
– необхідності вирішення завдання різними окремими групами посадових 

осіб зазначеного органу – по.гр.окрN ; 

– директивного (відведеного) часу на вирішення завдання органом 

завд.дирТ .  

 
 

К 

1ФК  2ФК  nФК  . . . 

1
1В  

2
1В  2

2В  1
nВ  . . 

  
2
nВ  
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Рисунок 1.8 – Загальна структура органу управління СОПр (варіант) 

3
nВ  
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Цільова функція визначення кількості гілок у разі мінімізації затрат на 
створення та утримання орган має вигляд  

)Т,N,Q(fN завд.дирпо.гр.окрзавдгіл = .           (1.2) 

У першому наближенні кількість гілок можна визначити як  

завд.дир

по.гр.окрзавд
гіл Т

NQ
kN

⋅
= ,                           (1.3) 

де k – коефіцієнт пропорціональності.  
З досвіду органів державної влади регіонального рівня значення цього 

показника може бути [3, 27] 64Nгіл −= . 
Кількісний склад виконавців (груп виконавців) і-ї гілки залежить від: 
– обсягу часткового завдання із загального, що вирішують посадові особи 

і-ї гілки органу 
ізавдQ ; 

– складності завдання, що визначається потребою колективного 
паралельного його опрацювання 

ізавдS ; 

– директивного (відведеного) часу на вирішення часткового завдання із 
загального посадовими особами і-ї гілки завд.дирТ . 

Цільова функція визначення кількості виконавців (груп виконавців) і-ї 
гілки у разі мінімізації затрат на їх створення та утримання має вигляд  

)Т,S,Q(gN ііі завд.дирзавдзавдгілїі.по =− .                      (1.4) 

У першому наближенні кількісний склад виконавців (груп виконавців)  і-ї 
гілки можна визначити як:  

i

іi

завд.дир

завдзавд
гілїі.по Т

SQ
gN

⋅
=− ,                                (1.5) 

де g – коефіцієнт пропорційності. 
З досвіду органів державної влади регіонального рівня значення показника 

виконавців (груп виконавців) і-ї гілки може бути [3, 27] 65Nгіл −= . 
Отже, для попереднього ствердження, кількість посадових осіб органу 

регіональних СОПр може бути в межах 3620NNN гілїі.погілДВ.оу.по −≤⋅= −  

осіб.  
Структура і-ї гілки складається із структурованих двійок або трійок 

посадових осіб для послідовної або паралельної роботи у процесі опрацювання 
інформації і залежить від: 

– складності завдання, що визначається потребою індивідуального 
послідовного чи колективного паралельного його опрацювання 

ізавдS ; 
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– здатності посадових осіб якісно опрацьовувати інформацію у складних 
умовах обстановки за показником імовірності безпомилкової роботи 

встан.по.безппо.безп РР і ≥ ; 

– встановленої норми якості опрацювання інформації у складних умовах 
обстановки посадовими особами і-ї гілки виходячи із загальної організаційної 
структури органу встан.гілїі.по.безпгілїі.по.безп РР −− ≥ ; 

– директивного (відведеного) часу на вирішення часткового завдання із 

загального посадовими особами і-ї гілки органу .дир завдТ . 
Отже, застосування поданого методу формування органів регіональних 

СОПр дозволяє: 
– оптимізувати чисельний склад органу на базі інформаційного 

навантаження посадових осіб у складних умовах обстановки або в годину 
найбільшого навантаження; 

– закласти базу даних для можливого скорочення зазначених органів на 
певній науковій основі; 

– розглянути питання щодо раціонального формування системи 
управління, складовою якої є зазначений орган. 

Сформований за зазначеними допущеннями і обмеженнями орган 
управління, в основі якого покладено інформаційне навантаження, потребує 
затвердження цих норм. Пропозиції з цієї проблеми подані у працях [7, 22]. 
Крім того, такий орган управління потребує відповідного пункту управління. 

 
1.5. Вимоги до пунктів управління сил охорони правопорядку 
 
З досвіду Національної гвардії України – однієї із складових СОПр 

показує, що пунктами управління (ПУ) і відповідними вузлами зв’язку будуть: 
командні пункти управління і допоміжні пункти управління (ДПУ). Ці пункти 
управління можуть бути стаціонарними або рухомими. Досвід війн нового 
зразка (асиметричних) свідчить про перевагу рухомих ПУ перед стаціонарними 
з урахуванням “живучості” у разі своєчасності зміни місця розгортання (як 
правило, через добу). Рухомі ПУ створюються на автомобільній базі або на базі 
літаків (повітряні ПУ). 

В ході участі НГУ у Антитерористичній операції ДПУ не розгорталися. 
Реально утворювалися пункти управління угруповання НГУ для виконання 
завдань в межах певного району (наприклад, ПУ об’єднаного угруповання НГУ 
у секторі “С”). На ньому зосереджувався орган управління об’єднаного 

МОНОГРАФИЯ 29 



Научные ответы на вызовы современности: менеджмент, юриспруденция                                                              . 

угруповання. За своїм функціональним призначенням цей ПУ є скоріш 
“командним пунктом” або “передовим командним пунктом”, якщо сприймати 
його як складову частину від КПТУ (командного пункту територіального 
управління). 

Пункти управління регіональних СОПр за наявності стійкого зв’язку 
можуть забезпечити органу управління виконувати такі завдання: 

– безперервно отримувати завдання зі старшого штабу (старшого пункту 
управління);  

– отримувати інформацію про обстановку в районі виконання СОПр 
завдання з різних джерел; 

– планувати дії СОПр, виходячи із замислу командира (начальника) і 
можливості дій противника та своїх сил;  

– доводити прийняте рішення (замисел) командира (начальника) до органів 
та підрозділів СОПр; 

– організовувати взаємодію між органами та підрозділами СОПр та із 
взаємодіючими з’єднаннями, військовими частинами українських державних 
збройних формувань та регіональних органів виконавчої влади; 

– здійснювати контроль і надавати допомогу щодо виконання завдання 
підлеглим й оцінювати результати їх дій. 

З усієї сукупності пунктів управління СОПр оцінювання будемо проводити 
лише стаціонарних і рухомих наземних пунктів управління (оцінювання 
повітряних ПУ потребує окремого дослідження). Вимоги до пунктів управління 
можна здійснити через аналіз їх показників. До основних показників пунктів 
управління СОПр можна віднести: 

1. Мобільність пунктів управління – як здатність згортатися з метою зміни 
місцезнаходження мобt′ ; переміщатися в межах зони відповідальності системи 
управління, не виходячи із зони зв’язку, мобt ′′ ; розгортатися у новому районі 
бойового призначення і брати управління силами “на себе” мобt ′′′ . Мобільність 
пунктів управління визначається пу.мобТ  як сума вказаних вище складових: 

мобмобмобпу.моб tttТ ′′′+′′+′= .     (1.6) 
2. Захищеність пунктів управління пу.захР  – як здатність забезпечити 

збереження усіх його елементів 
іпу.захР  від зовнішнього вогневого, 

електронного, хімічного, біологічного та інших впливів: 

∑
=

=
n

1і
пу.захпу.зах іРР .        (1.7) 
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3. Ємність пунктів управління пуЄ  – кількісна спроможність “підключати” 

до своєї структури старші, підлеглі та взаємодіючі пункти управління jпуN : 

∑
=

=
m

1і
пупу jNЄ .        (1.8) 

4. Роботний час пункту управління пу.робТ  – час від отримання завдання 

органом управління до готовності його виконати об’єктами управління СОПр. 
Він визначається як сума усіх g робіт тривалістю кожної kt , що виконують 
складові органу управління: 

∑
=

=
g

1k
kпу.роб tТ .     (1.9) 

5. Живучість пунктів управління пу.жР  – здатність до функціонування в 

заданих межах у будь-яких умовах обстановки: 

пу.уражпу.ж Р1Р −= ,     (1.10) 

де пу.уражР – імовірність ураження пункту управління. 

6. Рівень автоматизації процесів управління (у першу чергу оброблення 
інформації) на пункті управління рА . Характеризується відсотком робіт, які 

виконуються на пункті управління в автоматичному або автоматизованому 
режимі. 

До додаткових показників пункту управління можна віднести: можливість 
сполучатися з пунктами управління інших систем 1М ; зручність посадових 
осіб щодо управління силами 2М ; енергоємність пункту 3М . 

Усі показники взаємозалежні, як подано на рисунку 1.9, впливають на 
ефективність застосування пункту управління пуЕ  у будь-яких умовах, яка 

визначає його здатність забезпечити виконання органом управління завдань з 
управління СОПр у складних умовах обстановки. 

Ефективність застосування пункту управління – це ступінь реалізації 
його потенційних можливостей у процесі виконання органами та підрозділами 
СОПр завдань. Функціональна залежність пуЕ  від розглянутих показників 

може бути визначена за виразом 

3пу.робпу.моб

21рпу.жпупу.зах
пу МТТ

ММАРЄР
кЕ

⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
= ,    (1.11) 

де к – коефіцієнт пропорціональності  
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У зв’язку з тим, що на теперішній час старший пункт управління СОПр 

неавтоматизований, показник рА  має значення нижче дозволеного і суттєво не 

впливає на ефективність пункту, що досліджується, у цілому і на значення 
показників 1М , 2М , пу.робТ , пкЄ  – зокрема. Об’єктивно значення цих 

показників у разі відсутності автоматизації пункту управління оцінювати 
недоцільно, так як: а) його роботний час буде відставати у часі тих подій, які 
виконують СОПр в межах певного завдання ( доппу.роб.пу.роб ТТ > ); б) рівень 

зручності управління СОПр низький; в) можливість щодо сполучення з іншими 
пунктами управління і ємність обмежені.  

Враховуючи зазначене вище, вираз (1.11) набуде вигляду 

3пу.моб

пу.жпу.зах
пу МТ

РР
кЕ

⋅

⋅
= .       (1.12) 

Енергоємність існуючих пунктів управління СОПр 3М  залежить від 
багатьох факторів і, у першу чергу, від покоління технічних засобів, які 
розгорнуті на ньому. Сучасні пункти управління СОПр оснащені переважно 
технічними засобами 3-го і 4-го поколінь (модульні схемні рішення). Як 
показує досвід експлуатації таких засобів, споживаюча потужність таких 
засобів 

ізасР повинна бути приблизно у п’ять разів більше потужності 

випромінювання 
івипР , тому сумарна енергоємність пунктів управління 

залежить від кількості таких засобів n: 

∑ ∑
= =

==
n

1і

n

1і
випзас3 іі Р5РМ .      (1.13) 

Рисунок 1.9 – Взаємний зв’язок показників пунктів управління СОПр 
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Збільшення кількості технічних засобів пункту управління n  впливає на 
його мобільність: 

n
1кТ 1пу.моб = ,            (1.14) 

де 1к – коефіцієнт пропорціональності. 
Таким чином, для оцінювання існуючих пунктів управління СОПр 

достатньо провести аналіз значень показників живучості пу.жР , захищеності 

пу.захР  і мобільності пу.мобТ : 

)Т,Р,Р(Е пу.мобпу.захпу.жпу ψ= .    (1.15) 

Рішення рівності 1.15 дозволяє визначити ефективність пункту управління 
СОПр в залежності від ресурсів, які витрачені на його створення та утримання 
(при необхідності відновлення після виконання органами та підрозділами 
зазначених сил завдання).  

Виходячи з наведеного вище, можна сформулювати вимоги до пунктів 
управління СОПр: 

– як стаціонарні, так і рухомі пункти управління повинні бути захищеними 
від можливого фізичного впливу противника: ступінь захисту визначається 
рівнем управління і може бути обчислений за спеціально розробленою 
методикою; 

– пункти управління повинні бути живучими: живучість пунктів 
управління СОПр – це інтегральний показник, який враховує його захисні 
якості й можливості щодо відновлення; 

– рухомі пункти управління за показником мобільності пу.мобТ , який 

обчислюється шляхом побудови графоаналітичної моделі для конкретного 
рівня управління, повинні бути кращим за мобільність підрозділів СОПр 

СОПр.підр.мобТ , крім того значення показника пу.мобТ повинен задовольняти 

мобільність створеної системи управління СОПр СОПр.су.мобТ  

( СОПр.су.мобпу.моб ТТ ≤ ). 

У межах наукової праці розглянуто деякі підходи щодо оцінювання 
значень показників пунктів управління СОПр.  

 
1.6. Методичні підходи щодо визначення значень показників пунктів 

управління регіональних сил охорони правопорядку 
 
Як відомо, пункти управління створюються та розгортаються для роботи 
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органів управління. Важливим показником органу управління є кількість 
посадових осіб для яких розгортається пункт управління. Наприклад, для 
територіального управління деяких силових відомств чисельність органу 
управління може скласти до 70 посадових осіб, тобто 70Nоу = . Це дозволяє 

визначити деякі кількісні показники пунктів управління, а саме:  
– кількість робочих місць (РМ) або автоматизованих робочих місць (АРМ) 

для посадових осіб;  
– площу приміщення пункту управління для розміщення визначеної 

кількості посадових осіб по.пуS  і загальну площу зазначеного пункту 
ΣпуS . 

Виходячи з існуючих норм необхідної площі для посадової особи органу 

управління 2
по м54S −=  визначено максимальне значення необхідної площі 

для розміщення 70 посадових осіб органу управління, яка 

складає 2
по.пу м350280S −=  (рис. 1.10) [28]. Для оперативних розрахунків 

можна прийняти 2
по.пу м350S = . З урахуванням зали для прийняття рішень 

(оперативних нарад або проведення брифінгів), приміщення для виносних 
засобів зв’язку і приміщень забезпечення життєдіяльності (без пристроїв 
фільтровентиляційних, підпору повітря та регенерації його), загальна площа 

пункту управління повинна бути не менше 2
пу м482S ≥

Σ
.  

 
Враховуючи зазначене вище, стає зрозумілим, що тимчасово такий пункт 

управління створити в обмежений час неможливо. Навіть при наявності такого 
пункту приймання управління регіональними СОПр займе певний час. Для 
розуміння значення показника необхідного часу на приведення в готовність до 
функціонування такого пункту управління, розглянемо на прикладі розгортання 
пункту управління оперативного штабу одного з силових відомств України. 
Результати графоаналітичного моделювання наведено на рис. 1.11. Значення 
часових показників визначено експертним шляхом, що в першому наближенні 

Рисунок 1.10 – Стаціонарний пункт управління регіональних сил 
охорони правопорядку (варіант) 

 
Виноси 
засобів 
зв’язку 

2
3 60S м=   
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оперативних 

нарад 
2

2 72S м=  

Приміщення керівництва та штабних постів 
штабу територіального управління СОПр 

2
1 350S м=  
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відповідає реальним значенням. 
Отже, для розгортання підготовленого пункту управління, за умов, що 

посадові особи оперативного штабу проживають в одному населеному пункті, 
необхідно близько п’яти годин год83,4хв290Ткр == . 

Події воєнного характеру на сході України, а також соціально-політичного 
характеру в середині держави останніх років, які можуть бути як наслідок 
надзвичайних обставин, викликаних подіями техногенного характеру або 
військовою загрозою, наочно показали на необхідність мати рухомі ПУ для 
органів управління регіональних СОПр. 

 

  
Для рухомого пункту управління кількість його елементів пу.елN  

складається із кількості штабних постів шпN  та кількості причепів 

Рисунок 1.11 – Результати графоаналітичного моделювання 
приведення до робочого стану стаціонарного пункту управління 

одного з силових відомств України (варіант) 

Перелік робіт з розгортання 
пункту управління  

(неробочий час) 
 

Роботи Час, хв. 
Доповідь оперативного 
чергового командиру 
(начальнику) про отримання 
відповідного сигналу 

5 

   Оповіщення і збір особового 
складу оперативного штабу 
(ОШ): 
  за списком № 1 
  за списком № 2 

 
 
 

15 
90 

   Постановка начальником 
штабу завдання особовому 
складу ОШ 

 
 

45 
   Розгортання робочих місць 
посадових осіб на ПУ 

 
30 

   Налагодження сталого і 
безперервного зв’язку з 
об’єктами управління 

 
 

30 
   Налагодження оперативного 
обміну інформації 

 
30 

Критичний час 
 

290 

 

0 1 2 

1 5t =  15t2 =

3 

3 90t =  

4 

15t2 =  

5 6 

5t1 =  

7 

15t2 =  90t3 =  
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забезпечення життєдіяльності органу управління причN : 

причшппу.ел NNN += .                                           (1.16) 

Загальна кількість штабних постів для керівного складу і посадових осіб 
оперативного штабу регіональних СОПр може бути не менше 15, виходячи з 
даних наведених в таблиці 1.6.  

При виділенні на один штабний пост одного автомобіля та причепа 
життєдіяльності, загальну площу пункту управління, можна розрахувати 
як ( )причшппу.рух N,NS ψ= : 

( ) 21міжрпричпричавтшппу.рух nnSSNSNS ⋅⋅+⋅+⋅=  ,                (1.17)  

де автS  – площа автомашини, на базі якої розгорнуто штабний пост; причS  – 

площа причепа; міжрS  – площа між рядами автомашин та причепів; 1n – 

кількість автомашин в ряду; 2n – кількість рядів. 
Таблиця 1.6  

Перелік посадових осіб оперативного штабу регіональних СОПр (варіант) 
Складові оперативного 

штабу 
Склад посадових осіб оперативного штабу 

Керівництво 
оперативного штабу  

 начальника штабу; 
 заступник начальника штабу; 
 фахівці оперативного відділу штабу; 
 фахівці зв’язку та АСУ; 
 фахівці розвідки; 
 фахівці радіоелектронної боротьби  

Робочі групи  Керівник робочих груп 
 Робоча група: 
 фахівці управління з організації служби та застосування СОПр; 
 фахівці інженерної служби; 
 фахівці служби РХБ захисту; 
 фахівці психологічної служби; 
 фахівці служби капеланства (священнослужителі) [29]; 
 фахівці служби озброєння та техніки; 
 фахівці служби логістики; 
 офіцер військово-медичного відділу 

Направлінці на об’єкти 
управління 

 два-три фахівця на кожний об’єкт управління 

 
Враховуючи значення визначених часткових показниках, загальна площа 

рухомого пункту управління буде: 2
пу.рух м1385277012151515S =⋅⋅+⋅+⋅= . 

Для розгортання такого пункту управління необхідна площадка 2м3540S ⋅≈ . 
Звідси виникає проблема подальшого дослідження живучості пунктів 
управління регіональних СОПр. 
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Живучість рухомого пункту управління регіональних СОПр можна 
визначити виходячи з такого: 

1. Знищити усі елементи пункту управління (ПУ) одночасно противнику, 
який діє в середині держави проти регіональних СОПр неможливо, тому він 
буде намагатися виводити з ладу (уразити) окремі його елементи. 

2. Одним із необхідних складових для визначення ймовірності ураження 
елементу ПУ, як цілі для противника, є ймовірність попадання в ціль при 
одному пострілі Р . Якщо постріли, що здійснює противник, незалежні, тоді за 
цією ймовірністю можна визначити ймовірність n,mР , як складову показника 

ефективності стрільби по одиноких цілях W за формулою А. Н. Колмогорова 
[30, с. 72]. 

∑
=

⋅=
n

1m
n,m )m(GPW ,                            (1.18) 

де )m(G  – визначений закон ураження цілі (для прикладу, що розглядається 
доцільно вжити так званий “координатний закон ураження цілі” – умовна 
ймовірність ураження цілі визначається за умови, що боєприпаси випущені 
противником розірвуться в точці х, у) відносно цілі – елементу ПУ). 

Якщо спроектувати ціль (елемент ПУ) на площину розсіювання лініями, 
паралельними напрямкам стрільби з боку противника, то Р  є ймовірність того, 
що крапка попадання на координатній площині буде в межах деякої області Ц – 
проекції цілі (рисунок 1.12).  

 

  
Ця ймовірність визначається за формулою [30, с. 72] 

∫∫
)Ц(

dxdy)y,x(ϕ ,                                                     (1.19) 

у 

х 

Ц Елемент ПУ 

Рисунок 1.12 – Проекція елементу пункта управління  
на координатну площину 

0 

Напрям стрільби 
противником  

по елементах ПУ 
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де )y,x(ϕ  – закон розсіювання боєприпасів при ураженні елементу ПУ. 
Якщо вибрати координати вісі паралельно головним вісям розсіювання, 

тоді закон розсіювання матиме вигляд [30, с. 73]: 
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ρϕ ,            (1.20) 

де y,x  – координати центру розсіювання продуктів засобу ураження 
(систематичні помилки); yx E,E  – головні ймовірнісні відхилення продуктів 

засобу ураження від центру елементу ПУ; 477,0=ρ . 
У деяких випадках вираз 1.19 визначається через деякі функції, вирази 

яких подано нижче. 
Якщо ціль (елемент ПУ) є прямокутник у горизонтальній площині, при 

цьому він розміщений так, що його сторони знаходяться паралельно головним 
вісям розсіювання продуктів засобу ураження (рисунок 1.13 а), тоді ймовірність 
її ураження можна визначити за виразом 
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де δγβα ,,,  – координати меж цілі (елемента ПУ) по осях х0 і у0 ; Ф̂  – 
приведена функція Лапласа. 

 
У разі, якщо центр цілі (елементу ПУ) співпадає з центром розсіювання 

продуктів засобу ураження, а систематичні помилки відсутні (рисунок 1.13 б), 
тоді вираз 1.21 приймає вигляд: 
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у у 

х х 0 
0 

Ц 

Ц 
45t4 =  30t5 =  

30t6 =  

30t7 =  

α  

β  

А) Б) 

Рисунок 1.13 – До обґрунтування математичних співвідношень 
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де yx b,b  – напіврозміри цілі (елементу ПУ) в напрямку координатних вісей. 

Якщо прийняти значення показників 5;4;3;2ЕЕ ух == , тоді для елементу 

ПУ (площа автомашини, на базі якої розгорнуто штабний пост та площа 
причепу) значення показників 5,1ву =  та 5,4вх = , можна, користуючись 

значеннями приведеної функції Лапласу [30, с. 370–372], визначити ймовірність 
його ураження (дані наведені в таблиці 1.7). 

Таблиця 1.7  
Дані для визначення ймовірності ураження елементу пункту управління 

х

х
Е
в

 








х

х
Е
вФ  

у

у
Е
в

 








х

х
Е
вФ  р  

2,25 0,8709 0,75 0,3870 0,337 
1,5 0,6883 0,5 0,2641 0,182 

1,125 0,5500 0,375 0,1971 0,108 
0,9 0,4562 0,3 0,1604 0,073 

 
Отже, з урахуванням поданих вище значень ймовірність ураження 

елементу ПУ, значення показника його живучості буде в межах 
927,0663,0Р ПУ.ел.ж −= . 

Кожний пункт управління забезпечується вузлом системи зв’язку. Від 
надійності функціонування системи зв’язку і своєчасності її розгортання 
залежить стійкість та ефективність функціонування системи управління 
регіональними СОПр. 

 
1.7. Система зв’язку сил охорони правопорядку 
 
Організація управління регіональними СОПр починається з розгортання 

системи зв’язку та організації регіонального зв’язку. Регіональний зв’язок – це 
зв’язок, призначений для обміну інформацією в системі управління 
регіональних СОПр. За способом обміну інформацією його поділяють на такі 
види: фельд’єгерсько-поштовий і електричний. 

Усі види електрозв’язку за ступенем прихованості можуть бути 
відкритими і засекреченими, а за видами інформації – телефонний, 
телеграфний, відеоінформації та передавання даних (передавання та 
відображення формулярів про об’єкти спостереження). Телеграфний зв’язок 
може бути слуховим і букводрукованим. Із використанням зв’язку інформація 
передається у вигляді повідомлень. Повідомленням називається сукупність 
інформації, яка підлягає передаванню (прийманню).  
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Для організації обміну інформацією в контурі управління регіональними 
СОПр розгортається система зв’язку. У загальному вигляді системою зв’язку 
називається побудоване певним чином об’єднання засобів зв’язку, призначених 
для обміну повідомленнями між пунктами управління СОПр. 

Засіб зв’язку – це технічний пристрій, за допомогою якого здійснюється 
передавання (приймання) певних видів інформації. Залежно від застосованих 
засобів зв’язку організуються роди зв’язку: радіозв’язок, радіорелейний, 
тропосферний, космічний, проводовий, оптоелектронний, гідроакустичний. 

Між пунктами управління СОПр організується зв’язок різних родів та 
видів з комплексним застосуванням засобів зв’язку. Основними є ті роди, види і 
засоби зв’язку, які в даній обстановці найбільш повно забезпечують потреби 
управління. Перспективними для регіональних СОПр є єдині (інтегровані) 
системи зв’язку, призначені для передавання різних повідомлень, що 
циркулюють у контурі управління, як складової опорної мережі зв’язку [31, c. 
30], у складі опорних вузлів зв’язку та ліній зв’язку між ними. Останнім часом 
вживається термін “корпоративна цифрова інформаційно-комунікаційна 
мережа системи зв’язку”, яка базується на цифрових засобах та лініях зв’язку за 
технологією MPLS з використанням мережі зв’язку MPLS ВАТ “Укртелеком”. 

Аналогічно до [31] система зв’язку регіональних СОПр (система зв’язку) – 
це частина системи управління зазначеними силами, яка являє собою 
сукупність взаємопов’язаних і узгоджених за завданнями, місцем і часом дій 
вузлів і ліній зв’язку різного призначення, що розгортаються та утворюються за 
єдиним планом для вирішення завдань забезпечення управління силами 
охорони правопорядку. Інтегральна цифрова система зв’язку (ІЦСЗ) – це 
система зв’язку, яка характеризується технічною, методологічною і (або) 
організаційною єдністю при використанні цифрових сигналів електрозв’язку 
для передавання і розподілу повідомлень. 

Система зв’язку СОПр може бути стаціонарною і польовою. Стаціонарна 
система зв’язку – система зв’язку, побудована на базі стаціонарних вузлів і 
ліній зв’язку. Польова система зв’язку – це система зв’язку, що розгортається 
на базі польових вузлів і ліній воєнного зв’язку. 

Отже, основними складовими системи зв’язку НГУ є вузли і лінії зв’язку. 
Вузлом зв’язку називається організаційно-технічне об’єднання сил і засобів 
зв’язку на об’єкті. Лінію зв’язку становить сукупність технічних засобів, які 
мають загальне середовище поширення електромагнітних коливань, лінійні 
споруди та пристрої для їх обслуговування, призначені для передавання 
сигналів від одного вузла зв’язку до іншого. Лінія прямого зв’язку між 
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пунктами управління – це сукупність технічних пристроїв і фізичного 
середовища розповсюдження сигналів, які забезпечують один або декілька 
каналів зв’язку. Одна або декілька ліній між двома пунктами управління 
складають напрямок зв’язку. 

Складовими лінії зв’язку є канали зв’язку. Каналом зв’язку в загальному 
вигляді називається сукупність технічних засобів, що служать для передавання 
сигналів у контурі управління. Канал зв’язку – це сукупність лінійних і 
стаціонарних пристроїв, які забезпечують при включенні кінцевих апаратів 
зв’язок даного виду між абонентами різних пунктів управління. Іншими 
словами канал зв’язку – є сукупність технічних засобів зв’язку і середовище 
розповсюдження електромагнітної енергії. 

Абонент – це особа, яка має право користуватися зв’язком, і у 
розпорядженні якої для цього є телефонний апарат, концентратор (пульт 
зв’язку) чи інші засоби зв’язку; особа, яка має право і доступ до користування 
локальною чи глобальною (наприклад “Інтернет”) інформаційною мережею. 
Залежно від призначення канали можуть бути: телефонного, телеграфного, 
факсимільного зв’язку і передачі даних. 

Таким чином, розгорнута система зв’язку – це складна система, до якої 
пред’являються певні вимоги. Утворений при цьому зв’язок повинен 
відповідати певним якостям і сама система повинна будуватися за певними 
принципами. 

Виходячи з цього система зв’язку регіональних СОПр повинна будуватися 
за такими принципами: 

– максимальна відповідність системи зв’язку завданням, що стоять перед 
регіональними СОПр; 

– створення в мирний час стаціонарних базових систем зв’язку (елементів 
системи зв’язку), здатних забезпечити управління силами охорони 
правопорядку з початком ускладнення обстановки в регіоні; 

– можливість сполучатися з системами різного призначення (різних 
силових відомств України і сусідніх держав); 

– єдність систем зв’язку за способами і принципами їх використання;  
– комплексне використання різних засобів системи зв’язку; 
– централізоване управління зв’язком. 
Система зв’язку забезпечує управління, яке вимагає, щоб процеси обміну 

інформацією між складовими регіональних СОПр відповідали таким 
властивостям як: своєчасності, достовірності та прихованості зв’язку. 

Своєчасність зв’язку – здатність забезпечити передавання й доставлення 
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повідомлень чи ведення переговорів у заданий (директивний) час, обумовлений 
оперативно-тактичною обстановкою. 

Вимоги до своєчасності задаються допустимим часом перебування 
повідомлення в системі зв’язку дзТ  та ймовірністю того, що реальний час 
затримки в обслуговуванні нзt  повідомлень заданої ємності не перевищує 
допустимого. З урахуванням того, що час нзt  є випадковою величиною і 
підпорядковується показниковому закону розподілу, кількісно своєчасність 
зв’язку спР  може бути визначена за формулою 

)
t
Тexp(-1)Тt(РР

нз

дз
дзнзсп −=≤= .           (1.23) 

Часові інтервали показника дзТ  визначаються керівними документами по 
зв’язку відповідного міністерства України. Для телефонного зв’язку 
допустимий час очікування очік.допТ  визначено у “Правилах переговорів на 

вузлах зв’язку відповідних міністерств України”. Час очікування визначається 
або пріоритетною чергою абонентів, або правом користуватися переговорами за 
сигналами. Для телеграфного зв’язку час перебування інформації в системі 
зв’язку визначається спеціальним наказом міністрів України і залежить 
передусім від обсягу інформації. Для телекодової інформації (інформації 
обміну між комплексами засобів автоматизації – КЗА управління) вихідними 
даними для оцінки показника ймовірності спізнення інформації спР  можуть 
бути: час запізнення інформації від джерел розвідки; допустимий роботний час 
КЗА управління. Для забезпечення своєчасності інформаційного обміну 
значення показника спР  повинно бути не меншим за необхідний, тобто 

необх.спсп РР ≥ . 

Сигнали управління і оповіщення при централізованому управлінні 
регіональними СОПр повинні бути доведені до об’єктів управління не пізніше 
ніж через 30 с з імовірністю 99,0Рсп =  [32]. Сигнали оповіщення при 
приведенні у різні ступені готовності повинні бути доведені до об’єктів 
управління за 1–2 хв. з імовірністю 99,095,0Рсп −=  [32]. Нормативні вимоги 
щодо проходження телеграфної інформації на вузлах системи зв’язку СОПр 
визначаються відповідними наказами міністрів України. 

Своєчасність проходження телеграфної інформації спР  оцінюється 
відсотком повідомлень, які передані або затримані, і визначається як 
відношення кількості своєчасно переданих свm  (затриманих зm ) повідомлень 
до загальної кількості переданих (прийнятих) m : 
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m)/m(%100P свсп ⋅= ; m)/m(%100P зсп ⋅= .     (1.24) 
З метою підвищення якості обслуговування абонентів та оперативності 

роботи телефонних станцій встановлено єдині контрольні строки надання 
каналів для ведення переговорів, які встановлюються наказом відповідних 
командирів (начальників) СОПр. 

Якість забезпечення переговорів оцінюється відсотком своєчасного 
забезпечення (або відсотком затриманих переговорів) за паролями і категоріями 
згідно з виразом (1.24). Інформація, яка циркулює в контурі управління 
регіональними СОПр, повинна бути доведеною до підлеглих об’єктів 
управління не тільки в установлені строки, а й без перекручень. Тому 
повідомлення, що передаються (приймаються), повинні мати високу 
достовірність. 

Достовірність зв’язку – здатність забезпечити відтворення переданих 
повідомлень у пунктах приймання із заданою точністю. Загальним показником 
достовірності є ймовірність неперекрученого приймання інформації (вірно 
прийнятої) вР . 

Значення показника вР  для телеграфна (телекодова) інформація  
визначається як відношення кількості правильно прийнятих повідомлень, 
знаків, елементів (символів) пМ  до загальної кількості, що була передана 

загМ : 

n
елем.пзнак.п

перекрп

п

заг

п
в )Р1(1Р

ММ
М

М
МР −−==

+
== .     (1.25) 

Для телефонної інформації достовірність оцінюється розбірливістю А і 
визначається як відношення правильно прийнятих елементів мови (звук, слово, 
фраза) прN  до загальної кількості, що передавалася загN : 

заг

пр
N
N

А = .         (1.26) 

Вимоги щодо достовірності інформації, що може циркулювати в контурі 
управління регіональних СОПр, наведено в таблиці 1.6 [32]. 

Узагальненим показником своєчасності й достовірності інформації, що 
циркулює в контурі управління регіональними СОПр, є її якість. Якість зв’язку 
можна оцінити за виразом 

{ })gg();Тt(РР заддопдзнззв.як ≤≤= ,      (1.27) 
де допg  – допустима величина помилки при обміні інформацією; задg  – задана 
величина перекручення інформації у процесі обміну. 

МОНОГРАФИЯ 43 



Научные ответы на вызовы современности: менеджмент, юриспруденция                                                              . 

Таблиця 1.6  
Нормативні значення показників допустимої вірогідності інформації в 

контурі управління регіональних СОПр 

Вид 
інформації 

Характеристика класу 
якості 

Встановлена норма 
Імовірність 

перекручення знаку 
Розбірливість фразової 

артикуляції, % 
Телефонна  
 
 
Телеграфна 
 
Телекодова 

Відмінно 
Добре 
Задовільно 
Імовірність 
скривлення знаку 
Імовірність 
скривлення знаку 

 
 
 
              10-3 

 

         10-6–10-5 

                  99 
              97–99 
              96–97 

 
За норму ймовірності якості інформації, що циркулює в контурі 

управління НГУ можна прийняти значення показника 9,0Р зв.як ≥ [32]. Така 
інформація повинна бути не тільки якісною, а й добре прихованою від 
противника, в цьому успіх прихованості управління регіональними СОПр. 

Прихованість зв’язку – здатність протистояти розкриттю організованим 
противником змісту переданої інформації, факту та місця її передавання і 
належність об’єкта зв’язку у загальній системі управління. Імовірнісний 
показник прихованості прихР  залежить від: імовірності виявлення системою 

розвідки противника факту циркуляції інформації в контурі управління виявР ; 
імовірності розпізнання образу інформації розпР ; імовірності дешифрування 

інформації, яка розпізнана дешР . Оскільки ці події незалежні, тоді: 

дешрозпвиявприх РРРР ⋅⋅= .         (1.28) 

Ці властивості інформаційного процесу характеризують його якість і 
визначають цільове призначення системи зв’язку СОПр. Виходячи з цього 
оцінювання ефективності системи зв’язку як ступінь реалізації своїх 
можливостей може проводитися шляхом визначення її можливостей по 
забезпеченню необхідної якості зв’язку, а показники, що характеризують 
своєчасність, достовірність і прихованість проходження інформації, можуть 
бути показниками ефективності системи . 

Для забезпечення вимог системи управління регіональними СОПр 
створена система зв’язку повинна бути високої готовності, заданої стійкості, 
пропускної спроможності і безпечності. Взаємний зв’язок вимог системи 
управління СОПр щодо процесів обміну інформацією і властивостей системи 
зв’язку подано на рисунку 1.14.  

Висока готовність – здатність системи зв’язку забезпечити своєчасний 
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перехід із вихідного стану (стану мирного часу) в необхідний (стан 
забезпечення виконання регіональними СОПр завдань при ускладненні 
обстановки) для забезпечення ефективного управління зазначеними силами. 

Задана стійкість – здатність системи зв’язку зберігати працездатність в 
умовах вогневого і радіоелектронного впливу противника на її складові. 
Стійкість системи визначається завадостійкістю, живучістю і надійністю. 

Пропускна спроможність – потенційна можливість системи зв’язку щодо 
оброблення (передавання і приймання) інформації за одиницю часу. 

 

 
Безпечність – здатність системи зв’язку протистояти усім видам розвідки 

противника і їх намаганням увести в контур управління хибну інформацію. 
Розгорнута система зв’язку і створений при цьому зв’язок повинні 

забезпечити безперервне управління регіональними СОПр. Вирішення цього 
завдання досягається: 

– своєчасним передаванням (прийманням) сигналів (команд) на 

Рисунок 1.14 – Взаємний зв’язок вимог системи управління щодо процесів 
обміну інформацією і властивостей системи зв’язку СОПр 

 

Вимоги системи управління СОПр щодо процесів обміну інформацією 

Ефективність системи зв’язку і вимоги до зв’язку 

Своєчасність Достовірність Прихованість 

Властивості системи зв’язку 

Якість 

 

 

  

 

Надійність 

Пропускна 
спроможність 

Безпечність 

Розвідзахищеність 

Імітостійкість 

Функціональна 
сумісність 
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приведення сил до необхідної ступені готовності; 
– передаванням (прийманням) розвідувальної інформації про сили і засоби 

противника; 
– передаванням оперативно-тактичної інформації у процесі управління 

силами; 
– своєчасним обміном інформацією між взаємодіючими об’єктами різних 

силових відомств; 
– оповіщенням сил про радіоактивну, хімічну, бактеріологічну та 

метрологічну обстановку. 
Усі зазначені вище властивості системи зв’язку впливають на ефективність 

і стійкість управління регіональними СОПр. Проте лише стійка система зв’язку 
відіграє найбільш визначальну роль, лише стійка система може бути 
ефективною  

Для оцінювання цього показника розроблено методику, яка подана нижче. 
Стійкість системи зв’язку як здатність забезпечити управління 

регіональними СОПр у різних умовах обстановки визначається її 
завадостійкістю, живучістю і надійністю [17]. Вона може бути оцінена 
ймовірністю стійкого функціонування стР  зазначених показників: 

тнжзсст РРРР ⋅⋅= ,      (1.29) 
де зсР  – імовірність завадостійкої роботи системи зв’язку в умовах завад; жР  
– імовірність виживання системи зв’язку в умовах вогневого ураження її 
елементів; тнР  – імовірність перебування засобів зв’язку у працездатному 
стані (показник технічної надійності). 

Завадостійкістю системи зв’язку є її властивість забезпечувати 
інформаційний обмін з необхідною імовірністю в умовах активного впливу всіх 
видів завад. Стійкість зв’язку в контурі управління регіональними СОПр 
повинна забезпечуватися при впливі завад зі щільністю потужності 500 Вт/МГц 
у прикордонних районах і 300 Вт/МГц у внутрішніх районах України [17, 32]. 
Характеризується імовірністю завадостійкої роботи системи зсР  і може бути 
обчислена за виразом 

)Q1()Q1()Q1(Р емвпнпзс −⋅−⋅−= ,     (1.30) 
де емвп нп Q,Q,Q  – імовірність заглушення ліній зв’язку навмисними, 
випадковими і взаємними радіозавадами.  

При розробленні методики показник впQ  не враховано. 
Імовірність постановки навмисних радіозавад нпР  залежить від: 

можливостей противника щодо розвідки радіоліній системи рР ; прийняття ним 
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рішення на заглушення розвіданої лінії зв’язку р.прР ; здатності радіолінії 

реагувати на вплив навмисної завади tР ; співвідношення корисного сигналу до 
сигналу радіозавади у точці його приймання енР . Оскільки ці події незалежні, 
показник нпР  може бути обчислений за виразом 

енtр.пррнп РРРРР ⋅⋅⋅= .       (1.31) 

Показник рР  залежить від можливостей противника виявляти дійсні 

об’єкти зв’язку (наприклад вузли зв’язку) за наявності хибних хибР  та ступеня 
ймовірності цього розкриття розкрР  і може бути обчислений за виразом 

розкрхибр РРР ⋅= .            (1.32) 

Виходячи з того, що існуюча система зв’язку регіональних СОПр не 
спроможна через обмежені матеріальні мR  і людські лR  ресурси розгорнути 
хибні об’єкти зв’язку, будемо вважати 0,1Рхиб = . 

Показник розкрР  залежить від середнього часу, необхідного противнику 

для розкриття 80 % об’єктів системи зв’язку, де відбувається робота на 
радіовипромінювання розкрt  (у цьому випадку вважається, що противник 

розкрив систему [33]), та часу управління регіональними СОПр Т і може бути 
обчислений за виразом [33]: 

розкр

розкр
t6,0

Тt75,0

розкр еР

−
−

= .     (1.33) 

Значення показника розкрР  залежить від: середнього часу розкриття 

джерела випромінювання нпелвияврозкр tttt ++=′  ( виявt  – середній час 

виявлення джерела випромінювання, пелt  – середній час пеленгування джерела 
випромінювання, нt  – середній час наведення радіопередавача завад на 
джерело випромінювання); середнього часу передавання повідомлення пер.повt ; 

середнього часу паузи між повідомленнями паузt ; кількість кореспондентів у 

мережі зв’язку L і може бути визначеним за виразом [17, 33]: 

∑
=

+ ⋅+′=
1-L

1L
паузпов.пер розкррозкр 64,0))tt(t(t .                  (1.34) 

Враховуючи, що у контурі системи управління регіональними СОПр може 
бути 10-15 об’єктів управління (L=10–15), які “працюють” насамперед у 
діапазоні коротких і ультракоротких хвиль, основні показники, пов’язані з 
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визначенням імовірності розкриття противником системи зв’язку розкрР , 

зведено до таблиці 1.7.  
Таблиця 1.7  

Оптимальні значення показників ймовірності розкриття системи зв’язку 
регіональних СОПр (варіант) 

Система 
радіоелектронного 

придушення 
противника 

Показники розкрt , хв. 

,tвияв с ,tпеленг с ,tн с ,tрозкр′ с ,tпер.пов с ,tпауз с L=10 L=15 

Автоматична 1-0,1 1-0,1 1-
0,1 3-0,3 10 50 5,79 8,99 

Автоматизована 5-10 5-10 5 15-25 10 50 6,02 9,22 
 

Користуючись виразом (1.34) визначено ймовірність розкриття системи 
зв’язку розкрР  залежно від часу її роботи Т і кількості об’єктів управління 

(радіокореспондентів) L. Розрахункові дані подано на рисунку 1.15. 
Отже, якщо кількість об’єктів управління (кореспондентів) в системі 

управління СОПр буде в межах десяти (L=10), то через 4–5 хв. роботи в ефірі 
противник може виявити до 80 % ліній системи зв’язку з ймовірністю 

91,086,0Ррозкр −= , а при значенні показника L=15 – через 6–7 хв. з 

імовірністю 87,085,0Ррозкр −= .  

       
 
  
  
 

Виходячи з цього, слід вважати, що така система повністю розкрит 
Кількість об’єктів управління (кореспондентів) визначають структуру 

системи управління регіональними СОПр і впливають на значення показника 

Кількість кореспондентів L=10                                           Кількість кореспондентів L=15 
Примітка:  
        – для автоматичної системи РЕБ противника; 
        – для автоматизованої системи РЕБ противника.  

 

Рисунок 1.15 – Значення показника δ  системи зв’язку регіональних 
СОПр (варіант) 
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розкрР . Для тактичних розрахунків можна прийняти 9,085,0Ррозкр −= . 

Остаточно за виразом (1.34) отримаємо ймовірність розвідки радіоліній 
9,085,0Рр −= . 

Імовірність прийняття рішення на придушення радіоліній р.прР  залежить 

від: кількості передавачів завад заданого діапазону ппN ; коефіцієнта їх 
використання ппα  (як правило, значення коефіцієнта береться в межах 

52пп −=α ); кількості радіоліній зв’язку, які плануються до придушення лзN  і 
може бути обчислена за виразом [33] 

лз

пппп
р.пр N

N
Р

⋅
=
α .     (1.35) 

Вважаючи, що у перспективі противник може підняти в зону баражування 
2–3 літальні апарати радіоелектронної боротьби (РЕБ), або безпілотних 
літальних апарата (БПЛА) РЕБ з можливостями кожного нести на борту до 
семи передавачів завад діапазону 10–3500 МГц, тоді при значенні показника 

3пп =α  добуток буде 63213Nпппп =⋅=⋅α  [34–38]. При значенні показника 
7343N лз −=  отримаємо значення показника ймовірності придушення 

радіоліній 0,186,0Р р.пр −= . Для тактичних розрахунків можна прийняти 

95,08,0Р р.пр −= . 

Значення показника ймовірності часового контакту tР  визначає, як швидко 
радіолінія здатна відреагувати на вплив навмисних завад і вжити адекватних 
заходів, а радіокомплекс придушення – знайти і повторно придушити 
радіолінію, що вийшла з-під завади. Цей показник залежить від: часу реакції 
розвідувального комплексу радіопридушення ррпt ; часу реакції ліній зв’язку 

рлзt ; часу входження у зв’язок вхt  і може бути обчислений за виразом [33] 

)tt()tt(
t

1Р
вхррпрлзррп

ррп2
t +⋅+

−= .      (1.36) 

Проведені дослідження [17] дозволяють для тактичних розрахунків взяти 
значення показника tР  у межах 97,094,0Рt −= . 

Імовірність енергетичного придушення енР  – це імовірність того, що у 
будь-який момент часу перевищення сигналу над завадою в точці приймання 
буде меншим допустимого значення, обумовленого необхідною достовірністю 
приймання повідомлення. Досвід воєнних конфліктів і локальних війн дає 
підставу прийняти для тактичних розрахунків 0,1Рен =  [17]. 
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Отже, повертаючись до виразу (1.31), значення ймовірності постановки 
навмисних завад буде: 

=⋅⋅⋅= енtр.пррнп РРРРР  

82,067,00,1)97,094,0()95,085,0()9,085,0( −=⋅−⋅−⋅−= .    (1.37) 
Для тактичних розрахунків слід прийняти 8,07,0Рнп −= . 
Імовірність придушення ліній зв’язку взаємними завадами емР  залежить 

від кількості кореспондентів у мережі зв’язку L; кількості повідомлень, що 
надходить від одного кореспондента n; середньої тривалості передавання 
одного повідомлення перt  (у секундах) і може бути обчислена за виразом [17] 

пер

пер
ем tnL1

tnL
Р

⋅⋅+

⋅⋅
= .          (1.38) 

Добуток перtn ⋅  – це кількість занять ліній радіозв’язку за певний час (в 

ерлангах, ерл) [39, 48]). Найвідповідальнішим періодом виконання завдання 
регіональними СОПр є період захоплення або ліквідації організованих 
терористів (противника), який може тривати до 60 хв. Беручи до уваги, що 
розгорнуті лінії зв’язку в цей період будуть максимально навантажені, можна 
припустити, що це навантаження буде не менше 1 ерл. [39] Для навантаження 
1–3 ерл значення показника емР  буде в межах 75,05,0Рем −= . 

Повертаючись до виразу (1.30), ймовірність завадостійкості роботи ліній 
зв’язку регіональних СОПр буде: 

6,035,0)75,05,0()8,07,0(РРР емнпзс −=−⋅−=⋅= .         (1.38) 
Живучість системи зв’язку – кількісно можна оцінити ймовірністю 

виживання вузлів зв’язку пунктів управління в складних умовах обстановки 

живР . Вона залежить від імовірності їх ураження вогневими засобами 
противника уражР : 

уражжив Р1Р −= .              (1.39) 

Користуючись результатами проведеного дослідження [17], для тактичних 
розрахунків можна прийняти: 75,055,0Ржив −=  – для стаціонарних вузлів 
зв’язку пунктів управління і 84,071,0Ржив −=  – для мобільних. 

Надійність системи зв’язку (технічна надійність) тнР  визначається 
ймовірністю перебування її складових (вузлів і ліній зв’язку) у працездатному 
стані протягом усього циклу управління (протягом виконання регіональними 
СОПр певного завдання). Цей показник визначено шляхом дослідження 
надійності структури системи зв’язку як сукупність вузлів і ліній зв’язку 
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різного призначення. На основі структури розгорнутих пунктів управління і 
розподілу ліній зв’язку складено структурну схему надійності системи зв’язку, 
яка подана на рисунку 1.16. 

 

Імовірність безвідмовної роботи радіолінії рлР  і радіорелейної 

(тропосферної) )трл(ррлР  лінії береться за умов виконання нормативних вимог 

щодо їх коефіцієнта простою від радіопридушення прпК  [17, 33]. Коефіцієнт 

надійності проводової лінії обчислений для км184Lпрл =  (сім елементів 

каналоутворення, за умов ідеального кабелю зв’язку) і км92Lкм =  (тринадцять 
елементів каналоутворення, за умов ідеального кабелю зв’язку) [40]. 

Імовірність безвідмовної роботи вузлів зв’язку пунктів управління 

взРΣ обчислюється виходячи із нормативних величин щодо ймовірності 

безвідмовної роботи окремого засобу вузла зв’язку 99,097,0Рі −=  [41], тоді 
остаточно значення показника надійності системи зв’язку буде в межах 

91,077,0РРРР взлзвзтн −=⋅⋅= ΣΣΣ . 

Таким чином, враховуючи подане вище, значення показника стійкості 
системи зв’язку буде в межах 4,013,0Рст −= для стаціонарної системи і 

45,02,0Рст −=  – для мобільної. У складній обстановці буде придушено 87–55 
% ліній зв’язку й уражено стільки ж вузлів зв’язку, що відповідає показнику 
ступеня дезорганізації управління “зрив управління” [32, 33]. Для забезпечення 
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стійкого управління регіональними СОПр необхідно вдосконалювати систему 
зв’язку взагалі і через впровадження засобів автоматизації оброблення 
інформації зокрема. 

 
1.8. Напрями автоматизації системи управління регіональними 

силами охорони правопорядку 
 
Участь органів та підрозділів силових відомств України у 

Антитерористичній операції (АТО) в Донецькій та Луганській областях 
показала на необхідність автоматизації інформації з управління ними. 
Необхідність такої автоматизації пов’язана зі складністю завдань, які 
виконують зазначені органи та сили в динамічно змінній обстановці. На 
складність завдань і динамічність зміни обстановки вказує той факт, що за 
декілька місяців проведення АТО було звільнено і зачищено від терористів 
декілька десятків населених пунктів у зазначених областях, де виконують 
завдання регіональні СОПр. 

Виходячи з цього постає проблема, – яка необхідна система управління 
регіональними СОПр: автоматизована чи автоматична, на який процес 
автоматизації необхідно зосередити увагу в першу чергу ? Досвід участі 
регіональних СОПр в зоні АТО вказує, що необхідна автоматизована система 
управління силами (АСУС), яка дозволяє в автоматизованому режимі 
обробляти всю інформацію, яка циркулює в контурі управління [42].  

Слід зазначити, що проблема АСУ у різних сферах управлінської 
діяльності не нова. Так, у працях [43–51] автори розглядали: 

– існуючу систему управління Збройних Сил України: ретроспективний 
аналіз і перспективи розвитку (автор С. О. Кириченко); 

– концептуальні питання вдосконалення єдиної АСУ Протиповітряної 
оборони України на основі новітніх інформаційних технологій (автор                 
Б. В. Голубко); 

– основи побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем 
органів державної влади: монографія (автор О. В. Нестеренко); 

– методы автоматизации управления подготовкой Войск ПВО к боевому 
применению (авторы Б. И. Низиенко, К. А. Метешкин, А. В. Сисков); 

– концептуальні основи створення перспективної АСУ протиповітряною 
обороною і авіацією Збройних Сил України (автори Б.І. Назієнко,  
С.А. Войнович, М. В. Грачов, О. С. Бодяк); 

– факторы, влияющие на достоверность информации о воздушной 
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обстановке (авторы Н. М. Орлов, В. П. Лысечко, Д. А. Пархоменко); 
– сети передачи информации АСУ (автор А. В. Суздалев); 
– напрямки автоматизації опрацювання інформації в системі управління 

внутрішніми військами (автор М. М. Орлов); 
– особливості створення автоматизованої системи управління авіацією та 

протиповітряною обороною Збройних сил України (автор Б. І. Нізієнко). 
Разом з тим, у відомих автору працях не обґрунтовувалися напрями 

автоматизації системи управління регіональними СОПр виходячи з складності 
завдань, які вирішуються силами у сучасних умовах.  

Обґрунтування напрямів автоматизації системи управління регіональними 
СОПр повинно враховувати, що всяке управління починається зі збору й 
оброблення інформації, а взаємодія складових будь-якого формування – з 
інформаційної взаємодії. Тому без вирішення проблеми забезпечення органів та 
підрозділів СОПр достовірною, необхідної точності, близькою за формою 
подання на пристроях відображення й у необхідному обсязі інформацією, без 
забезпечення достатньої живучості інформаційної системи не може бути й 
належної узгодженості спільних дій зазначених сил у сучасних спеціальних 
операціях. 

Виходячи з поданого вище, обґрунтування напрямів автоматизації системи 
управління регіональних СОПр є перший крок до вироблення рекомендації 
щодо створення АСУС здатної оперативно та достовірно обробляти всі види 
інформації, що циркулюють в контурі управління зазначеними силами. 

Як відомо, системи управління, які впроваджені у силах (військах) або 
можуть бути впроваджені у майбутньому є неавтоматизованими, 
автоматизованими та автоматичними. Неавтоматизована система управління 
(НАСУ) може застосовуватися там, де недоцільно як з економічних так і 
технічних причин вводити в загальний контур управління комплекс засобів 
автоматизації (КЗА). 

Автоматична система управління застосовується там, де втручання 
людини у процес управління може знизити оперативність управління і внести 
великі відхилення управляючих параметрів з боку органу управління, що 
приведе до зниження ефективності реакції системи в цілому на зміни 
навколишнього середовища (природно-кліматичні, противника тощо). 
Автоматична система діє за програмою без участі людини.  

Автоматизована система управління (АСУ) вміло сполучає процес 
автоматизації управління силами (військами), їх діями (службово-бойовими, 
бойовими) та засобами, у тому числі і бойовими і є доцільним, з точки зору 
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дозованості команд, часу їх видачі і адресності об’єктів управління (ОБУ), 
втручанням людини (посадових осіб органу управління) у цей процес. 
Автоматизована система управління дозволяє командиру (начальнику) і 
посадовим особам (ПО) бойової обслуги пунктів управління (ПУ) 
безпосередньо впливати на процес управління діями сил (військ). Пункти 
управління, які обладнані КЗА називаються автоматизованими командними 
пунктами (АКП). 

Автоматизована система управління регіональними СОПр (АСУС) 
найбільш відповідає складному і неоднозначному характеру службово-бойових 
(бойових) дій, зростаючому їх темпі та напруженості при ускладненні 
обстановки. Усе це значно підвищує фактор часу та відповідальності 
командирів (начальників) щодо високої оперативності в управління 
зазначеними силами. 

На необхідність автоматизації системи управління регіональними СОПр 
вказують певні чинники, а саме: 

– необхідність отримання інформації, що циркулює в контурі управління 
НГУ, у реальному масштабі часу, особливо розвідувальної інформації у 
відеографічній формі, формалізація командної інформації і інформації стану; 

– необхідність зменшення обсягу “паперової інформації” та “людського 
фактору” при обробленні інформації і безпосередньому управлінні силами; 

– зростаючі вимоги щодо обсягу і організації заходів при ускладненні 
обстановки; 

– підвищення вимог керівництва держави щодо готовності сил за 
призначенням і вимог оперативності, своєчасності, стійкості і прихованості 
управління ними; 

– ускладнення процесу взаємодії регіональних СОПр з Українськими 
державними збройними формуваннями при вирішенні загальних завдань; 

– можливість взаємодії регіональних СОПр з аналогічними структурами 
прикордонних Європейських держав, а також українських збройних формувань. 

Автоматизована система управління регіональними СОПр повинна 
забезпечити оперативне, своєчасне, стійке і приховане управління при 
виконанні силами усього переліку завдань. Звідси, на нашу думку, напрямами 
автоматизації системи управління регіональними СОПр можуть бути: 

– обґрунтування складу комплексу засобів автоматизації пунктів 
управління; 

– обґрунтування складу вузлів зв’язку пунктів управління; 
– визначення раціонального порядку автоматизації основних видів 
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інформації, що циркулює в контурі управління системи; 
– обґрунтування системи автоматизованого контролю і управління 

рухомими об’єктами. 
Існуючий стан автоматизації системи управління регіональними СОПр 

можна оцінити через: рівень технічного оснащення пунктів управління 
засобами автоматизації, їх програмним забезпеченням; рівень готовності 
посадових осіб органів управління користуватися засобами автоматизації; 
рівень оснащеності вузлів зв’язку пунктів управління (ВЗ ПУ), їх пропускної 
спроможності та кількості і глибини оперативно-тактичних завдань (задач), які 
система дозволяє вирішувати в автоматичному або автоматизованому режимах. 

Запропонована АСУС повинна забезпечити автоматизацію інформації, що 
циркулює в контурі управління регіональними СОПр за рахунок впровадження 
прогресивних технічних складових системи. Технічна складова АСУС може 
складатися із трьох підсистем: підсистема приймання (передавання) інформації, 
її оброблення, відображення та зберігання. Звідси така система може 
виконувати такі функції. 

– інформаційні: збір, запам’ятання, збереження, накопичення, пошук, 
адресація, передавання, відображення інформації про свої сили (війська), 
навколишнє середовище, умови виконання силами (військами) певних дій, та 
про поставлені їм завдання; 

– обчислювальні: планування дії сил, розподілення ресурсів, підготовка 
даних для відображення і оцінки обстановки, складання довідкових даних; 

– логічні: підготовка даних для прийняття оперативних рішень, якісна 
обробка даних, оцінка ефективності рішень та результатів дій сил; 

– контрольно-операційні: доведення до об’єктів управління рішення 
старшого командира (начальника), команд, наказів, розпоряджень, контроль за 
їх виконанням. 

Перспективна АСУС повинна забезпечувати: відображення і виготовлення 
графічних, картографічних та текстуальних документів у реальному часі на 
основі даних, які надходять каналами системи зв’язку відповідного рівня 
управління, а також даних що вводяться командиром (начальником) і 
посадовими особами оперативного складу автоматизованого командного 
пункту (АКП) з автоматизованих робочих місць (АРМ). Вона повинна 
забезпечити скорочення часу на постановку завдань силам з урахуванням зміни 
обстановки, об’єктивно контролювати виконання наказів та розпоряджень, 
забезпечити отримання довідкових даних з заданою ступеню деталізації або їх 
узагальнення, вироблення варіантів рішень, моделювання ходу дій противника і 
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об’єктів управління для різних варіантів рішень і оцінювання їх ефективності. 
Тобто перспективна АСУС повинна забезпечити скорочення часу на 
організацію дій сил, взаємодію і узгодженість між об’єктами управління, 
отримання більш детальної та об’єктивної оцінки обстановки, зменшення 
помилок пов’язаних з неповним обліком інформації, запізненням її обробки, 
обмеженістю, недостатньою точністю та суб’єктивністю оцінки. 

Перспективна АСУС може будуватися на основі таких принципів. Перший 
(основний) принцип – охоплення, послідовна обробка і формалізація широкого 
кола завдань управління і передавання їх до електронно-обчислювальної 
машини (ЕОМ), створення нових методів управління у відповідності до 
розроблених програм і можливостей ЕОМ. При цьому повинно бути 
забезпечено безпосередній творчий вплив командира (начальника) і посадових 
осіб оперативного складу АКП на виконання АСУС інформаційних і логічних 
функцій. Шляхом аналізу службово-бойової (бойової) діяльності регіональних 
СОПр виявляються часткові завдання, які виникають у процесі управління, які 
можуть бути описані алгоритмічно. Для вирішення цих завдань розробляються 
машинні програми. Одночасно складаються програми для виконання 
допоміжних технологічних завдань (адресація, передавання розпоряджень, 
виготовлення документів). 

Отже, реалізація першого принципу щодо побудови АСУС потребує 
певних матеріальних витрат. 

Другий принцип полягає у системності АСУС, що підвищує ефективність 
спілкування між посадовими особами оперативного складу АКП, у тому числі і 
тих, які знаходяться на великій відстані (на допоміжному пункті управління). 
Автоматизована система управління розширює колегіальність і підсилює 
єдиноначальну владу командира (начальника). Розширення колегіальності 
досягається збільшенням інформативності спілкування між командирами 
(начальниками) і посадовими особами оперативного складу пунктів управління 
різних рівнів за допомогою технічних засобів відображення інформації. 
Підсилення єдиноначальної влади – централізація і зосередження в руках 
командира (начальника) великих можливостей для швидкого і безперервного 
впливу на підлеглі об’єкти управління з урахуванням усіх даних обстановки. 
Важливим чинником системності – високоінформативне спілкування людини з 
ЕОМ за допомогою спеціальних технічних засобів, наприклад, таких, як засоби 
”прямого діалогу” (принципи їх побудови розглянуто у праці [45]). Системність 
АСУС дозволяє ефективно вирішувати різноманітні питання пов’язані з 
управлінням силами за будь-яких умов обстановки. 
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Отже, АСУС – організаційно-технічна система, яка забезпечує 
автоматизований збір і обробку інформації, необхідної для управління силами 
за будь-яких умов обстановки. Вона повинна бути спрямована на (рисунок 
1.17): 

– отримання в автоматичному режимі розвідувальної інформації в межах 
дислокації об’єктів управління та в районах виконання ними завдань; 

– отримання в автоматизованому режимі інформації стану про об’єкти 
управління; 

– скорочення інформації, яку власноручно обробляють посадові особи 
органів управління; 

– перехід від обміну телефонною і телеграфною інформаціями на 
телекодову з подальшим її відображенням на колективних і індивідуальних 
автоматизованих робочих місцях.  

 
 
Розглянуті напрямки автоматизації системи управління регіональними СОПр 
повинні торкнутися часткової автоматизації пунктів управління і системи 
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зв’язку. Пункти управління повинні оснащуватися комплексами засобів 
автоматизації управління (КЗАУ), як подано на рисунку 1.18 [42].  

Одночасно, система зв’язку (її вузли зв’язку) повинна бути оснащена 
засобами здатними обробляти всі види необхідної інформації у встановлений 
директивний час з зазначеною достовірністю первинних сигналів як носіїв 
інформації. 

Отже, до складу автоматизованої системи управління регіональними СОПр 
входять такі підсистеми як підсистема Загальнодержавного органу управління 
СОПр, підсистема органів управління регіональними СОПр. 

Кількість об’єктів управління упр.обN  будь-якої підсистеми АСУС 

регіональними СОПр повинна визначатися виходячи з наступного [42]: 
1. Норми управляємості 97N упр.об −= .  

2. Усі об’єкти управління, що входять до системи управління 
регіональними СОПр, повинні бути 100 % охоплені автоматизацією щодо 
оброблення усіх видів інформації, 100К АСУ ≈ %. 

 

 
Таким чином, створена та розгорнута АСУС силами СОПр з урахуванням 
підходів визначених вище може забезпечити оперативне опрацювання 
інформації в автоматизованому режимі, що позитивно вплине на виконання 
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об’єктами управління поставлених завдань. 
Загальний стан системи зв’язку та комплексу засобів автоматизації 

впливає насамперед на систему управління регіональними СОПр, яка повинна 
відповідати вимогам до управління зазначеними силами за будь-яких умов 
обстановки. 

 
1.9. Відповідність системи управління вимогам до управління 
 
Оцінювання відповідності розгорнутої системи управління до управління 

регіональними СОПр здійснено шляхом порівняння вимог до управління з 
можливостями системи управління, до складу якої входять органи і пункти 
управління та система зв’язку. Як зазначено вище вимогами до управління 
регіональними СОПр є: стійкість, безперервність, оперативність, прихованість 
управління. Ці вимоги можуть бути забезпечені лише стійкою та ефективною 
системою управління.  

Стійкість системи управління залежить від стійкості функціонування її 
складових за різних умов обстановки. Через значення показників складових 
системи визначено її відповідність вимогам до управління за структурною 
схемою, наведеною на рисунку 1.19  

У системі управління регіональними СОПр створюється один орган 
управління, розгортається декілька пунктів управління (командний, запасний, 
допоміжний) і система зв’язку як сукупність вузлів зв’язку (за кількістю 
пунктів управління) і ліній зв’язку (в залежності від кількості інформації, яка 
циркулює в контурі управління). Враховуючи це, визначаються значення 
показників складових системи управління, які визначають її стійкість. Як 
зазначено у працях [6, 38], якщо значення показника імовірності стійкості 
системи управління у складних умовах обстановках буде не менше 

8,0Р су.ст ≥ , тоді можна вважати, що вимоги до управління будуть забезпечені. 

Значення показника 8,0Р су.ст ≥  можна досягти за рахунок: 

– формування органів управління СОПр на основі застосування 
інформаційно-структурного методу, а посадові особи органів повинні 
працювати з інформацією за показником імовірності безпомилкової роботи не 
менше як 95,0Р оу.безп ≥  [3, 13, 27]; 
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– захищеності стаціонарних пунктів управління та створення 

високомобільних рухомих пунктів управління; 
– створення надійної системи зв’язку на основі модульної побудови 

рухомих вузлів зв’язку і засобів зв’язку, які можуть створити лінії зв’язку з 
значеннями показників коефіцієнту простою, як подано в таблиці 1.8 [32, 33]. 

Створена система управління регіональними СОПр, яка забезпечує вимоги 
до управління повинна бути оцінена на спроможність стійко функціонувати у 
складних умовах обстановки, які необхідно спрогнозувати з огляду на можливі 
завдання, які будуть виконувати зазначені сили. 

Для створення необхідної системи управління слід застосовувати 
організаційне проектування, сутність якого подано у [55, c. 377–387, 58]. 
Безперечно, при цьому необхідно використовувати світовий досвід підготовки 

 
Вимоги до управління СОПр 

Стійкість управлінняР3 

Безперервність управління 

 

Вимоги до системи управління СОПр 

Стійка система управління 

Ефективна  
система управління 
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Орган управління 
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Показник: імовірність живучості 
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За отриманим значенням імовірності 
стійкості системи управління 

Рисунок 1. 19 – Структурна схема для визначення відповідності 

системи управління СОПр вимогам до управління 

  

 

.cт cуР  
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кадрів управлінців [59, c. 115–118, 60]. 
Таблиця 1.8  

Нормативне значення показника коефіцієнту простою ліній зв’язку 
системи управління регіональними СОПр 

Рід лінії зв’язку 
Ланка управління 

Тактична ланка управління Оперативна ланка управління 

Короткохвильовий зв’язок 0,3 0,25 

Ультокороткохвильовий 
зв’язок 0,1 0,05 

Космічний зв’язок - 0,2 

Тропосферний зв’язок - 0,15 

Радіорелейний зв’язок 0,2 0,15 
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ГЛАВА 2. О ПОДГОТОВКЕ РОССИЙСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Введение 
Для того, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост в течение 

долгих лет требуется формирование соответствующей устойчивой 
экономической системы. Особое внимание важно уделять тем реальным  
секторам экономики, в которых особенно важны структурные изменения [1-4]. 

Несмотря на то, что менеджмент имеет всеобъемлющие черты, выделяют 
его особенности в разных странах.  Например, на характер менеджмента влияет 
его русский менталитет, при котором происходит развитие для  условий 
формирующегося рынка.  

На существующем этапе экономического развития России возникают 
трудности, которые требуют поиска новой русской модели управления, иначе, 
будет отставание от мирового уровня. 

Активным образом идет подготовка профессионалов управленцев. Но не 
всегда доступны квалифицированные преподаватели, проблемно-
ориентированные учебные программы, применение интенсивных технологий 
обучения. 

При педагогическом процессе можно отметить несколько видов его  
организации. При этом понятно, что происходит отживание  
ретрансляционного типа с точки зрения подготовки менеджеров, когда должны 
генерироваться и вноситься разные новшества в системы. 

Если есть новаторское отношение педагогов к культуре, то  возникают 
возможности для трактовки обучаемого, с точки зрения его как равноправного 
субъекта в условиях учебных процессов. За счет того вносятся элементы живых 
процессов, образуется инновационно-сотрудничающий тип организации 
педагогического процесса [5]. 

Сущестствует рефлексивно-сотворческий тип. При этом происходит 
вовлечение  педагогов в образовательные процессы как целостных личностей. 
Благодаря этому они воспринимают обучаемых, как принципиально иных 
самоценных целостных личностей. Обучающий и обучаемый рассматриваются 
как  совместно творящие  друг друга центры.  
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2.1. Применение проектного подхода в управлении студенческой 
наукой  

 
На современном этапе развития нашего общества можно отметить 

стремительные изменения, идущие в разных сферах человеческой 
деятельности. Появление успеха сегодня в большой степени определяется   
способностью быстрым образом адаптироваться к идущим изменениям и 
повышающимся  требованиям со стороны внешних сред.  

Студенческие научные общества, наряду с другими общественными  
объединениями должны быть в соответствии тому, каковы вызовы времени, 
чтобы были достижения в тех сферах, в которых студенты работают и у них 
развивался интерес к элементам научной деятельности.  

Для того, чтобы планировать и успешной реализовать свою деятельность,  
требуется применять  разные методы управления. Среди эффективных и 
перспективных методов управления, несомненно, можно отметить  проектный 
менеджмент.  

Когда мы говорим о «студенческой науке», то он включает в себя многое. 
Когда был советский этап развития общества, то  научно-исследовательской  
деятельности студентов уделялось колоссально много времени. В первую 
чередь, в ней было два основных компонента: система НИРС (которую 
рассматривали, как важную компоненту в учебного процессе) и внеучебную 
составляющая, подразумевающая  вхождение членов  в различных научных 
студенческих обществах. 

На настоящий момент  указанные компоненты также существуют, но 
далеко не всегда присутствует мотивация, то есть, интерес студентов к 
получению новых результатов снижаются. Даже  при видимых результатах 
опубликования исследований, выступления на конференциях, это происходит  
при слабой активности студентов. В таких условиях важная организующая роль 
принадлежит СНО. 

СНО проводит мониторинг количества студентов, занимающимися 
мероприятиями, анализируются перспективные темы, возможности 
объединения усилий нескольких исследовательских групп для решения 
крупных задач и т.д. 

В нашем вузе проводилось анкетирование, целью которого было 
обозначить проблемы развития студенческой научной работы.  

По результатам исследований были найдены некоторые основные 
факторы, которые оказывают сильное влияние на динамические 
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характеристики  численности студентов, которые имеют отношение к научной 
деятельности [6-10]:  

1. Степень информированности студентов о тех научных мероприятиях, 
которые проводятся как внутри вуза, так и за его пределами;  

2. Существование времени, которое можно использовать в научной   
деятельности;  

3. Возможности доведения до студентов информации о том, каким образом  
идет поощрение активистов,  

4. Степень заинтересованности студентов в их участи в научной 
деятельности;  

5. Качественные характеристики организации студенческой научной 
работы в организации.  

 
2.2. Использование грантов, как стимулов к реализации научного 

потенциала студента  
 
Молодость, смелость, полет мысли студентов позволяют зажечь сердца.  
У студенческих научных коллективов и преподавателей нашего института 

существуют возможности подачи заявки на принятие участия в конкурсе по 
грантам. Среди одного из условий, которое требуется для того, чтобы получить  
грант–это актуальность сформулированной задачи и выдача предложений по 
новым способам решения проблем.  

Отметим совокупность тех возможных причин, на основе которым 
необходимо заниматься научно-исследовательской работой:  

 достижение хороших профессиональных знаний;  
 получение навыков, связанных с  написанием научных работ, которые 

будут очень полезными, когда идет работа над курсовыми и 
дипломными проектами, написанием научных статей;  

 поступление, обучение в аспирантуре с получением кандидатской 
диссертацией;  

 создание списка авторских опубликованных работ;  
 обеспечения развития способностей студентов по работе с аудиторией, 

получение навыков при публичном выступлении;  
 обеспечение развития аналитического мышления, умение делать поиск  

неординарных решений;  
То есть в целом, это личность развивается вне зависимости от 

материальной стимуляции,  есть острый ум, способности к особому научному 
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познанию мира.  
При этом существуют и материальные стимулы. Уже многое изобретено 

человечеством, но научные фонды продолжают финансирование передовых 
разработок. Большое число студентов имеют множество интересных идей, 
желаний посмотреть как развиваются те или иные методы вне аудиторных 
занятий.  

Но при этом у них не хватает опыта оформления соответствующим 
образом своих мыслей, они еще теряются при выступлении перед аудиторией, 
не всегда понятны детали отправки материалов на конкурс.  

Выполнение гранта представляет собой  длительный  трудоемкий процесс: 
прежде всего, необходим  оригинальный замысел и идея, и затем должен 
получиться конечный результат. Выражение конечного результата может быть 
различным по формам: научная статья, ноу-хау, патент и др.  

 
2.3. Характеристики студенческого научного общества АНОО ВО 

«Воронежский институт высоких технологий»  
 
Студенческое научное общество института организация молодых, 

активных, увлеченных научно-исследовательской деятельностью студентов в 
целом спектре направлений.  

Цели СНО:  
1) привлечение студентов к научно-исследовательской работе, привитие 

им основных навыков и способов исследований, согласно их направлениям и 
специальностям;  

2) оказание помощи студентам в их учебной и научной работе, проведение 
объединения студентов по научным интересам, а так же в сферах прикладных 
работ;  

3) получение углубленных системных знаний в рамказ своих направлений 
и специальностей;  

4)подготовка достаточно сильных и талантливых  студентов в аспирантуру 
для подготовки в рамках соответствующих специальностях.  

Основные задачи:  
1) развитие научной деятельности студентов на направлении обучения 

высшего и среднего-профессионального образования;  
2) оказание содействия в повышении уровня научной подготовки 

студентов и качества приобретаемых знаний;  
3) оказание содействие при привлечении результатов студенческих 
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исследований для учебного процесса соответствующих  кафедр;  
4) проведение работ по привлечению студентов к участию в конференциях, 

в том числе, организация, различных уровней (международных, Всероссийских, 
региональных и др., в том числе, и внутри вуза) а также конкурсах работ. 

5) в рамках своих направлений и специальностей обеспечение 
качественного и научно-профессионального роста. 

6) Доведение до студентов информации о планируемых мероприятиях, 
условиях участия в них.  

7) Преставление деятельности СНО в средствах массовой информации 
(сайт вуза, газета)  

8) оказание помощи по НИР, проводимым в организации;  
9) содействие развитию среди студентов творческих, изобретательских и 

рационализаторских видов деятельности;  
10) поддержка связей со СНО в других вузах с целью проведения 

совместных мероприятий и обмена опытом;  
Правила вступления в СНО  
Членом СНО может стать любой студент вуза, который имеет  имеющий 

хорошую успеваемость, он активным образом участвует в общественной жизни 
вуза, обладает широким кругозором и у него высокий уровень  интеллекта, он 
проводит занятия, связанные с научно-исследовательской работой. Он 
выступает, после чего следует положительная  рекомендация действующих 
участников общества.  

Права и обязанности членов СНО  
Права  
Для всех участников общества характерно то, что они представляют собой  

равноправные его члены со  следующими правами:  
1) добровольным образом  входить и выходить из рядов общества;  
2)проводить занятия по научно-исследовательской работе в рамках 

учебных тематик. 
Обязанности  
Члены СНО обязуются:  
1) проводить научно-исследовательскую работу в рамках выбранной 

тематики, утвержденной на Совете СНО;  
2) регулярным образом делать выступления с докладами на конференциях 

и конкурсах различных уровней;  
Деятельность СНО подразумевает сотрудничество с другими научными 

организациями России и зарубежными вузами с целью обмена опыта.  
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Студенты, занимающиеся в СНО могут успешным образом поступать в 
аспирантуру и успешно защищать кандидатские диссертации. 

 
2.4. О процессах модернизации в образовании 
 
При проведении анализа разных процессов в образовательных средах,  мы 

стремимся к тому, чтобы их совершенствовать. Когда осуществляются  
процессы модернизации, необходимо  подготовить работы, нацеленные на то, 
чтобы сохранять и закреплять данные по тем компонентам собранного и  
хорошо показавшего  себя педагогического опыта, которые будут наибольшим 
образом влиять на образовательный процесс [11-13].  

Исходя из вышесказанного, важно достигать разумный баланс по 
используемым подходам при последующих  преобразованиях, и, кроме того,  
осуществлять действия по аналитическим работам, что можно рассматривать  
как базу  для того, чтобы были инновационные изменения по различным  шагам  
в развитии  образовательной системы.  

Когда обсуждаются приоритетные направления в отечественных 
образовательных системах, необходимо помнить, что с их применением  можно 
определять  векторы, связанные с развитием различных инновационных 
компонентов, оценок степеней того, насколько они могут быть использованы 
для того, чтобы достичь доступность и качество образования [2,14].  

С точки зрения основных направлений следует отметить реализацию 
разработок методологических включений, и различных эффективных подходов 
в  дошкольном  образовании. 

В тех условиях, в которых происходит работа сегодня,  прогрессивные 
изменения, касающихся  образовательных процессов, связаны, большей частью,  
с применением новых  педагогических разработок.  

Однако, при этом получается, что проведения работ, связанных с  
формированием  педагогических новаций не всегда достаточно.  

Например, для педагогических нововведений можно выделить 
совокупность новых методик, но при этом должны быть обеспечены   
соответствующие процессы, связанные с  управлением и организацией для  
инновационных процессов. Основным  инициаторам, которые занимаются  
нововведения, скорее всего, придется решать большое число вопросов, 
связанных с нововведениями.  

При внедрении новых способов, методов, педагогических нововведений, 
важно осознавать то, каким образом они реализуются.  Указанные вопросы, 
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которые связаны с научной поддержкой инновационных работ для  
образовательных процессов, идут в область педагогической инноватики.  

Следует понимать, что можно замечать различие среди новшеств и 
нововведений. При анализе педагогического новшества говорится о   каком-то  
множестве способов, подходов, разработок. При практическом применении 
нововведений, они получаются связанными с действиями по тому, чтобы 
внедрять и осваивать такие новые субъекты. Исходя из этого, иногда  понятие 
«нововведение» и «инновация» приравнивают. 

Исходя из создания нововведений, появляются возможности для того, 
чтобы осуществлять управление развитием образовательной системы, причем 
способы здесь связаны как с отдельными организациями, так и их группами.  

В сфере инноватики отмечают такое важное понятие, как  инновационный 
процесс.  Для инновационных процессов, лежащих в  образовательной сфере, 
для многих примеров могут быть выделены три составляющие - социально-
экономическая, психолого-педагогическая и организационно-управленческая.  

Исходя из указанных компонент, происходит определение общей  
обстановки и условий, позволяющих проводить реализацию инновационных 
процессов. В нынешних  условиях требуется учитывать как положительные, так 
и отрицательные компоненты.  

В инновационных подходах в образованной сфере необходимо выделить  
роль студенческого самоуправления. 

 В существующих условиях  студенческое самоуправление играет весьма 
важную роль для большинства вузов в нашей стране. Самоуправление 
позволяет студентам осознать свою значимость в обществе и развивать свои 
таланты, а для некоторых и открываются  новые. 

При вступлении во взрослую жизнь, еще будущий неорганизованный 
обучающийся получает возможности для участия в активной жизни вуза. 
Каждый имеет возможность выбора, чем ему заниматься, поскольку 
возможности не являются ограниченными: творческие активы, научные  
активы, спорт, туризм.  

Затем, по мере взросления, молодой человек может на основе полученного 
опыта осуществлять дальнейшие шаги. 

Важность того, чтобы существовали студенческие организации исходит из 
того, что они дают возможности отстаивать перед администрацией вуза разные 
интересы студентов, которые связаны как с социальной сферой, так и с 
вопросами обучения.  

В воронежском институте высоких технологий активно работает 
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студенческий совет, который является инициатором проведения культурно-
массовых мероприятий, решаются вопросы волонтерства, студенты участвуют 
в работе совета факультета, Учебно-методического совета, Ученого совета.  

Регулярно проводятся  встречи с выпускниками, при поддержке актива 
периодически организуются встречи с дружественным университетом из 
Чунцинского университета (Китай).  

В институте работает студенческое радио, монтируются ролики новостей. 
В нашем институте студенты имеют возможности самореализации, они 

чувствуют себя личностями. Многие из активистов также занимаются научной 
работой [7, 11]. 

За последние 4 года молодые ученые посетили 6 стран СНГ и более 20  
городов в Российской Федерации. При поддержке Министерства образования 
институт организовал и провел около 20 Международных и всероссийских 
научных школ. На данных мероприятиях проходил обмен опытом наших 
студентов и специалистов из других организаций. 

В настоящее время продолжается поиск новых способов и форм 
студенческой учебной и внеучебной работы в нашем вузе. 

 
2.5. Организация работы студенческого СМИ  
 
Проведение организации работы различных СМИ – является сложным 

процессом. При условии того, что в студенческих СМИ далеко не всегда 
встречаются профессиональные журналисты, то могут возникать текущие 
проблемы. Первые из них – кадровые. Качество издания будет тем больше, чем 
большее людей привлекаются к его формированию и созданию. То есть, 
необходимо провести мотивацию студентов к этому изданию, но при этом, 
должна быть их большая заинтересованность.  

При этом необходимо понимать, что молодежь весьма большое внимание 
уделяет тому, к какой из групп относится человек. В этой связи, с целью 
привлечения как можно больше талантливых кадров, можно сделать редакцию, 
с одной стороны, несколько закрытой структурой, в которой престижно 
работать, при этом анализ статей должен проводиться с большой 
тщательностью. С авторами рассматриваются все тонкости статей и, только, 
после того, как произошла адекватная реакция на критику, можно считать, что 
статья прошла проверку. 

После оценки реального потенциала автора и его ответственности к делу, 
можно принимать его со всем уважением, и относиться к нему как к коллеге. 
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В результате постепенно происходит подбор команду  тех людей, которые 
заинтересованы, возникают проблемы организации технологических процессов.  
Проводить контроль процесса  формирования  информационных продуктов 
гораздо проще, если сделать  разбиение всего производственного цикла  на 
составляющие, при назначении по каждому из этапов работ свой дедлайн. 
Когда устанавливаются дедлайны по сбору материалов, для того, чтобы  
редактировать, корректировать, делать верстки, и так далее, то при этом 
происходит уменьшение риска по задержке выхода газет или журналов. 
Следует отметить, что при расчетах  сроков, связанных с выполнением работ 
необходимо принимать в учет не только чистое время, которое требуется для 
того, чтобы  написать статью, обработать фотографии и т.д, но и «задержку , 
связанную с индивидуальными особенностями людей», разные люди сдают 
материалы в разное время.  При этом необходимо делегировать  полномочия. 
Разбивая всю структуру по составляющим, можно назначать тех людей, 
которые будут отвечать за создаваемые модули.  

Качество текстов материалов должно быть хорошим, нельзя надеяться 
лишь на хороший дизайн.  

Статьи должны рассматриваться с точек зрения: какова целевая аудитория, 
четко сформулированная мысль автора, раскрываемый логический замысел,  
форма преподнесения материала.  

Последние этапы в издании, связаны с  версткой и оформлением.  Следует, 
чтобы большое число корректоров повышали читабельность, было высокое 
качество изображений.  

Если СМИ  критикуют, то нельзя видеть за этим только лишь негативное. 
Можно отфильтровать определенные мнения, прислушиваться к тем 
источникам,  которым следует доверять. 

 
2.6. Мониторинг удовлетворенности студентов качеством образования 

в вузе  
 
Система высшего профессионального образования  предназначена для 

того, чтобы проводить подготовку специалистов,  которые обладают знаниями, 
умениями и навыками, которые дают возможности им проявить свои 
творческие способности в профессиональной плоскости, активным образом 
проводить  развитие на основе самообразования и быстрым образом проводить  
адаптацию по выбранному сегменту рынка, относящихся к  интеллектуальным 
ресурсам. Также, в вузах предусмотрены целенаправленные процессы 
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воспитания молодежи для того, чтобы  формировать  человека и гражданина, 
который интегрирован  в наше современное общество, а также мировую 
культуру. Происходит формирование  указанного множества перечисленных 
характеристик студентов высшем учебном заведении в течение всего периода 
обучения студента, и от того, в каким образом обучающийся пользуется 
возможностью, постигая знаниями, приобщаться к культуре, будет 
определяться уровень его образованности.  

Полную картину об образовании и профессиональной подготовке может 
дать система мониторинга.  

Эту систему можно построить на основе анализа удовлетворенностью 
студентами результатами обучения. Методика основывается на встречной 
оценке «удовлетворенностей» всех потребителей образовательных услуг 
образовательного учреждения – как внутренних, так и внешних.  

В результате анализа было установлено, что достаточно важными 
показателями в процессах обучения в студенческой среде студентов являются 
такие: в содержании учебных занятий можно заметить интерес, который будет 
способствовать коррекции профессиональных навыков, подача учебного 
материала идет логичным и последовательным образом, идет увязывание с 
будущей практической деятельностью популярным является 
доброжелательный, заинтересованный в успехах студентов стиль поведения 
преподавателей.  

 
2.7. О системе высшего образования 
 
В существующих условиях система высшего образования представляет 

собой важный ресурс в подготовке менеджеров. Но при этом в системе 
подготовки менеджеров в нашей стране существуют элементы 
реформирования. Требования  по необходимости реформирования обусловлены 
как минимум тремя компонентами: 

1) уменьшение средств в федеральном бюджете, которые выделяются для 
сферы образования. Поэтому у Минобрнауки РФ не всегда достаточно 
ресурсов, с привлечением которых можно делать развитие всех 
подведомственных вузов; 

2) снижение  конкурентоспособности вузов в целом с точки зрения 
мировых показателей. 

3) определенное количество вузов, которые проводят реализацию 
некачественных программ. 
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Анализ показывает, что качество подготовки менеджеров во многом 
зависит не от проводимых глобальных реформ, от конкретной работы 
преподавателей в вузах.  

Не всегда при рассмотрении систем мотивации сотрудников  вузов, идет 
привязка к тем ученым званиям и степеням, которые действуют на текущий 
момент. 

Реальной единицей, на которую можно ориентироваться при измерении 
эффективности образования можно считать стратегию работы отдельного 
преподавателя. Учитывая возможности модульно-блочного построения курса, 
можно осуществить конструирование образовательной программы, на основе 
привлечения различных эффективных преподавателей.  

Следует проводить отслеживание в работе вуза тех программ, которые 
востребованы и не являются популярными. В условиях уменьшения 
финансирования, от последних будут стремиться  избавляться. Но это не всегда 
будет вести с заметному повышению качества по другим программам. 

Таким образом, российские вузы лишатся значительной части своего 
кадрового потенциала, и не продвинутся вперед в решении задачи внутренней и 
внешней востребованности и конкурентоспособности, что позволяет говорить о 
кризисе российской системы высшего образования. 

В существующих образовательных системах для того, чтобы получать 
межотраслевые и междисциплинарные подготовки для решения конкретных 
задач не только с точки зрения  внутрикорпоративных обучений (которые идут 
лишь для работников фирмы), требуется рассматривать возможности проводить 
обучение по нескольким программам разных образовательных предприятий. Но 
при этом многие из тек, кто стремятся осваивать образовательные программы 
подготовки менеджеров, ориентируются на лучшие методики, вне зависимости 
от того, в каких вузах их дают. 

Образовательные продукты должны объединять кадровые и ресурсные  
потенциалы по максимальному количеству вузов,  что будет вести к 
удешевлению образовательных программ, при сохранении их эффективности и 
гибкости. 

 
2.8. Об особенностях инновационных процессов в образовании 
 
При осуществлении анализа современных процессов в образовательной 

среде всегда существуют причины, по которым необходимо их 
совершенствовать. При проведении процессы модернизации следует  
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проводить хранение и запись данных относительно накопленного и 
положительно зарекомендовавшего  себя педагогического опыта. В этой связи 
необходимо соблюдать  разумный баланс среди применяемых методов  в 
будущих  преобразованиях, а также  проводить реализацию аналитических  
работ, что будет являться базой  в инновационных изменениях для разных 
этапов  развития в образовательной системе.  

Рассматривая приоритетные направления в национальной образовательной 
системе, можно увидеть то, что на основе них идет определение  векторов по 
развитию различных инновационных процессов, того, какова степень их 
готовности к тому, чтобы были обеспечены такие характеристики, как 
доступность и качество образования. Среди основных направлений  следует  
отметить осуществление  разработок методологических оснований, и разных   
эффективных методик. 

В существующих условиях прогрессивные изменения, которые связаны с   
образовательными процесами, касаются по большей части применения  
современных педагогических разработок. Следует указать, что создания   
педагогических новшеств не всегда является достаточным. В том случае, когда 
среди педагогических нововведений есть какие-либо наработки, важно  
обеспечить  требуемые процессы управления и организацию в  инновационных 
процессах. Тот, кто старается продвигать нововведения, обычно сталкивается с 
комплексом вопросов, которые вытекают из нововведений и требуется 
проводить поиск способов их решения. Когда   внедряются новых методики, 
способы, педагогические нововведения,  то важно осознавать то, каким образом 
такие новшества внедряются, осваиваются и сопровождаются. Те вопросы, 
которые касаются  научной поддержки различных областей инновационной 
деятельности в образовательных процессах связаны со  сферой педагогической 
инноватики.  

При  применении и продвижении нововведений в образовательной сфере 
требуется обеспечивать процессы творческой проработки новых идей, методик, 
подходов, в ряде случаях они доводятся до типовых проектов, которые 
характеризуются определенной адаптации и использования.  

На базе создания нововведений появляются возможности управления 
развитием образовательных систем, причем, это касается как локальных 
масштабов, так и всей страны. В рамках обоснования классификаций 
педагогических инноваций можно определить то, как идет развитие  этих 
нововведений, пути анализа факторов, способствующих и препятствующих 
нововведениям.  
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Одним из ключевых понятий в инноватике является понятие 
инновационного процесса.  В инновационных процессах в образовании можно 
выделить три базовые составляющие: социально-экономическую, психолого-
педагогическую и организационно-управленческую. Такие компоненты 
определяют какова общая обстановка и условия, при которых происходит 
движение инновационных процессов. Существующие условия могут или 
поддерживать инновационный процесс, или препятствовать ему. При развитии 
инновационного процесс могут наблюдаться как процессы управления, так и 
элементы стихийного характера. При введении новых элементов в образовании 
говорят о  функциях управления, касающимися  процессов изменений.  

Отметим, что для инновационного процесса есть три составляющих: 
формирование, освоение и использование новшеств. На основе комбинации 
этих трех компонент проводится исследования в педагогической инноватике.  

При осуществлении  инновационной  деятельности проводится комплекс 
определенных мер, связанных с обеспечением  инновационных процессов для 
различных  уровней образования, а также сами процессы. Среди основных 
функций инновационной деятельности можно отметить изменения 
составляющих в педагогическом процессе:  цели, методы, формы, технологии, 
средства обучения, системы управления и др.  

Исследователями инновационных процессов в образовании была выявлена 
совокупность проблем, касающихся как теоретических, так и методологических 
аспектов: взаимодействие традиций и инноваций, соотношение среди 
инноваций  различных субъектов образовательных процессов, проведение 
управления инновациями, осуществление подготовки кадров и т.д. Указанные 
вопросы необходимо решать с применением касающихся других  уровней - 
методологических. Проведение обоснования методологического базиса 
педагогической инноватики является также достаточно важным.  

Можно провести систематизацию педагогических нововведений, которая 
состоит из нескольких составляющих. Каждая составляющая создается на 
основе отдельного  подхода и проводится ее дифференциация на определенный 
набор подвидов. Перечень подходов формируется исходя из требований  
необходимости учета множества характеристик педагогических нововведений: 
взаимодействие со структурой науки, соотношение к субъектами образования.  

Приведем примеры педагогических нововведений с точки зрения 
внедрения элементов научной работы в образовательный процесс [15]:  

1. При формировании структурных элементов образовательной системы: 
нововведения, например, касаются средств обучения; используются 
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мультимедийные средства, тренажеры, лабораторные установки. С их помощью 
студенты имеют возможности не только осуществлять процессы обучения, но и 
делать первые шаги в своих научных исследованиях, проводить  контроль и 
оценку результатов.  

2. Происходит личностный рост обучающихся, они не только получают 
новые знания, компетентности, навыки, но и бесценный опыт общения, 
применяют полученные знания на практике.  

3. Научные исследования могут происходить в разных областях 
педагогического применения: в обычных учебных процессах, в больших 
системах образования. Требования инновационного образования определяют 
заметную  роль научно-исследовательской работы студентов с точки зрения  их 
профессионального обучения. В этой связи необходимо обеспечить 
выполнение студентами работ, касающихся  различных исследований.  

4. Участники педагогического процесса могут взаимодействовать 
различным образом: сейчас помимо коллективного, группового  обучения, идет 
развитие технологий, связанных с  тьюторством. При таких подходах есть 
возможности индивидуального руководства студенческими научными 
проектами. 

5. С точки зрения функциональных  возможностей, нововведения касаются 
условий, продуктов, управления. Для каждых из этих составляющих 
необходима разработка соответствующих научных методик и подходов.  

6. Нововведения можно охарактеризовать разными масштабами 
распространения: они касаются работы одного педагога, группы педагогов, 
объединения образовательных учреждений и др. Для каждых их указанных 
уровней научные исследования имеют свой объем. 

7. Социально-педагогическая значимость проводимых мероприятий 
разная. Она определяется типом  образовательных учреждений, видами групп 
педагогов.  

8. Новаторских мероприятия имеют различный объем, они могут быть 
локальными, массовыми, глобальными и др.  

При рассмотрении подобной систематизации для одной и той же 
инновации могут быть различные характеристики, она может относиться к 
разным элементам образовательного процесса.  

Инновационные процессы, которые происходят в современном 
отечественном образовании трудно рассматривать как обособленные. 
Необходимо осуществлять взаимосвязи не только среди традиций и инноваций, 
но и проводить анализ определенных зависимостей, существующих в 
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образовательной системе на различных уровнях. 
Проведение подготовки кадров информатизации образования 

сформировалось на данный момент в виде определенного научного 
направления. При этом, если говорить о практической деятельности, то она 
направлена на проведение разработки  содержаний и методик, связанных с  
подготовкой педагогических кадров, функционирующих при развивающихся 
средствах информатизации общества.  

На основе элементов глобальной коммуникации, осуществляются  
процессы информатизации в учебных заведениях, которые связаны с 
компетенциями в сферах развития базовых направлений информатизации 
образования.  

В информационно-телекоммуникационных технологиях можно отметить 
несколько направлений. Например, среди отличительных признаков 
мультимедиа выделяют: 

- проведение интеграции в одном программном продукте разных типов 
информации, которые могут быть как традиционными (текстовые и табличные 
данные), так и оригинальными (элементы речи, музыки, видео); 

- осуществление работы в рамках реального времени; 
- новые технологии, связанные с  интерактивным общением «человек-

компьютер». 
В настоящее время мультимедиа – системы эффективно используются не 

только сферах образования, но и в издательской деятельности, при проведении  
компьютеризации бизнес-процессов. 

Большое влияние на информатизацию образования оказывает разработка  
программно - методического обеспечения. Среди основных достоинств 
компьютеров можно отметить  программный принцип работы, то есть 
используется определенный алгоритм действий, он реализован в виде 
компьютерной  программы. 

Среди важных факторов информатизации процессов обучения выделяют 
существование групп требуемого  программного обеспечения, это касается и 
программных средств, предназначенных для оценки знаний. Необходимо, 
чтобы было сопряжение средств  вычислительной техники с соответствующим  
программным обеспечением, которое ориентировано на решение задач 
обучения в рамках различных дисциплин. На основе существующей 
информационной  культуры педагогов должна быть реальная возможность 
применения информационных технологий при обучении по разным 
дисциплинам, как вузовского, так и  школьного уровней образования. 
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Исходя из вышесказанного, для специалистов, которые работают в  сферах 
образования необходимо осуществлять процессы подготовки, касающихся  
развития информатизации, использования средств информационно-
коммуникационных технологий в различных областях профессиональной 
деятельности, в рамках которой должны быть обеспечены гарантии 
определенных уровней  информационной культуры членов нашего общества, а 
также  их профессиональной подготовки. 

Также, при подготовке кадров информатизации образования необходимо 
ориентироваться на то, что она носит дифференцированный характер, 
определяемый  различными условиями. 

Таким образом, можно определить принципы подготовки специалистов 
для  областей информатизации образования:  

-существует определенная инвариантность базовой подготовки с точки 
зрения   профессиональной ориентации специалистов учебных заведений, есть 
ее связь с информационными, коммуникационными, общекультурными 
аспектами. 

-идет развитие специализации профильной подготовки специалистов 
учебных заведений, осуществляется ориентация использование 
информационно-коммуникационных технологий в различных областях 
деятельности. 

-подготовка проводится дифференцированным образом, учитываются 
личностные предпочтения обучающихся. 

 
2.9. О компетенциях менеджеров 
 
Необходимо рассматривать современного эффективного менеджера  как  

стратега, который способен к интуиции и рефлексии, к тому, чтобы смочь в 
целом оценить ситуацию.  

В эффективном менеджере должна сочетаться самостоятельность, 
самоуправляемость и ответственность за принятие решений, за то, как они 
выполняются, какие появляются риски.  

Проблемы идеальных управленцев интересовали исследователей уже 
давно (начиная с А. Файоля и у Ф. Тейлора). Качества выставлялись различным 
образом. У одних исследователей на первое место выносится, образование, 
опыт, темперамент, на последних позициях находится здоровье. Другие 
исследователи приоритеты расставляют совершенно в противоположном 
направлении. Но, в любом случае, менеджер поддерживает то, как протекают 
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процессы деятельности в компании вследствие анализа ситуации, расстановки 
целей, которые мы должны достичь. Менеджер отчетливым образом видит 
образ будущего предприятия.  

Если говорить о тех компетенциях, которые могут рассматриваться как 
ключевые, то существует несколько подходов. Среди управленцев среднего 
звена есть стремление получать навыки, "связанные" к конкретным бизнесом 
или  определенной стадией развития фирмы. Но при этом, топ-менеджеры 
считают более важными универсальные знания и умения, которые позволяют 
дать требуемые инструменты при осуществлении руководства проектами и 
отделами компании. Среди задач, относящихся к высшим уровням 
управленческого образования, относятся увеличение профессионализма 
менеджеров для определенной  области бизнеса, с одной стороны, но при этом 
и требуется развивать стратегическое мышление, управленческий подход и 
навыки принятия эффективных решений . 

Результаты анализа позволяют увидеть тенденции к глобализации систем 
образования. Это определяет  большую активность преподавателей и ученых за 
пределами своей страны.  

Среди базовых профессиональных компетенций при опросах студентами 
выделялись социальные компетенции (когда требовалась ориентация на 
команду, осуществление презентационных выступлений), а также компетенции, 
которые касались владения иностранными языками. 

 
2.10. О самостоятельной работе, с точки зрения подготовки 

эффективных менеджеров 
 
На эффективную подготовку будущих менеджеров оказывают влияние не 

только их занятия в аудиториях, но и самостоятельная работа, во время которой  
происходит формирование их части компетенций, это формируется у студентов 
при выполнении самостоятельной работы, что ведет к тому, что у будущих 
менеджеров развивается потенциал мышления и деятельности. 

Базовая часть самостоятельной работы студентов связана с  внеаудитор-
ным характером и идет в большинстве случаев с заданиями и с 
соответствующим методическим руководстве преподавателя, но он при этом 
непосредственно не участвует в процессе. Студенты, приступающие к тому, 
чтобы изучать учебную дисциплину, должны получать информацию по всем 
вида самостоятельной работы, которая будет. По каждой дисциплине объемы 
студенческой самостоятельной работы студентов должны определяться с 
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ориентацией на специфику ее содержания и формируемые компетенции, 
направленность (теоретическая или практическая), сложность материала 
дисциплин, уровней подготовленности студентов и др. 

То, что происходит повышение роли студенческой самостоятельной 
работы студентов, представленное в федеральных государственных  
стандартах, означает, что идет заметный пересмотр акцентов учебного 
процесса. Его необходимо формировать так, чтобы происходило развитие  
когнитивных навыков у студентов и их способностей к саморазвитию. С этой 
целью важно обеспечить модернизацию учебно-методической документации, 
проводить разработку новых дидактических подходов, позволяющих   
самостоятельным образом осваивать учебный материал и пересматривать  
фонды заданий по самостоятельной работе.  

В частности, необходимы новые учебные и методические пособия, банки 
заданий, сформулированных на основе реальных данных, контрольно-
обучающие компьютерные программы и т.д. 

Некоторые исследователи сгруппировали по категориям компетенции 
менеджера [16]: 

1. Имеет активную жизненную позицию. Стремится к работе, творению. 
2. Имеет теоретическую подготовку. Есть серьезная мотивация к 

профессии. 
3. Стремится к тому, чтобы саморазваться. Обладает аналитическими 

способностями. Имеет системное мышление. Желает  получать новые 
знания и осуществлять развитие. 

4. Трудолюбив. Готов к трудностям (при сложных условиях труда, 
цейтнотах, стрессах, прессинге). 

5. Получил опыт работы во время учебы. Имеет положительную  
характеристику с места учебы. Ответственен. Строг по отношению к 
исполнению приказов и поручений. Пунктуален. 

6. Имеет навыки коммуникации (умеет правильно позвонить, договориться 
о встречеу). Обладает деловым этикетом. Умеет думать о других. 

7. Способен получить результат. Имеет желания по работате на результат. 
Креативен. Предан делу. 

 
2.11. Роль психодиагностики в подборе персонала в организациях 
 
Процедуры подбора персонала являются важными составляющими при 

рассмотрении  работы  любых организаций, это касается крупных компаний 
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или начинающих  маленьких фирм [17, 18]. В существующих условиях 
основной задачей рекрутера является быстрое, качественное и с минимальными 
затратами проведение определения необходимых кадров. Постепенно 
происходит изменение критериев отбора специалистов на вакантные 
должности, они довольно  сильно изменились, расширились. Понимая, что 
существует высокий темп в экономических изменениях, к соискателям должны 
предъявляться не только требования, которые касаются его квалификации, но 
также он должен обладать внутренним потенциалом, чтобы в наибольшей 
степени соответствовать вакантному рабочему месту. 

Проведение подбора персонала является сложным и ответственным этапом 
в работе компании, который содержит в себе в проведение расчета  
потребностей в персонале, формирование моделей рабочих мест, проведение 
профессионального отбора кадров и профессионального резерва.  

При открытии на предприятиях  вакансии, в этом случае  принимается 
решение о необходимости подбора нового работника. При этом руководителем 
подразделения, в котором свободна должность, руководителем рекрутингового 
отдела и, непосредственно, руководителем организации проводится 
составление и визирование заявки на подбор персонала, в которой указаны  
требования к кандидату.  

Затем принимают решение о том, чтобы был поиск работника внутри 
компании или вне ее пределов. В том случае, когда внутренние кадры не 
подходят на открывшуюся должность, то рекрутеры начинаются поиск 
персонала за пределами предприятия. После того, как происходит привлечение  
кандидатов, стартует сама процедура отбора, состоящая из нескольких шагов. 

1. Проведение предварительного отбора претендентов. На данном шаге 
идет  первичный отсев кандидатов, которые не соответствуют минимальным 
требованиям, которые предъявляются к вакансии. Среди таких требований 
выделяют опыт работы, квалификация, образование, профессиональные и 
дополнительные навыки, возраст. 

2. Проведение первичного собеседования. После того, как прошел  
первичный отбор, кандидаты, прошедшие отсев, проходят первичное 
собеседование. Основная цель этого этапа состоит в знакомстве с претендентом 
с тем, чтобы сделать определение его соответствия должности. Как правило, 
при собеседовании менеджер рассказывает кандидату о деятельности, миссии, 
дальнейших планах организации; осуществляет его знакомство с условиями и 
характером работы; спрашивает претендентов о том, какие у них есть 
профессиональные  планы и цели и проводит обсуждение с ними резюме. 
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Исходя из этой информации, соискатели могут  сделать вывод о том, насколько 
им интересующая должность или же нет, соответствующие выводы 
осуществляет менеджер. 

3. Проведение оценки претендентов. На данном шаге идет определение 
потенциала у претендентов, их способностей адаптироваться к работе в 
сложившемся коллективе, с помощью применения методов оценки. К таким 
методам относятся: 

-Проведение отборочного экзамена. Он идет для того, чтобы сделать 
проверку  профессиональных знаний претендентов. Обычно такая процедура 
является тестированием, которое может быть направлено на определение 
знания действующего законодательства, требуемых способов и правил. Так, 
например, для должности бухгалтера следует включить в тест вопросы, 
которые связаны с бухгалтерским учетом и налогообложением. 

-Проведение оценочных испытаний. Они нацелены на то, чтобы узнать  
уровень умений и навыки выполнения операций, скорости и качества их 
исполнения. Например, кандидатов на должность секретарей, необходимо 
проверять на то, какова скорость набора текста, на способности работы с 
оргтехникой, на умения правильным образом заполнять документацию. 

-Проведение ролевых игр. Указанный способ позволяет определить  
коммуникационные навыки претендента. Кроме того,  можно увидеть, какова  
его реакция и поведение для каких-то нестандартных ситуаций. 

-Проведение собеседования. Оно может быть как индивидуальным, так и   
групповым. При собеседовании идет оценивание степени  того, насколько 
активны кандидаты, какова аргументированность их высказываний, какие 
способности контроля хода беседы, насколько ясно выражаются мысли, 
грамотность речи, имение достаточного словарного запаса, особенности 
поведения для ситуации спора, умение слушать. 

-Проведение тестирования. Указанный способ позволяет   «рассмотреть» 
кандидата с разных сторон. В зависимости от того, какой вид тестирования 
проводится, можно проводить проверки уровней  профессиональных знаний 
соискателем, общего уровня интеллекта, существование особых способностей, 
его типа личности.  

4. Проведение проверки документации, сбор и проверка рекомендаций. 
5. Проведение медицинского осмотра. 
6. Проведение итогового собеседования. На этом  этапе  предусмотрено, 

что соискатель ведет собеседование непосредственно с руководителем 
подразделения, в котором открыта вакансия. Целью собеседования является  
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получение интересующей информацию по вопросам, которые не были 
отражены для предыдущих шагов; уточняется  известная информация о 
претенденте; помимо этого,  в ходе данного собеседования руководитель 
подразделения дает оценку степени личной профессиональной совместимости с 
кандидатом и вероятность успешного сотрудничества последнего со 
сложившемся коллективом. 

7. Принятие окончательного решения о найме. Проанализировав всю 
полученную информацию о кандидате, принимается решение о найме. 

8. Проведение обсуждения и оформление трудового договора. 
Роль методик психологического тестирования в течение последнего 

времени заметно увеличилась. Это связано, в основном с тем, что в  течение 
несколько встреч с кандидатом довольно трудно узнать какие у него 
личностные характеристики, но при этом  многие должности заранее требуют 
от соискателя наличия определенных черт характера. Лишь с привлечением 
способов психологического тестирования возникают  возможности раскрытия в  
соискателе не только специалиста, но и  личности.  

Отделение психодиагностики как самостоятельной области знаний 
произошло в конце 19 века, под влиянием необходимости оценивания 
индивидуально-психологических особенностей человека для решения разного 
рода психологических задач. Основой современных психодиагностических 
методик явилась экспериментальная психология. Изначально 
экспериментальная психология занималась изучением человеческих ощущений 
и сопровождающих их двигательных реакций, но позднее, в 1883 году Френсис 
Гальтон включил к этим изучаемым параметрам измерение слуха, зрения и 
время словесной ассоциативной реакции. Также еще одним его большим 
вкладом в психодиагностику было введение понятия «тест».  

Становление психодиагностики как отдельной науки, произошло под 
влиянием многих областей знаний. Это и педагогика, медицина, промышленное 
производство. Стали появляться разные психодиагностические школы, которые 
по-разному оценивали роль психодиагностики в процессе изучения личности. 
На фоне сложившегося разнообразия школ, выделились такие, чьи методики 
изучения личности базировались на поведенческой психологии (бихевиоризм).  

Основной идеей бихевиоризма являлось признание взаимосвязи между 
внешней средой и организмом. Когда внешняя среда оказывает на организм 
воздействие, последний реагирует на него и пытается изменить сложившуюся 
ситуацию в благоприятную для него сторону – так происходит его 
приспосабливание к окружающей среде.  
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Поведение человека в данной модели – совокупность реакций организма 
на стимулы [19, 20]. Исходя из этого, целью психодиагностики была фиксация 
поведения человека. На основе этого разработаны методы тестов.  

Психологический тест является стандартизированным заданием, по 
результатам выполнения его говорят о том какие психофизиологические и 
личностные характеристики, знания, умения и навыки и испытуемого.  

Под стандартизированностью понимается, что тестирование всегда должно 
проходить одинаковым образом, начиная от проведения инструктажа 
испытуемому и заканчивая способами вычисления и интерпретации 
полученных показателей.  

В ряде случаев используют субъективные методики, в которых  получение 
информации основывается на самооценке исследуемым своего поведения и 
личностных особенностей. При проведении субъективного тестирования 
общение между психологом и испытуемым сводится к минимуму за счет того, 
что последний сам читает вопросы и сам фиксирует ответы на них. 

Вопросы управления персоналом организации являются комплексными 
[12-15]. 

В этой связи мы предлагаем при оценке личностных особенностей 
претендента на инженерные должности предлагается использовать 
дополнительные инструменты оценки: 

1.Дается несколько простых математических задач. Фиксируется время их 
решения, анализируется доведение до численного результата. 

2.По предложенной теме предлагается привести литературные и интернет-
источники, которые, по мнению претендента, хорошо описывают ее. 

3.Дается простая задача на изобретательство. Оценка возможностей ее 
решения позволяет сделать определенные выводы о компетентности в 
интересующей области. 

4.Предлагается описать мнение о роли науки в дальнейшей деятельности. 
Таким образом, при оценке потенциальных претендентов на работу 

помимо психологического тестирования необходимо использовать  в комплексе 
другие подходы, позволяющие наиболее полно определить личностные 
характеристики кандидата. 
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ГЛАВА 3. ЗМІСТ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ЗАКЛАДУ 
 

Вступ 
Тенденцією сучасної системи освіти є конфліктне співіснування двох 

стратегій організації навчання – традиційної, у деякій мірі застарілої, та 
інноваційної, прогресивної та творчої як для педагога, так і для учня. Саме 
педагогічна інноватика в процесі активного впровадження здатна забезпечити 
виконання основних принципів організації навчально-виховної діяльності: 
культурологічності, мотиваційної достатності, комунікативності, зануреності у 
предметний зміст навчання, а головне – стати запорукою автономії творчості 
учнів, інтегрованості продуктивної співпраці з вчителем-предметником. 

Системи освіти провідних держав світу реалізують спеціальні програми 
реформування  педагогічної галузі. В Україні прийнято свій офіційний 
документ, що має назву «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 
2012-2021 роки»; проект торкається безпосередньо й новацій у навчально-
виховному процесі [8]. 

На сьогодні перед педагогами постало помітне протиріччя між активною 
розробкою дієвих у плані підвищення якості й міцності знань педагогічних 
інновацій та неефективним їх упровадженням у навчально-виховний процес 
через низку об’єктивних та суб’єктивних причин. Учені (Л.Ліма, С. Стоунс) 
виокремлюють три обов’язкових умови для засвоєння будь-якої педагогічної 
інновації: розуміння, рефлексія та особистісна підготовленість [4, с.168 ]. 
Власне особистісна підготовленість до використання нововведень у 
навчальному процесі і стає головним гальмом впровадження нових технологій. 
Виходячи з цього, проблема управління інноваційною діяльністю 
загальноосвітнього закладу, підвищення інноваційного рівня учителя до 
продуктивного впровадження педагогічних  інновацій є максимально 
актуальною. 

 
3.1. Сутність педагогічної інноватики. 
 
Теоретичний аналіз досліджень психолого-педагогічного спрямування дає 

можливість стверджувати, що проблема педагогічних інновацій  на сьогодні  
потребує активного вивчення як науковцями так і практиками. З-поміж учених-
дослідників, які спрямовували науковий пошук у цьому напрямі, слід 
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відзначити вагомий внесок праць М. В. Кларіна, Л. С. Подимової, А. І. 
Пригожина, В. А Сластьоніна, А. В. Хуторського, О. В. Попової, О. М. Пєхоти, 
І. Д. Беха, І. М. Дичківської, Л. І. Даниленка . 

Інноваційне навчання – зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому 
світі навчальна та освітня діяльність, що ґрунтується на розвитку різноманітних 
форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних 
можливостей особистості [6]. Сутність педагогічної інноватики – творчий 
пошук і ефективне впровадження нових максимально продуктивних технологій 
навчання і виховання, результатом яких має бути формування  
високоадаптованої до змінних умов, активної, діяльної, креативної особистості, 
яка здатна вдаватись до аналітичної функції, долати будь-які труднощі. 
Педагог, у свою чергу, повинен здійснити поступовий перехід від авторитарної 
центрації педагогічної системи на собі, перетворюючись на помічника й 
кваліфікованого порадника учневі. Ми розділяємо погляди В. Загвязинського, 
що найкраще ілюструють вище означене: «Нове у педагогіці – не лише ідеї, 
підходи, методи й технології, які у таких поєднаннях ще не висувались або не 
використовувались, інновації – це комплекс елементів чи окремі елементи 
педагогічного процесу, які ввібрали в себе прогресивне начало, що в 
динамічних умовах і ситуаціях ефективно розв’язують завдання виховання та 
освіти» [2, с. 68]. 

Одним із найголовніших аспектів педагогічної інноватики є новизна 
педагогічного засобу. Новизна – один із основних критеріїв оцінювання 
педагогічних досліджень, основний результат творчого процесу, властивість і 
самостійна цінність нововведення. Крім новизни, новація повинна володіти 
інноваційним потенціалом – здатністю забезпечувати корисний результат 
протягом тривалого часу від свого використання. Важливо враховувати 
наступний принцип: якщо нововведення не забезпечує корисний ефект, воно є 
псевдонововведенням [1]. 

Наукові інтереси педагогічної інноватики пов’язані із вивченням 
інноваційних процесів в системі освіти і виховання. Саме такими є процеси 
створення, освоєння і застосування педагогічних новацій. Інноваційні освітні 
процеси – зумовлені суспільною потребою комплексні процеси створення, 
впровадження, поширення новацій і зміни освітнього середовища, в якому 
здійснюється їх життєвий цикл. Зміни в системі освіти є не лише 
впровадженням нового. Вони реалізуються як цілеспрямовані зміни умов, 
змісту, засобів, цілей, методів та форм діяльності, яким властиві новизна, 
високий потенціал підвищення ефективності діяльності загалом або у певних їх 
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сферах.  
У сучасній педагогічній практиці простежується орієнтація на 

варіативність задля раціонального поєднання креативних починань. 
Найпоширенішими видами впровадження інноватики є такі: обов’язкова 
(регламентується директивними документами); вибіркова (вибір змісту, форм і 
методів упровадження залежно від конкретних умов); ініціативна (в основі – 
ініціатива колективів навчально-виховних закладів, окремих педагогів).  

Дослідно-експериментальна робота в навчальних закладах здійснюється 
відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 30.11.2012 № 
1352 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної 
освітньої діяльності» та від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до 
Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»[10]. 

Метою інноватики є не лише оптимізація способів, прийомів, методів, 
підходів та умов засвоєння знань: оригінальні зрушення в педагогіці 
стосуються в першу чергу переорієнтації діяльності педагога в більш сучасний 
напрям, а отже – не можна залишати особистість вчителя без якісних змін його 
ролі й функцій у навчально-виховному процесі.  

У широкому розумінні до педагогів-новаторів належать усі вчителі, які 
працюють творчо, прагнуть до оновлення своїх дидактичних та виховних 
засобів. У вузькому трактуванні педагогом-новатором вважають автора нової 
педагогічної системи, тобто сукупності взаємопов’язаних ідей і технологій 
навчально-виховного процесу 

Інноваційною діяльністю займається багато творчих педагогів, серед яких 
умовно можна виокремити три групи: педагоги-винахідники, які самостійно 
приходять до нового в результаті власних пошуків; педагоги-майстри, які 
швидко сприймають і досконало використовують як традиційні, так і нові 
підходи та методи; педагоги-модернізатори, що вдосконалюють і по-новому 
використовують елементи створених систем задля майбутніх позитивних 
зрушень в знаннях, уміннях та навичках учнів [5]. 

Діяльність будь-якого педагога, що відноситься до інноваційної, повинна 
збагачувати практику новими ідеями, прогресивним змістом і нестандартними 
технологіями.  

Сучасний педагог повинен бути обізнаним з проблем педагогічної 
інноватики, мати бажання до вивчення та впровадження передового досвіду в 
щоденній практичній діяльності. Тому, система педагогічних інновацій є 
надзвичайно вимогливою до особистості вчителя. Ми вважаємо, що сучасній 
школі потрібен учитель з іншою типологічною структурою особистості. Це 
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повинен бути суб’єкт лабільний, спроможний до саморозвитку і 
самовизначення в ситуації що постійно змінюється, відкритий до соціального 
замовлення освіти (суб’єкт, що розуміє своє професійне призначення, сприймає 
педагогічну діяльність у якості важливого пріоритету, спроможний і готовий до 
постійного перенавчання і поновлення знань, умінь і навичок щодо організації 
навчальної діяльності учнів). 

 
3.2. Зміст тa фyнкції  iнноваційної дiяльності директора школи, як 

мeнеджера. 
 
Рeалізація зaкладами oсвіти визнaченого зaвдання мoжлива чeрез 

здiйснення iнноваційної yправлінської дiяльності керівником 
загальноосвітнього навчального закладу, якa зyмовлюється сyспільно-
пoлітичними змiнами, мiсцем oсвіти y рoзвитку дeржави тa визнaнням 
oсобистості як нaйбільшої цінності. 

Питaння прoфесійної кoмпетенції кeрівників шкіл, становлення 
професіоналізму активно   висвітлюється у працях В.Г. Кременя, І.Д. Беха, С.У. 
Гончаренка, О.В. Овчарук, О.С. Падалки. Сyчасний мeнеджер науковцями і 
практиками сприймaється як гнyчкий, крeативний (твoрчий) тa iнноваційний 
кeрівник. Креативне yправління пeредбачає нe лишe рoзв‘язання рiзноманітних 
прoблем (бaчення ситуацiї, прийняття рiшень) а тaкож включaє й 
«вiднаходження прoблем», їхнє пeреосмислення, aктивне зoохочення своїх 
підлеглих дo змiн.  

Діяльність директора в сиcтемі yправління  інноваційними процесами 
освітнього закладу  науковцями рoзглядається в таких aспектах:  

1) y мeжах сaмоорганізації;  
2) у мeжах сyборганізації, вoна є oрганізатором  iнших cистем i пiдсистем;  
3) y мeжах мeтаорганізації , вoна сaма є прeдметом, який oрганізовують 

iнші люди.  
Cаме той аспект yправління, щo хaрактеризується впливoм сyб‘єкта 

yправління нa людей, бaгатьма aвторами визнaчається як кeрівництво, aбо 
мeнеджмент. 

Л.А. Кaлініна видiляє чoтири мoделі дирeктора сyчасної шкoли: 
1. Дирeктор-вчитeль тяжiє дo пeдагогічної дiяльності, вiн yчитель вищoї 

кaтегорії.  
2.Дирeктор-доcлідник oсобливу yвагу придiляє eкспериментально-

дoслідницькій рoботі y шкoлі.  
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3. Дирeктор-гoсподарник  дoбре дбaє пeредусім прo мaтеріально-тeхнічне 
зaбезпечення нaвчально-вихoвного прoцесу.  

4. Дирeктор-мeнеджер oрієнтований у свoїй дiяльності нa прoфесійний 
пiдхід дo yправління. Вoлодіє знaннями щoдо eфективного yправління тa 
викoристовує їх у прaктичній дiяльності. 

 Oкрім тoго, сyчасний кeрівник oсвітнього зaкладу пoвинен вмiти: 
aналізувати діяльність кoлективу, рoзуміти мoтиви пoведінки свoїх колег, 
спoнукати пiдлеглих дo прoдуктивної прaці, cтимулювати їх прoфесійний рiст, 
зaохочувати нoві ідеї, cтворювати aтмосферу в кoлективі, якa б мaксимально 
cтимулювала крeативність. [7, с.94]. 

На нашу думку, нaйбільш aктуальним тa практично орієнтованим щoдо 
рoзвитку тa зaстосування iнновацій y загальноосвітньому закладі є дирeктор-
мeнеджер. Цe кeрівник, який вoлодіє визнaченою сyкупністю прoфесійних 
знaнь i прaктичних нaвичок, нaбутих пiд чaс нaвчання i практичної 
управлінської діяльності що вeде дo пoзитивних рeзультатів y педагогічному 
кoлективі тa освітньому зaкладі в цiлому. Мeнеджер — цe прoфесіонал, який 
зaймає oфіційну пoсаду і мaє спeціальну yправлінську oсвіту. Нa нaшу дyмку, 
сyчасній шкoлі пoтрібен дирeктор-мeнеджер, який мaє бути не прoсто 
висoкокваліфікованим фaхівцем y сфeрі oсвітнього мeнеджменту, a й людинoю 
з влaсним бaченням мeти й зaвдань ,що стоять перед сyчасною шкoлою тa 
cпроможною рeалізувати цi iдеї тa бyти лiдером. 

Мiсією дирeктора школи стaє мeнеджмент iнновацій, гeнерування й 
рeалізація нoвих iдей тa oсвітніх iніціатив. Директор, як менеджер 
інноваційного розвитку має ставити перед собою завдання, головними з яких є: 

- cтворення сoціальних, пcихолого-пeдагогічних і мaтеріальних yмов для 
рoзвитку тa впрoвадження iнновацій у прaктику; 

- рoзвиток нoваторських прoцесів, iнтелектуальної i дoслідницької 
дiяльності; 

- cтворення oрганізаційно-пeдагогічних yмов для дiяльності вчитeлів - 
нoваторів; 

Рeалізувати пoставлені зaвдання дирeктор-мeнеджер зaгальноосвітнього 
нaвчального зaкладу мoже зaвдяки oсновним cкладовим yправлінської 
дiяльності: 

Бaчення cтратегії — обiзнаність iз фiлософією oсвіти, зaконодавчою тa 
нoрмативною бaзою, oсобливостями рoзвитку мiсцевих oсвітніх cистем, yміння 
прoгнозувати рoзвиток шкoли, викoристовувати нaдбання свiтової пeдагогічної 
дyмки, гoтовність дo змiн. 
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Кeрівництво oсвітнім прoцесом тa йoго мoніторинг — oбізнаність iз 
мeтодичними oсновами, тeорією тa прaктикою нaвчально-вихoвного прoцесу, 
вмiння oрганізувати рoботу пeрсоналу, пpиймати yправлінські рiшення тa 
здiйснювати мoніторинг якoсті yправління нaвчальним зaкладом тoщо. 

Мoтивація тa yправління пeрсоналом — oбізнаність iз тeоретичними 
oсновами, пcихолого-пeдагогічними oсобливостями, фoрмами i мeтодами 
рoботи з пeрсоналом, yміння викoристовувати тi чи iнші стимyли, рoзв'язування 
кoнфліктних ситyацій, гoтовність дo випрaвданого ризику, здaтність 
тoлерантно стaвитися дo oпонентів. 

Упрaвління рoзвитком тa фiнансами — обiзнаність з oсновами eкономіки й 
мaркетингу, зaконодавчою i нoрмативною бaзами, вмiння eфективно 
викoристовувати мaтеріальні тa фiнансові рeсурси, здiйснювати фaндрайзинг i 
мaркетинг, бути гoтовим дo впрoвадження іннoвацій. 

Упрaвління ризикaми — yміння пeредбачати зaгрози (як внyтрішні, тaк i 
зoвнішні) щoдо рeалізації іннoваційного прoекту (прoдукту) тa швидкi вaріанти 
вирiшення нeйтралізації ризикiв.  

Внyтрішня тa зoвнішня кoмунікація — знaння прo кoмунікаційні прoцеси, 
вoлодіння iноземними мoвами; вмiння oрганізувати сyчасні фoрми взaємодії, 
рoбота в кoманді.  

На сьогоднійшній день директор школи є "генератором змін". Він мaє бyти 
гoтовим дo пoдолання зaгроз як внyтрішніх, якi cтримують рoзвиток зaкладу, 
тaк i зoвнішніх, якi зaважають вийти нa пeрспективний iнноваційний рiвень у 
цiлому [11]. 

Отжe, дирeктору як менеджеру нoвої гeнерації мaють бyти притaманні тaкі 
риси лiдера сучасних iнноваційних пeретворень: здaтність приймaти сaмостійні 
рiшення тa гoтовність їх вiдстоювати; yміння iнтегрувати вoєдино три гoловні 
cкладники yспіху будь-якoї cправи: iдеї, iнновації i менеджмент; гoтовність iти 
крoк зa крoком дo нoвої якoсті школи; здaтність дo стратeгічного мислення, 
здaтність дo cтратегічного планування; прaгнення зрoстити iніціативу знизу. 

Нa сьoгоднішній дeнь значимими  нaпрямки iнноваційного рoзвитку 
мeнеджерських здiбностей для кeрівників зaгальноосвітніх нaвчальних закладів 
є: сaмоосвіта і сaмооцінка, рoзширення свiтогляду, змiна спoсобу мислення, 
нaкопичення дoсвіду у вирiшенні зaвдань, взaємовідносини всeредині 
організації, мoделі лiдерства , глoбалізація [11]. 

Фyнкціональний aпарат в оcвітніх cистемах дoсить ширoко вивчaється 
вiтчизняними i зaрубіжними вчeними ( В.І. Бондар, Л.І. Даниленко, Л.М. 
Калініна, Л.М. Карамушка, Ю.А. Конаржевський, Н.Л. Коломенський, С.М. 
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Курганський, В.І. Маслова, В.С. Пікельна, П.І. Третьяков). 
Ми поділяємо думку Ю.А. Кoнаржевського, який вважає, що 

yправлінський цикл є пoвторювальним прoцесом здiйснення цiлісної сиcтеми 
цiлеспрямованих, взaємодіючих yправлінських фyнкцій, викoнаних oдночасно 
абo в дeякій лoгічній пoслідовності, обмeжених пeвними прeдметно-
прoсторовими тa чaсовими рaмками, спрямoваними нa зaбезпечення 
eфективного фyнкціонування рoзвитку пeдагогічного прoцесу. 

Cпираючись нa обґрунтовані вченими гoловні тeоретичні зaсади 
oсобистісно зoрієнтованої пeдагогічної парадигми та принципи iнноваційної 
yправлінської дiяльності кeрівника освітнього закладу (нaуковості, 
oптимальності, aналітичності тa прoгнозування, вaріативності, пeрсоніфікації 
осoбистості, гнyчкості i динaмізму, iнформованості), виділені фyнції 
iнноваційної yправлінської дiяльності директора школи. На нашу думку такими 
є рoзвивальна, мoніторингова, iнформативна, мaркетингова, прoектна, 
iнвестиційна. 

Здiйснення рoзвивальної фyнкції передбачає  рoзуміння мaксимальних 
мoжливостей  пeдагога тa ствoрення оптимальних yмов для їхньoї рeалізації 
зaдля рoзвитку зaкладу oсвіти, його кoнкурентоспроможності.  

Фyнкція мaркетингу вiдтворює нoву фiлософію кeрівника зaкладу oсвіти 
тa вимaгає вiд ньогo врaхування дyмок учaсників нaвчально-вихoвного 
прoцесу, cприяє пiдвищенню прoфесіоналізму дирeктора,  щo прoявляється y 
здaтності кeрівника пoстійно aдаптуватися сaмому тa здiйснювати aдаптацію 
кoлективу дo умoв, щo пoстійно змiнюються,  

Здiйснення мaркетингової фyнкції вимaгає вiд кeрівника здaтності дo 
прoгонзування, мoделювання тa рeалізації інноваційного oбразу оcвітнього 
зaкладу мaйбутнього, cтворення йoго внyтрішньої кyльтури, визнaчення yмов, 
щo cприяють рeалізації на oсвітньому ринкy рeсурсів, якими вoлодіє зaклад. 

Інфoрмативна фyнкція cприяє пoстійному oновленню дiяльності зaкладу 
oсвіти чeрез нaкопичення тa пoширення нeобхідної iнформації. Рeалізація 
iнформативної фyнкції зyмовлює cтворення внyтрішньої cистеми пiдвищення 
прoфесійної квaліфiкації пeдагогів чeрез зaлучення нaуковців дo yчасті y 
здiйсненні наyкової пiдтримки пeдколективу, роботи пeдагогічних клyбів, 
сeмінарів, диcкусій, фoрм диcтанційного нaвчання. 

 Кeрівник зaкладу oсвіти, рeалізуючи iнформативну функцiю, тyрбується 
прo cтворення пeдагогічного iнформаційного сeредовища, cкладовими якoго є: 
пeріодичні пeдагогічні видaння, нaуково-мeтодичні пoсібники, пoсібники з 
прoблем рeалізації iнноваційних прoцесів, aвторська пeдагогічна бiбліотека, 

МОНОГРАФИЯ 90 



Научные ответы на вызовы современности: менеджмент, юриспруденция                                                              . 

інформaтика, iнтернет тa іншi iнформаційні джeрела.. 
Прoектна фyнкція в iнноваційній yправлінській дiяльності кeрівника 

рoзглядається як тaка, щo вiдображає сyтність iнноваційної дiяльності. Зaвдяки 
рeалізації прoектної фyнкції вiдпрацьовується мeханізм прoектної дiяльності i 
здiйснюється зaцікавленість тa зaлучення  yчасників нaвчально-вихoвного 
прoцесу дo iнноваційних прoцесів, фoрмується мoтиваційна cфера, рoзуміння 
пeдагога щoдо змiн влaсної дiяльності тa зaкладу oсвіти в цiлому. 

Крiм тoго, зaзначена фyнкція вимaгає вiд дирeктора пoстійного 
прoектування iнноваційної yправлінської дiяльності, якa мaє врaховувати 
cтратегію рoзвитку зaкладу oсвіти, вiдтворення  її в прoекті чeрез визнaчення 
мeти, шляхiв її доcягнення, з'ясyвання oсновних зaвдань, плaнування 
пoслідовних дiй, зaлучення викoнавців, нaкопичення тa рeалізацію нeобхідних 
рeсурсів, здiйснення кoнтролю зa викoнанням, рeалізацію пeредбачених 
зaходів, пiдбивання пiдсумків чeрез визнaчення ефeктивності дiяльності 
кoжного yчасника. 

Мoніторингова фyнкція зaбезпечує пoстійні лoкальні й зaгальні 
спoстереження дирeктора з мeтою пoдальшої кoрекції та привeдення усiх видiв 
дiяльності y вiдповідності дo визнaчених цiлей. 

Крiм тoго, мoніторингова фyнкція зaбезпечує дирeктора пoстійною 
iнформацією, aналізом тa нeобхідними зaсобами полiпшення дiяльності 
зaкладу. Зa дoпомогою мoніторингу оцiнюються нe тiльки результат нaвчально-
вихoвного прoцесу, а й якiсть і кiлькість пeретворень дiяльності йoго учaсників, 
фaктори, що впливaють нa цi змiни; вирoбляються, приймaються тa 
рeалізуються упрaвлінські рiшення щoдо викoнання визнaченої цiлі тa 
кoнцепції рoзвитку зaкладу oсвіти. 

Дирeктор мaє знaти, щo мoніторингова фyнкція cтворює мoжливості для 
aналізу, який cпрямовується нa виявлeння кoмплексних yмов, якi зaбезпечують 
eфективність викoнання зaвдань. Вoна пeредбачає зaлучення пeдагога дo 
yправління влaсною дiяльністю чeрез рoзвиток прoцесів сaмоаналізу тa 
сaморегулювання. Здiйснення сyпровідного aналізу тa oцінювання рeзультатів 
пeдагогічної дiяльності дoручається пeдагогу, a зoвнішнє oцінювання тa 
кoригування здiйснює керівник загальноосвітнього закладу. 

Мoніторингова фyнкція cтворює iнформаційну бaзу з її пoточною 
обрoбкою вчитeлем тa визнaчення шляхiв йoго пoдальшого зрoстання тa 
пiдвищення eфективності пeдагогічної дiяльності. 

Інвeстиційна фyнкція в yправлінні зaбезпечує рeалізацію зaпитів, пoтреб 
yчасників нaвчально-вихoвного прoцесу чeрез фaндрайзинг (пiдготовка 
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кeрівника ЗНЗ). Гoловна мeта йoго пoлягає в зaлученні дoдаткових кoштів 
зaвдяки yспішному пeреконанні iнвесторів у тoму, що здiйснення iнноваційної 
дiяльності є дoцільним тa нeобхідним тa пoтребує при цьoму мaтеріальної 
пiдтримки. Фaндрайзинг здiйснюється чeрез спeціальні зaходи, рeкламу, пoшту, 
члeнівські внeски, осoбисті зуcтрічі [9]. 

Отже, сутність iнноваційної yправлінської дiяльністі кeрівника 
загальноосвітнього навчально-виховного закладу ми рoзуміємо  як 
кoмплексний, oсобистісно зoрієнтований прoцес yправління, в рeзультаті якoго 
зaклад oсвіти нaбуває oзнак iнноваційності, кoнкурентоспроможності, 
пoстійного рoзвитку тa iнноваційної кyльтури i хaрактеризується сyкупністю 
вiдповідних yправлінських принципiв, функцiй i тeхнологій. 

 
3.3. Засоби формування інноваційного рівня  управлінської культури 

директора школи 
 
Тeхнологія формування інноваційної управлінської культури мicтить у 

собі методи та прийоми yправлiння пeдагoгічним процecoм. Вона припycкає 
вирішення спeцифічних пeдагогічних і управлiнських зaдaч, які грyнтyються на 
знaннях і уміннях керівника в сфері педагогічного аналізу, планування, 
організації, контролю і регулювання управлінського і педагогічного процесу. 
Найбільш ефективними й доцільними масовими формами підвищення 
управлінської культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів є: 
наради, конференції, педагогічні виставки керівних кадрів загальноосвітніх 
навчальних закладів [3, с.21]. 

Наради – це організаційно-педагогічна форма діяльності, яка передбачає 
спільне обговорення, вирішення управлінсько-педагогічних проблем 
функціонування і розвитку ЗНЗ. За цiльoвoю ycтановкою нapaди поділяються 
на проблемні, настановні, тематичні, підсумкові, ділові, підготовка та 
проведення яких має свою специфіку та технології реалізації. 

До основних традиційних форм підвищення управлінської культури 
віднесено конференції. У пeдaгогічному середовищі найчастіше практикують 
проведення науково-практичної конференції, яка є формою пiдбиття пiдcyмків 
рoботи над aктyaльною інноваційною педагогічною проблемою, виявлення й 
узагальнення кращого педагогічного досвіду. 

Виставка – це публічний показ спеціально підібраних інноваційних 
матеріалів і місце цього показу. Педагогічна виставка є формою пропаганди і 
впровадження прогресивного досвіду управлінсько-педагогічної діяльності. 
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Тематика експозиції передбачає презентацію найефективніших форм і методів 
управлінської діяльності, показ системи роботи та її ефективність. За змістом 
виставки поділяються на тематичні і оглядові. За тривалістю – постійні і 
епізодичні. Це презентація закладу, в якому працює керівник, реклама успіхів і 
досягнень, це створення умов для впровадження нових управлінських ідей. 

Підвищенню інноваційної управлінської культури керівників сприяють 
групові організаційно-педагогічні форми діяльності: семінари, школа 
управлінської майстерності, школа молодого директора, творчі об'єднання 
(клуби) директорів, управлінське консультування, захисти інноваційних 
проектів, тренінги, презентації управлінського досвіду, аукціони управлінських 
ідей. 

Потреба в проведенні семінарів та визначення тематики здійснюється 
управлінням освіти на основі діагностики керівників загальноосвітніх 
навчально-виховних закладів. До роботи в семінарі залучають керівників з 
різним рівнем управлінської компетентності і культури. Керівник семінару – 
спеціаліст управління освіти, досвідчений директор, методист, науковець, який 
найкраще обізнаний з проблемою, має належні організаторські здібності та 
повноваження. 

Школа управлінської майстерності – одна із форм підвищення 
управлінської культури директорів шкіл. Вона працює з постійним складом 
слухачів за певним планом і встановленою періодичністю.Робота школи 
спрямована на вдосконалення інноваційної управлінської культури кожного 
учасника. Основні форми роботи: опрацювання наукової та методичної 
літератури з визначених проблем управлінської діяльності; ознайомлення з 
наявним прогресивним досвідом роботи із зазначених проблем; практичні 
заняття з апробацією прогресивного досвіду та здійсненням моніторингу; 
семінарські заняття; співбесіди; дискусії; розробки та захист проектів з питань 
управлінської діяльності; вироблення рекомендацій. 

.Презентація – це офіційне ознайомлення, публічне, представлення чого-
небудь нового, нещодавно створеного, опублікованого. Правила презентації: 
надання достовірної інформації відвідувачам; спонукання до обміну ідеями, 
думками, запрошення до співпраці; точність суджень і висловлювань; чітке 
визначення зони інтересів відвідувачів. З метою привернути увагу колег 
використовується аудіо, мульти-відеотехніка з яскравими відеорядами і 
презентаціями діяльності закладу та його керівника. 

Крім групових форм роботи,ефективними є й індивідуальні: творчий звіт 
керівника, самоосвіта, управлінське консультування, стажування, атестація, дні 
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управління в школі, контрольні діалоги з керівником загальноосвітнього 
навчального закладу. Індивідуальні форми роботи передбачають реалізацію 
здатності особистості до безперервної освіти протягом життя. Особистісно 
зорієнтована самоосвіта керівника забезпечує підвищення його культури, 
педагогічної і управлінської майстерності, а в результаті – безперервного 
саморозвитку і позитивного впливу на колег. 

Однією з важливих форм організаційно-педагогічної діяльності управління 
освіти з управлінської культури є консультування. 

Консультування як одна з форм роботи з керівниками присутня, як 
правило, в індивідуальній та груповій роботі з керівниками закладів, де вони 
отримують кваліфіковану допомогу в пошуку внутрішніх резервів щодо 
створення і реалізації своєї освітньої програми, проводять складну соціально-
педагогічну ідентифікацію проблеми зі способами її вирішення. 

Контрольні діалоги – нова організаційно-педагогічна форма діяльності 
управління освіти. Проведення контрольних діалогів з керівниками 
загальноосвітніх навчальних закладів є однією з пріоритетних форм ефективної 
діяльності управління освіти, оскільки найважливішою умовою 
результативності управлінської діяльності є зворотний зв'язок. 

Мета проведення контрольних діалогів – перевірка відповідності процесу 
функціонування загальноосвітнього навчального закладу прийнятим 
управлінським рішенням: законам, планам, нормам, стандартам, правилам, 
наказам; виявлення впливу керівника на результативність роботи школи. 
Результати таких діалогів з директорами шкіл є підставою для визначення 
загального рейтингу керівника, визначення рейтингової оцінки стану освіти в 
місті з окремих напрямів. 

Ефективною формою є творчі звіти директорів шкіл. Творчий звіт як 
організаційно-педагогічна форма діяльності міського управління освіти, 
спрямована на пошук, підтримку, пропаганду прогресивного досвіду 
управлінської діяльності. Узагальнений матеріал має включати такі питання: 
інформація про загальну тему творчого звіту керівника та його суть, змістова 
частина, рекомендації щодо його впровадження та використання. Звіт може 
супроводжуватися відео та аудіозаписами, діаграмами, виставкою друкованої 
продукції. 

Серед інтерактивних групових форм роботи можна виділити такі: дебати, 
дискусія, ділова гра, аукціон управлінських ідей, захист інноваційного проекту, 
тренінг управлінської майстерності. У сучасній практиці управлінській 
культурі керівників закладів освіти вагомого значення набувають такі 
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діалогічні методи, як диспути, співбесіди, самоаналіз, моделювання, 
конструювання, ситуаційні та проблемні завдання, навчання пошуку 
альтернативних рішень, що спрямовані на розв'язання низки завдань: оволодіти 
культурою спілкування, взаємовідносин з людьми; формувати професійну 
культуру спілкування на основі вивчення і самоаналізу власних 
комунікативних можливостей, розвитку комунікативних здібностей. 

Найбільш ефективними і популярними серед інтенсивних технологій є 
організаційно-ділові ігри в різних модифікаціях. Універсальність ділової гри 
визначається її базовими характеристиками: ділове спілкування; продуктивна, 
творча діяльність; інтелектуальна конкуренція. Технологія ділової гри є 
універсальною освітньою інновацією, що має широкі можливості для 
застосування як технології проведення занять та науково-дослідної роботи, так 
і колективного прийняття управлінських рішень, допоможе діагностувати 
рівень управлінської культури директора школи. 

На сучасному етапі розвитку освіти керівники навчальних закладів мають 
опанувати позицію суб’єкта діяльності, бути активними учасниками 
реформування освіти. Процес організації науково-методичного супроводу щодо 
підвищення культури керівних і педагогічних кадрів свідчить про те, що при 
систематичній і цілеспрямованій роботі через різні форми, методи (на 
шкільному, районному, обласному рівнях) педагогічним працівникам вдається 
збагатити свій потенціал до такого рівня, коли він стає носієм передового 
педагогічного досвіду. 

 
3.4. Організаційні, педагогічні та соціально-психологічні методи 

управління інноваційною діяльністю загальноосвітнього навчально-
виховного закладу 

 
Інноваційна освітня діяльність загальноосвітньої школи представляє собою 

експериментування, розробку, апробацію, впровадження, розповсюдження 
освітніх інновацій. Це процес внесення якісно нових елементів в освіту. 

В інноваційному закладі освіти відбувається інтенсивне переосмислення 
цінностей, долаються стереотипи педагогічного мислення, здійснюються 
глибинні, системні перетворення, що стосуються всіх аспектів реформування 
навчально-виховного процесу. Такі заклади, в яких педагогічний та учнівський 
колективи експериментують, апробують, впроваджують нові педагогічні ідеї, 
теорії, технології, можна вважати інноваційними. 

Інноваційна освітня діяльність здійснюється на всеукраїнському, 
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регіональному рівнях та рівні окремого навчального закладу. Рівень 
інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом (розробка, 
розповсюдження чи застосування інновації), а також масштабністю змін, що 
вноситимуться в систему освіти внаслідок застосування запропонованої 
інновації. Так, освітня діяльність всеукраїнського рівня передбачає апробацію 
інновації та експериментальну перевірку продуктивності й можливості 
застосування у системі освіти. 

 Інноваційна освітня діяльність регіонального рівня може здійснюватися в 
системі освіти окремого регіону (області).  

Реалізація інноваційної ідеї на рівні загальноосвітнього навчально-
виховного закладу потребує від педагогічних працівників виконання нових, 
раніше невластивих їм функцій. Результати наукових досліджень провідних 
вчених (В.Кремень, О.Пєхота) свідчать, що більшість керівників закладів освіти 
відчувають певні труднощі щодо переведення навчального закладу в 
інноваційний режим розвитку, потребують допомоги у проведенні експертизи 
інноваційних ідей та проектів. Педагоги відчувають проблеми у виборі 
інновацій, недостатньо володіють формами і методами впровадження 
інноваційних технологій на локальному рівні, та здійснення власне 
інноваційної діяльності, слабко володіють навичками експериментальної 
педагогічної діяльності [6]. 

Для вивчення ефективних умов впровадження педагогічної новатики нами 
було проведено дослідження стану розуміння та використання  вчителями 
інновацій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчально-
виховного закладу  

У констатувальному експерименті взяли участь 60 вчителів різних 
навчальних предметів педагогічних колективів Сумської області. Експеримент 
виявив наступні закономірності: більшість вчителів (40%) вважають, що 
продуктивне використання педагогічної новатики можливе лише тоді, коли 
педагог безперервно працює над собою, має бажання розвиватись у галузі 
знань, які пропонує учням до вивчення, а також шукає нове, досі не відкрите у 
предметі, який викладає; 20% респондентів стверджують, що не можна 
обійтись без особи, яка б скеровувала й допомагала на першому етапі 
ознайомлення з нововведеннями в навчально-виховному процесі, 40% педагогів  
вважають, що новатика  не здатна суттєво покращити знання, вміння й навички 
учнів.  

Учителі висловили думку, що ключовий елемент у педагогічній інноватиці 
– нестандартний підхід до справи (70%); проте, з цим згодні не всі педагогічні 
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працівники загальноосвітніх навчальних закладів: 30% респондентів вважає, що 
новатика – це вияв суто індивідуального бачення стану речей. Творчість колег 
стимулює до впровадження новацій 20% вчителів; творчі учні є рушійною 
силою саморозвитку у напрямі педагогічних нововведень для аналогічної 
кількості респондентів; і критичне ставлення до себе – лідер серед факторів, що 
змушують педагогів вивчати нові технології, засоби, способи, умови та методи 
навчання й виховання (60%).  

За підсумками анкетування можна стверджувати, що вчителі прагнуть до 
активного розвитку, але на шляху до покращення продуктивності навчання 
учнів виникають перешкоди: нестача часу, обмежені ресурси школи, 
відсутність підтримки й допомоги  керівництва в цьому питанні. Серед 
стимулів введення педагогічних інновацій учасники констатувального 
експерименту назвали новизну діяльності, здатність до самореалізації, інтерес 
до роботи та можливість створення інноваційної атмосфери в колективі.  

З метою формування інноваційного рівня педагогів  за участі директорів 
Шосткинської гімназії  та Глухівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ 
ступенів ім. М. І. Жужоми нами розроблено практично орієнтований проект 
«Упровадження освітніх інновацій в навчально-виховний процес».  

Проект був реалізований протягом 2014 – 2015 навчального року. Його 
учасниками стали педагоги названих закладів та студенти наукової проблемної 
групи ГНПУ «Я і професія».  

Мета проекту – створити умови для неперервної освіти та самоосвіти 
педагогів з метою підвищення їх інноваційного рівня та готовності до 
впровадження педагогічних технологій; сприяти розвитку творчих здібностей 
учителів, зміцненню в них навичок дослідницької роботи, зацікавленості в 
оволодінні інноваційними педагогічними технологіями; підвищити рівень 
науково-методичної компетентності, інноваційної грамотності вчителя.  

Завдання проекту: створення умов для поглиблення, оновлення, 
удосконалення професійної компетентності вчителя, розкриття їхнього 
творчого потенціалу, самореалізації; підвищення інноваційного рівня  педагогів 
через організацію науково-методичної роботи; створення системи підтримки 
інновацій, перспективного педагогічного досвіду та реальних досягнень 
педагогів. 

Ідея проекту: виховання нового типу педагога-дослідника, якому 
притаманні нові особистісні та професійні риси, що сприяють творчій 
самореалізації; науково-педагогічна, методологічна компетентності та 
інноваційна грамотність. 
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Шляхи реалізації проекту: 
І етап – діагностико-прогностичний (терміни: вересень 2014 р.) 
Завдання: здійснення діагностики готовності педагогів до впровадження 

інновацій, визначення рівня фахової підготовки педагогів; планування роботи 
шкільного практичного психолога з підвищення психолого-педагогічної 
компетентності вчителя; розробка дидактичного й методичного забезпечення 
впровадження інноваційних освітніх технологій у практичну діяльність 
педагогів; стимулювання мотивації педагогів для неперервного навчання, 
самоосвіти, розвитку творчого потенціалу; організація роботи творчих груп по 
методичним об’єднанням. 

ІІ етап – практичний (терміни: жовтень 2014 – березень 2015 р.)  
Завдання: детальне ознайомлення вчителів з досвідом упровадження 

інноваційних технологій; моделювання продуктивної технології інноваційного 
навчально-виховного процесу; поширення й передача інноваційного 
педагогічного досвіду в практичну діяльність педагогів; підвищення науково-
педагогічної, методологічної компетентності вчителя через організацію 
диференційованого підходу в оволодінні інноваційними технологіями; 
впровадження інноваційних педагогічних технологій творчими групами 
вчителів та вихователів. 

ІІІ етап – експертно-корекційний (терміни: квітень 2015 р.) 
Завдання: звіт творчих груп учителів, вихователів та студентів про 

впровадження інноваційних технологій; експертиза розроблених педагогами 
школи та студентами наукової групи навчально-методичних матеріалів; 
корекція роботи творчих груп на основі даних моніторингу. 

ІV етап – узагальнювально-рефлексивний (терміни: травень-вересень 
2015р.) 

Завдання: звіт про результати роботи над проектом; вироблення 
пропозицій щодо забезпечення умов поширення досвіду методичних об’єднань 
серед педагогів школи та на широкий педагогічний загал; прогнозування 
перспектив подальшої роботи; презентація вчителями та студентами 
розробленої продукції. 

У педагогічних колективах названих шкіл були проведені науково-
методичні семінари, засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, 
майстер-класи, учительські студії, творчі звіти вчителів з використанням 
технології портфоліо, вивчалось питання з ефективного поєднання проектної та 
інтерактивної технологій з іншими освітніми технологіями.  

Портфоліо – це спосіб накопичення вчителем своїх розробок, сценаріїв 
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різних заходів тощо. Він дозволяє зібрати разом, систематизувати інформацію, 
розкласти її в певній логічній послідовності, в подальшому доповнювати за 
потребою і видавати за запитом. 

За допомогою правильно складеного портфоліо вчитель може 
презентувати себе, свої досягнення. показати власне бачення своєї професії, 
шляхи реалізації особистих проектів в освітньо-виховному просторі.  

Ще одна особливість портфоліо – можливість для вчителя самостійно 
обирати структуру свого портфоліо, самим вирішувати, які документи і в якому 
порядку вносити до нього. Це робочий  інструмент, що дає можливість учителю 
створити індивідуальний портрет, систематизувати, проаналізувати і 
кваліфіковано представити свої професійні досягнення. Це один із способів 
самопрезентації. 

Створення професійного портфоліо – кропітка праця, але ці зусилля 
виправдають себе творчим зростанням, визнанням колег, підвищенням  
авторитету серед батьків та учнів. 

Нами виділені такі функції портфоліо: діагностична – фіксує зміни за 
певний проміжок часу; змістовна – розкриває спектр виконуваних робіт; 
розвиваюча – забезпечує безперервний процес освіти і самоосвіти; мотиваційна 
– відзначає результати діяльності; рейтингова – дозволяє виявити кількісні і 
якісні індивідуальні досягнення. 

Практичне значення портфоліо полягає в тому, що проведена творча 
робота забезпечує успішну атестацію учителя, викладача в майбутньому; 
систематизує  діяльність учителя та є чинником, що стимулює його 
професійний розвиток. Виходячи з вищезазначеного, можна розглядати такі  їх 
моделі : 

1. Портфоліо досягнень. Мета створення: оцінити прогрес в дослідницькій, 
професійній і творчій діяльності.  

2. Портфоліо-самооцінка. Мета створення: показати прогрес чи регрес в 
певних видах чи окремих аспектах професійної діяльності.  

3. Портфоліо-звіт. Мета створення: показати успішність і доказати прогрес 
дослідницької, професійної і творчої діяльності 

Педагогічне портфоліо вчителя з досвідом роботи може мати таку 
орієнтовну структуру: 

1. Загальні відомості про вчителя: фото, дата народження, освіта, 
кваліфікація, післядипломна освіта, самоосвіта, науковий ступінь, вчене звання, 
загальний стаж роботи, педагогічний стаж, стаж роботи у даному колективі, 
категорія. Я викладач у теперішньому та майбутньому: погляди на власне «Я», 
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інтелект та образ життя; професійна стратегія та професійний девіз. 
2.Результати педагогічної діяльності вчителя: дисципліни, що 

викладаються, кредо педагога, використання педагогічних технологій у 
викладанні предмету, успішність участі учнів в олімпіадах, конкурсах, 
турнірах; результати ДПА та ЗНО з предмету, моніторинг навчальних 
досягнень. 

3.Науково-методична діяльність: підручники, науково-методичні 
публікації з предмету, завдання для проведення поточних та підсумкових 
контрольних робіт з предмету, мультимедійні презентації, які були створені як 
доповнення до уроків (занять), виступи на педрадах, засіданнях методичного 
об’єднання, конференціях, співпраця з колегами, тощо. 

4. Позакласна робота: здійснення керівництва творчими групами учнів, 
робота з обдарованими учнями; предметні тижні, тематичні лінійки; 
оформлення кабінету чи предметної аудиторії. 

5. Підвищення кваліфікації: час і форми роботи з підвищення кваліфікації. 
6. Копії документів: дипломи про освіту, посвідчення про проходження 

курсів та стажувань, дипломи та грамоти за досягнення в навчально-виховній 
роботі з учнями різного віку.  

7. Висновки: важливі аспекти професійного досвіду, найважливіші риси 
вчителя, самооцінка власного портфоліо автором. 

У рамках здійснення психологічного супроводу інноваційної діяльності 
нами розроблено та проведено серію тренінгів стимуляції особистісного та 
професійного самовдосконалення  педагогів Тренінг тлумачиться як 
спеціальний тренувальний режим. Тренінги допомагають учасникам 
усвідомити особисті позитивні або негативні риси; створити умови для 
ефективної співпраці, нормалізувати психологічний клімат; краще засвоїти 
певну інформацію. 

Тренінги спонукають учасників до педагогічної та управлінської рефлексії. 
Рефлексія – вид пізнання, у процесі якого особистість сама стає об'єктом свого 
спостереження. Педагог осмислює умови, закономірності та механізми 
особистої  діяльності, своєї поведінки, аналізує їх, тобто залучається до процесу 
свідомого самопізнання і самооцінки. 

 Мета тренінгу: сприяння усвідомленню учасниками заходу необхідності 
прагнення до особистісного і професійного зростання, самовдосконалення як 
умови життєвого благополуччя та кар’єрного росту. Завдання тренінгу: 

• актуалізувати особистісний потенціал учасників для осягнення 
педагогічних інновацій, саморозвитку та самовдосконалення; 
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• удосконалювати міжособистісну взаємодію молодих спеціалістів; 
• показати шляхи стимулювання мотивації до педагогічної діяльності всіх 

учасників навчально-виховного процесу; 
• розвивати взаєморозуміння, емпатичне сприйняття інформації 

педагогами.  
Прогнозований результат тренінгу – усвідомлення вчителями  необхідності 

особистісного та професійного саморозвитку, набуття педагогічних знань, 
умінь та досвіду творчої діяльності, які можна впроваджувати задля оптимізації 
навчально-виховного процесу. 

Тренінги доцільно проводити в кінці навчального року (включно по 
травень місяць). Не бажано їх реалізувати у вересні. Протягом першого 
триместру молоді педагоги здебільшого перебувають у стані емоційного і 
фізичного напруження, а тому позитивний ефект заходу може бути 
мінімальним. Необхідно враховувати й те, що тренінг матиме найбільшу 
ефективність лише за умови, коли проблему актуалізовано, усвідомлено і всі 
учасники готові активно працювати над пошуком нової, кращої й 
результативнішої навчально-виховної моделі з використанням педагогічних 
інновацій. 

 Контингент учасників тренінгу – молоді педагоги перших трьох років 
роботи в навчальному закладі й більш досвідчені колеги. До складу однієї 
тренінгової групи доцільно залучати учителів різних кафедр. Бажано, щоб у 
групі тренінгу також були задіяні 2-3 вчителі, які працюють у школі чотири-
п’ять (або більше) років, є взірцево – успішними , мають позитивний досвід  
спілкування з учнями та колегами, аби молодим спеціалістам було легше 
орієнтуватись, маючи гідний приклад для наслідування.  

В ході реалізації проекту вивчався психологічний мікроклімат у 
педагогічному  колективі, здійснювалось виявлення здібностей, пошук 
прихованих талантів. Встановлення психологічно сприятливої атмосфери між 
педагогом та учнями, перехід до особистісної орієнтації й гуманізації – 
фактори, що надають пріоритетного значення діяльності й пізнавальній свободі 
школярів. Інноваційний навчально-виховний процес сьогодення має тенденцію 
до поглиблення зв’язку з життям, у якому напрям навчання є особистим 
вибором учня, засвоєння знань – власною ініціативою, а особистість 
орієнтується на продуктивний саморозвиток.  

Результатами проведених творчих заходів є узагальнені матеріали 
нестандартних уроків, обґрунтування умов використання  кейс-методу,  ігрових 
та проектних технологій у навчально-виховному процесі, складена карта 
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передового педагогічного досвіду вчителів Сумщини, розроблені методичні 
рекомендації, які безперечно, сприятимуть оптимізації організації навчально-
виховного процесу.  

Важливою педагогічною умовою успішного впровадження інноватики в 
навчально-виховний процес та підвищення фахової майстерності вчителів має 
бути належна матеріальна база закладу. Для цього в школі доцільно створити 
спеціальний методичний кабінет або методичний центр, в яких зібрані та 
представлені такі матеріали: 

- «Методичний банк»: інформація про сучасні освітні технології, ефективні 
методи, форми роботи, прийоми педагогічної техніки; 

- «Інформаційно-методичні матеріали»: розробки  вчителів школи з різних 
технологій навчання; 

- «Інформаційний каталог з новітніх технологій»; «Каталог публікацій 
вчителів школи у фаховій пресі»; 

- «Матеріали перспективного педагогічного досвіду»; 
-«Портфоліо предметних серверів» (електронні бібліотеки, перелік 

інтернет-сайтів для різних предметів тощо); 
- Портфоліо досягнень вчителів з використання педагогічних інновацій за 

визначений період до атестації; 
-Інформаційні стенди; фахова преса; література з психології та педагогіки, 

новітніх технологій навчання й інші аналогічні джерела.  
Аналіз інноваційної діяльності досліджуваних загальноосвітніх 

навчальних закладів  дає змогу визначити перспективи розвитку інноваційних 
процесів:  

- спрямованість на особистісно-орієнтоване навчання та виховання, що 
актуалізує ідеї гуманістичної парадигми освіти; 

- технологізацію інноваційних процесів у загальноосвітньому закладі, за 
якої утверджується пріоритет технологій особистісно-орієнтованого 
виховання і навчання, новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій;  

- подальшу диференціацію та індивідуалізацію у процесах навчання та 
виховання (зокрема, шляхом упровадження відповідних інформаційно-
комунікаційних технологій), які повинні сприяти розвитку творчих 
можливостей, задоволенню інтересів та нахилів кожного учня, орієнтації 
на спеціалізовану поглиблену підготовку, створенню умов для 
одержання додаткових знань, умінь, навичок;  

- орієнтацію на збереження і зміцнення здоров’я підростаючого 
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покоління, що вимагатиме дотримання умов валеологічного 
забезпечення освітнього процесу, розробки, апробації і впровадження 
нових валеологічних освітніх технологій, навчальних програм і 
спецкурсів.  

Означені пріоритетні напрями інноваційних процесів покликані 
забезпечити  випереджувальний розвиток загальноосвітніх навчальних 
закладів, який дасть можливість для їх подальшої модернізації у системі освіти 
Українии . 

 
Висновки. 
Креативна педагогічна діяльність як частина інноваційної освітньої 

діяльності покликана створити нову систему розвитку творчо мислячої 
особистості педагогічного працівника засобами компетентнісно спрямованих 
життєтворчих технологій.  

Серед умов ефективного впровадження педагогічних інновацій можна 
виділити наступні: нормативно-правові, дидактичні (вивчення суті 
педагогічних технологій, шляхів та засобів їх реалізації); організаційно-
методичні (підвищення інноваційної грамотності вчителя, створення належної 
матеріально-технічної бази методичної роботи, проведення майстер-класів та 
представлення власного педагогічного досвіду за технологією портфоліо); 
психологічні (створення сприятливого психологічного мікроклімату в 
педагогічному колективі, організація та проведення спеціальної системи 
тренінгів стимулювання особистісного та професійного самовдосконалення, 
підтримка керівництвом освітнього закладу інноваційних починань). 

 Такі заходи, безперечно зумовлюють ефективне управління інноваційною 
діяльністю, виховання нового типу педагога-дослідника, якому притаманні 
креативні особистісні та професійні риси, науково-педагогічна, методологічна 
компетентності та інноваційна грамотність, що сприяють творчій 
самореалізації, здатності  до генерування принципово нових ідей, реалізації 
дієвих принципів організації навчально-виховного процесу в сучасній школі.  
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ГЛАВА 4. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНИХ 
ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Вступ 
Конкурентна перевага компанії полягає в основі ії успішної діяльності на 

ринку [21], тобто  досягнення конкурентних переваг повинно бути однією з 
найголовніших цілей підприємства в сучасних умовах, що може бути досягнуте 
за рахунок впровадження ефективної моделі управління конкурентними 
перевагами, реалізація якої неможлива без вміння здійснювати об’єктивний 
аналіз та оцінку конкурентних переваг. 

Значний науковий внесок у дослідження теоретичних проблем 
конкуренції, конкурентних стратегій, конкурентоспроможності та  
конкурентних переваг підприємств внесли такі закордонні вчені, як: Г. Азоєв, 
О. Градов, П. Забєлін, О.Абрамова, П. Зав'ялов, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. 
Портер, Дж. Робінсон, А. Сміт, Р. Фатхутдінов, О. Челенков, Й. Шумпетер, А. 
Юданов та ін. Серед вітчизняних дослідників цієї проблеми слід відзначити: А. 
Воронкову, В. Герасимчука, В. Диканя, Б. Кваснюка, М. Кизима, О. Тридіда, О. 
Тищенка, В. Шинкаренка та ін.  

Однак низку завдань теоретико-методичного обґрунтування аналізу, 
оцінки, підтримки та формування конкурентних переваг підприємства 
розроблено недостатньо повно і тому вони вимагають уточнення.  Необхідність 
теоретичного обґрунтування, методичного забезпечення та розробки 
практичних рекомендацій щодо аналізу, оцінювання та формування 
конкурентних переваг підприємства зумовила актуальність дослідження.  

 
4.1. Місце оцінки в управлінні конкурентними перевагами 

підприємства 
 
Успіх у конкурентній боротьбі за умов існуючого високо динамічного 

середовища можуть забезпечити не окремі конкурентні переваги, а лише їх 
комплекс, створення, підтримання та розвиток якого вимагають 
цілеспрямованого управління перевагами на підприємстві [30], на підставі 
здійснення об’єктивного аналізу останніх. 

Управління конкурентними перевагами розглядається з точки зору різних 
підходів, зокрема процесного [13,17,23], системного [3,12,17], функціонального 
[4,9], ситуаційного [20,23],  динамічного [3,23], ресурсно-ринкового [3,22]. 

Базуючись на процесному підході, автори [13,17,23] вважають, що 
управління конкурентними перевагами – це процес формування, створення, 
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реалізації, використання, підтримки та розвитку конкурентних переваг 
підприємства, який реалізується функціональними сферами діяльності 
підприємства і проявляється у положенні підприємства на ринку. Перевагами 
даного підходу є те, що він дозволяє при розкладі процесу управління на 
елементи раціонально сформулювати цілі та завдання кожної сфери діяльності, 
здійснювати контроль щодо їх виконання, при необхідності корегувати 
завдання та цілі та приймати ефективні управлінські рішення. Недоліками 
підходу є те, що управління конкурентними перевагами підприємства 
розглядається переважно з позицій зовнішнього середовища підприємства, не 
враховуючи внутрішніх особливостей. 

Вихідним для авторів [13,17,23] при визначенні конкурентних переваг та 
управлінні ними є система, і таким чином базовим є використання системного 
підходу. З погляду системного підходу, управління конкурентними перевагами 
становить систему взаємозалежних елементів (цілей та критеріїв їх досягнення, 
функцій, органів управління, інформації, методів, моделей, результатів 
діяльності), взаємодія між якими забезпечує її реалізацію [18]. Системний 
підхід зорієнтований на внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, та 
розглядає  конкурентні переваги у тісному взаємозв`язку. Підхід акцентує увагу 
на комплексному управлінні конкурентними перевагами, взаємозв`язку між 
ними, що є необхідною умовою для досягнення конкурентоспроможності 
підприємства. Недоліком підходу є багатофакторність та трудомісткість. Для 
здійснення процесу управління необхідно враховувати багато чинників, 
проводити численні розрахунки та досить складний аналіз. 

Низка авторів [4,9] виділяє функціональний підхід до управління, який 
дозволяє визначити функціональну сутність системи управління 
конкурентними перевагами як підсистеми управління підприємством на базі 
виділених функцій управління. Реалізація функцій управління конкурентними 
перевагами можлива тільки на основі реалізації загальних функцій управління 
на підприємстві. І.П. Отенко та Є.О. Полтавська виділяють наступні функції 
управління: організація, координація, регулювання,  планування, облік і 
контроль, мотивація [18]. За їх думкою конкурентні переваги розглядаються як 
певна підсистема підприємства, управління якою здійснюється за допомогою 
стандартного набору функцій [18]. Підхід дозволяє здійснювати функцію 
планування,  організації, мотивації,  регулювання, координації, обліку та 
контролю. 

Ефективне функціонування системи управління конкурентними 
перевагами підприємства повною мірою буде залежати від ступеня 
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адаптивності і схильності до змін внутрішнього середовища підприємства. Дане 
положення в повній мірі відповідає застосуванню ситуаційного підходу [20,23] 
у процесі управління конкурентними перевагами і передбачає: формування 
систем цілей і задач на підприємстві з урахуванням змін внутрішнього і 
зовнішнього середовища; оцінку тенденцій змін ситуації та на її базі розробку 
превентивних заходів щодо попередження виникнення критичних ситуацій, їх 
вирішення; правильне розуміння й інтерпретацію конкретної ситуації в системі 
проблем, що вирішуються на підприємстві; розробку конкретних прийомів 
роботи, методів та інструментів з урахуванням соціально - етичних аспектів 
процесів управління конкурентними перевагами підприємства. Перевагами 
підходу є його здатність адаптуватись до різних можливих змін зовнішнього 
середовища, змога протистояти негативному впливу цього середовища в 
окремих критичних ситуаціях. Недоліком ситуаційного підходу є те, що він 
зорієнтований на конкретну ситуації, а в діяльності підприємства часто 
виникають раптові ситуації, в яких діяти треба не за стандартним механізмом, а 
відповідно обставин, що виникли. 

Наступним підходом щодо управління конкурентними перевагами 
підприємства є динамічний підхід, який забезпечує гнучкість процесів 
управління, готовність до змін функціонування підприємства [3,23]. Цей підхід 
визначає характер аналізу та оцінки процесів формування і розвитку 
конкурентних переваг підприємства. Даний підхід відрізняється можливістю 
змінювати цілі, завдання та  стратегію управління конкурентними перевагами 
відповідно до зовнішніх змін, пристосовуватись до відповідних умов, не 
втрачаючи своїх позицій на відповідному ринку.  

Останнім підходом управління конкурентними перевагами підприємства 
відповідно даної класифікації є ресурсно-ринковий підхід [3,22]. Він розглядає 
управління конкурентними перевагами як процес, спрямований на більш 
ефективне використання ресурсів підприємства в порівнянні з конкурентами. 
Перевагами цього підходу є те, що наявність ресурсів і можливостей 
підприємства дозволяють виявити внутрішні переваги, об`єднати усі 
функціональні сфери його діяльності в єдине ціле і досягти зовнішніх 
конкурентних переваг на ринку. Для ефективного підприємство повинно 
дотримуватись активної поведінки на ринку. 

Оскільки конкурентні переваги підприємств дорожнього господарства –
максимальна ефективність використання потенціалу підприємства дорожнього 
господарства, який характеризується  сукупністю ресурсів та відповідними 
показниками у порівнянні з пріоритетним конкурентом, доцільним буде 
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використання ресурсного підходу управління конкурентними перевагами. Це 
дозволить здійснювати управління за функціональними сферами діяльності та 
виявляти «сильні» та «слабкі» сторони підприємства. 

І. Отенко та Є. Полтавська розробили чотирьох етапну модель управління 
конкурентними перевагами, яка включає основні стадії управління та кінцевим 
результатом якої є досягнення стійких конкурентних переваг [18]. Перший етап 
– дослідницький - є початковим для поліпшення існуючих та розробки нових 
технологій. Другий етап – розробка і реалізація стратегії управління. Третій 
етап – виведення товару на ринок і підготовка до його масового виробництва. 
Четвертий етап – досягнення стійких конкурентних переваг. На цьому етапі 
цикл управління конкурентними перевагами завершується [18]. Послідовність 
етапів управління конкретизує процес управління на основі аналізу 
конкурентних переваг та розглядає його з точки зору ресурсного підходу, який 
дозволяє розробити раціональну стратегію управління. Дана модель є найбільш 
оптимальною та коректною щодо управління конкурентними перевагами, тому 
що вона базується на оцінці та аналізі рівня розвитку конкурентних переваг 
підприємства, а отже й максимально точно відображає особливості 
конкурентних переваг, що дозволяє ефективно та якісно здійснювати процес 
управління. Виходячи з наведеної моделі управління конкурентними 
перевагами можна сказати, що вона не враховує етап безпосередньої оцінки та 
аналізу рівня розвитку конкурентних переваг та специфіку функціонування 
підприємств дорожнього господарства.  

Досягнення ефективного управління конкурентними перевагами є метою і 
результатом управління підприємством. Мета управління конкурентними 
перевагами полягає у забезпеченні довгострокового успіху підприємства на 
ринку. Отже, виходячи з особливостей дорожніх підприємств, пропонується в 
якості другого етапу додати етап аналізу та оцінки рівня розвитку 
конкурентних переваг підприємства з урахуванням ефективності використання 
складових потенціалу підприємства [5], а також вдосконалити останній етап 
щодо досягнення стійкості конкурентних переваг дорожнього підприємства 
(рис. 1). Виходячи з вищенаведеного рисунка можна зробити висновок, що 
управління конкурентними перевагами підприємства розглядається з позиції 
дослідження ефективності використання складових потенціалу. Новий етап 
включає збір, обробку та упорядкування даних на основі потенціалу 
підприємства, який включає усі види ресурсів підприємства. Завдяки даному 
етапу забезпечується розрахунок показників ефективності використання 
ресурсів, що є необхідною передумовою подальшої комплексної оцінки  
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Рис. 1. Процес управління конкурентними перевагами підприємств 

дорожнього господарства 

Етап 1 
Дослідницький  

Виявлення нових 
науково-технічних 

знань і можливостей 

Збутова 
діяльність 

НДР і 
інноваційна 
діяльність П

ош
ук

, з
бі

р,
 о

бр
об

ка
 і 

на
ко

пи
че

нн
я 

ін
фо

рм
ац

ії Про потенційних клієнтів, 
конкурентів, групи 

стратегічного впливу 

Про нові ефективні технології 
проектування, види 
про

    

   
  

Етап 3 – розробка і 
реалізація стратегії 

управління 

Забезпечення одно 
спрямованості, 
узгодженості і 
взаємозв’язку 

наявних ресурсів 
підприємства 

Робоча група по створенню нової чи вдосконаленню 
існуючої технології і виробництва та надання послуг 

дорожнього господарства 

Етап 4 – виведення 
товару на ринок 

шляхом здавання 
об`єкті в 

експлуатацію 

Комерціалізація 
інновацій на ринок 

дорожніх робіт 

Збутова діяльність 

Фінансово-
інвестиційна діяльність 

Технічний рівень 
виробництва 

1.формування оптимальної ціни 
2. розміщення реклами 
3. презентації на міжнародних 
конференціях, симпозіумах; 
4. вибір стратегічних партнерів 
5.створення спеціального режиму 
інвестиційної діяльності 
6.залучення й раціональне 
розміщення зовнішніх ресурсів 
7.створення якісної продукції; 
8.навчання і підвищення 
кваліфікації працівників 

Етап 5 – досягнення стійких конкурентних переваг на ринку 

Безперервне виконання дорожніх робіт різної складності 

Виробнича діяльність Сервісне обслуговування 

Виявлення нових 
ринкових потреб 

Етап 2 – аналіз та оцінка рівня розвитку 
конкурентних переваг підприємства 
 
Збір, обробка, упорядкування даних 

Визначення показників, ефективності  
використання ресурсів дорожнього 
підприємства 

Маркетингові 
ресурси 

Технічні 
ресурси 

Трудові 
ресурси 

Фінансові 
ресурси 

Матеріальні 
ресурси 

Технологічні 
ресурси 

Організаційні 
ресурси 

Збутова діяльність 

- покращення технології будівництва автомобільних доріг 
- забезпечення ефективності виробничої діяльності 
- забезпечення високого рівня сервісного обслуговування замовників 

У
пр

ав
лі

нн
я 

на
 б

аз
і о

ці
нк

и 
та

 а
на

лі
зу

 р
ів

ня
 р

оз
ви

тк
у 

ко
нк

ур
ен

тн
их

 п
ер

ев
аг

 п
ід

пр
иє

мс
тв

а 

МОНОГРАФИЯ 108 



Научные ответы на вызовы современности: менеджмент, юриспруденция                                                              . 

конкурентних переваг, яка необхідна для утримання і нарощування 
конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємства [5].  

Таким чином, удосконалено сам процес управління шляхом доповнення 
моделі управління додатковим етапом аналізу та оцінки конкурентних переваг 
підприємства. Новий етап включає збір, обробку та упорядкування даних на 
основі потенціалу підприємства, який включає усі види ресурсів підприємства. 
Завдяки даному етапу забезпечується розрахунок показників ефективності 
використання ресурсів, що є необхідною передумовою подальшої комплексної 
оцінки конкурентних переваг, яка необхідна для утримання і нарощування 
конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємства. 
 

4.2. Система показників аналізу рівня розвитку конкурентних переваг 
підприємства 

 
Оцінка рівня розвитку конкурентних переваг підприємства неможлива 

без чіткого уявлення про інформаційну базу аналізу конкурентних переваг 
підприємства, що може бути побудована тільки після виявлення основних 
показників аналізу рівня розвитку конкурентних переваг підприємства. Лише 
в деяких роботах [1,10,18] описується склад такої системи показників, але в 
одних [18] вона включає показники оцінки конкурентних переваг 
підприємства за сферами його діяльності без урахування особливостей 
дорожнього господарства, в інших [1,10] – запропонована система не 
ураховує складових потенціалу підприємства. Таким чином, в існуючих  
літературних джерелах обґрунтованої системи показників аналізу рівня 
розвитку конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства, яка б 
ураховувала всі складові їх потенціалу не існує. Метою даного підрозділу є 
обґрунтування системи показників та розробка на їх основі інформаційної 
бази аналізу конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства, 
яка б дозволяла ураховувати всі складові їх потенціалу.  

Автор поділяє думку вчених [14,19] про те, що управління 
конкурентними перевагами підприємства передбачає побудову єдиної 
інформаційної бази, в основі якої лежить ієрархічна система показників трьох 
рівнів, але виходячи з робіт [5] для підприємств дорожнього господарства 
вона повинна мати наступний вигляд (рис. 2). 

В основі піраміди оцінки рівня розвитку конкурентних переваг лежить 
система показників аналізу ефективності використання кожного ресурсу 
потенціалу, тобто згідно з роботою [6], вона повинна включати сім підсистем 
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аналізу ефективності використання: технічних, технологічних, трудових, 
маркетингових, фінансових, матеріальних і організаційних ресурсів. 

 

Узагальнюючий показник оцінки рів-
ня ефективності використання кожного 

ресурсу потенціалу підприємства

Система показників ефективності використання кожного 
ресурсу потенціалу підприємства

Інте-
гральний

показник оцінки
рівня розвитку конку -

рентних переваг підприємства

 
Рис. 2. Піраміда оцінки рівня розвитку конкурентних переваг 

підприємства  
 
Саме цю систему необхідно буде використовуватися для аналізу рівня 
розвитку конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства. На 
підставі визначених підсистем здійснюються узагальнюючі оцінки 
ефективності використання кожного виду ресурсів, які є результатами рівня 
розвитку конкурентних переваг за кожним видом ресурсу, шляхом 
урахування вихідних передумов забезпечення ефективності діяльності. 
Наприкінці визначається узагальнюючий показник оцінки рівня 
конкурентних переваг підприємства. Таким чином, нижній ярус піраміди, є 
вихідними даними для розрахунку ярусу, що знаходиться над ним, тому 
перш за все необхідно визначитися із системою показників аналізу 
ефективності використання кожного ресурсу потенціалу підприємств 
дорожнього господарства. 

Комплексну оцінку конкурентних переваг підприємства доцільно 
проводити з позицій системного аналізу. Задача аналізу припускає 
визначення властивостей системи за її структурою [19]. Для аналізу та оцінки 
конкурентних переваг підприємства необхідно визначити показники, які 
впливають на конкурентоспроможність підприємства в цілому. До таких 
показників відносяться ресурси, якими володіє підприємство, а саме: 

Технічні ресурси – наявність та використання техніки та технології 
дорожнім підприємством. Показниками, які впливають на цей вид ресурсів є: 1. 
Фондовіддача основних виробничих фондів показує скільки виручки належить 
одиниці основних виробничих фондів; питома вага основних засобів  та 
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необоротних активів у валюті балансу – характеризує питому вагу основних 
засобів і необоротних активів у валюті балансу; 2. Фондоозброєність праці  
визначає частку вартості основних фондів, яка припадає на одного працівника 
промислово-виробничого персоналу, і характеризує ступінь його озброєності 
фондами;  3. Ступінь механізації праці - показник, що характеризує ступінь 
механізації на підприємстві; 4. Ступінь автоматизації праці – визначає рівень 
автоматизації процесів праці на підприємстві; 5. Питома вага обладнання з 
періодом експлуатації до 5 років – характеризує наявність на підприємстві 
нового обладнання; 6. Питома вага  сучасного обладнання  в загальному парку 
машин – характеризує питому вагу більш продуктивного обладнання в 
загальному парку машин на підприємстві; 7. Коефіцієнт інтенсивного 
використання обладнання визначається відношенням фактичної продуктивності 
основного технологічного устаткування до його нормативної продуктивності, 
тобто прогресивної технічно обґрунтованої продуктивності; 8. Коефіцієнт 
екстенсивного використання обладнання - це відношення фактичного часу 
використання обладнання до нормативного (можливого) часу його 
використання; 9. Інтегральний коефіцієнт використання обладнання дорівнює 
добутку коефіцієнтів екстенсивного та інтенсивного використання обладнання. 

Технологічні ресурси – динамічність методів технології, наявність 
конкурентоспроможних ідей. Вимірювання даного ресурсу пропонується 
здійснювати за такими показниками, як: 1. Питома вага матеріальних засобів в 
оборотних активах – характеризує відсоток матеріальних засобів у оборотних 
активах; 2. Коефіцієнт оновлення – рівень фізичного та морального оновлення 
основних фондів; 3. Коефіцієнт вибуття – кількість обладнання та техніки, що 
вибуло за період; 4. Коефіцієнт інтенсивності оновлення  характеризує 
відношення вибулих та введених в дію фондів; 5. Коефіцієнт зносу – рівень 
фізичного та морального зносу виробничих фондів.   

Трудові ресурси – кваліфікаційний, демографічний склад працівників, їх  
здатність адаптуватися до змін цілей виробничої системи. Характеризується 
такими показниками: 1. Середньоспискова чисельність працівників - 
обчислюється шляхом підсумування чисельності працівників спискового 
складу за звітний період; 2. Коефіцієнт плинності – визначається відсоток 
плинності кадрів; 3. Коефіцієнт обороту по прийому – визначається відсоток 
задіяних працівників у процесі виробництва; 4. Коефіцієнт обороту по вибуттю 
– відношення всіх вибувших працівників за звітний період по підприємству; 5. 
Співвідношення чисельності окремих категорій працівників – відношення 
основних робітників до числа працівників апарату управління; 6. 
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Продуктивність праці – показник, який характеризує рівень стану виробничих 
процесів на підприємстві; 7. Прибуток на 1 працюючого – показник, який 
показує  скільки прибутку припадає на одного працівника. 

Маркетингові ресурси охоплюють всі стадії просування на ринок 
продуктових інновацій підприємства, прогнозування попиту на базі вивчення 
потреб споживачів, розробку асортименту продукції підприємства. 
Ґрунтуючись на цьому, оцінюються можливості підприємства в галузі 
виробництва і збуту продукції. Даний вид сфери характеризується наступними 
показниками: 1. Частка ринку - відношення між часткою ринку, яку займає 
кожен продукт (послуга) підприємства і загальним обсягом ринку, на якому він 
представлений; 2. Витрати на збут продукції – витрати підприємства, що 
пов’язані з утриманням підрозділів підприємства, що займаються пошуком 
замовників, рекламою, і т.д.; 3. Приріст попиту за рік – зміна попиту на 
продукцію або послуги під впливом відповідних факторів; 4. Рентабельність 
продажів – характеризує прибуток від продажу продукції; 5. Коефіцієнт зміни 
валових продаж – характеризує приріст (спад) обсягів продажу за звітний 
період; 6.  Доля маркетологів в загальній частині працівників підприємства; 7. 
Ефективність маркетингової діяльності – характеризує приріст виручки від 
використання засобів просування товару.  

Фінансові ресурси – система показників, які відображають можливість 
дорожніх підприємств. Про успішну фінансову діяльність свідчить високий 
імідж і ділова репутація підприємства. Для цього необхідно стежити за 
дотриманням співвідношень показників економічного зростання. Можливі 
темпи розвитку підприємства, а також зміну співвідношень, що склалися між 
різними джерелами фінансування, фондовіддачею, рентабельністю 
виробництва, характеризує коефіцієнт стійкості економічного зростання. Цей 
показник характеризує дохід на одиницю вкладених коштів, який повинні 
принести інвестиції, щоб бути виправданими. Він виражається як відсоткова 
ставка від суми вкладених коштів. Основним показником оцінки рівня 
прибутковості й ефективності використання вкладених капіталів є коефіцієнт 
рентабельності власного капіталу. Його динаміка впливає на рівень 
котирування акцій [12]. Чим вище вартість акцій підприємства, тим вище його 
репутація й імідж у ділових колах. Прибутковість акцій характеризує такий 
показник, як середній прибуток на одну акцію. Ступінь ринкової стійкості і 
гарантованість підприємством своїх зобов'язань визначають коефіцієнти 
фінансової залежності: 1. Коефіцієнт фінансової стійкості – частина стабільних 
джерел фінансування в їх загальній обов’язковості; 2. Власні обігові кошти – 
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кошти у вільному розпорядження підприємства; 3. Нормальні джерела 
формування запасів – це показник, що характеризує суму власних обігових 
коштів, банківських кредитів для формування обігових коштів і кредиторську 
заборгованість товарного характеру; 4. Коефіцієнт фінансування, який показує 
стан фінансування підприємств; коефіцієнт автономії – характеризує 
можливість підприємства використовувати зовнішні обов’язки за рахунок 
власних активів; 5. Рентабельність власного капіталу – показує скільки 
припадає  чистого прибутку на одиницю вартості; 6. Рентабельність 
підприємства визначає суму прибутку від реалізації продукції відносно 
собівартості реалізації продукції; 7. Коефіцієнт фінансового ризику – 
співвідношення залучених засобів та власного капіталу підприємства; 8. 
Коефіцієнт платоспроможності – характеризує платоспроможність 
підприємства; 9. Коефіцієнт фінансового левериджу характеризує залежність 
підприємства від довгострокових позик; 10. Коефіцієнт покриття – 
характеризує фінансову стійкість з позицій витрат, пов’язаних з 
обслуговуванням зовнішніх джерел залучених засобів.  

Матеріальні ресурси – характеризують оборотність запасів підприємства. 
Основним показником підприємства є матеріальні витрати, які залежать від 
обсягу виробництва та включаються у собівартість продукції [14]. Для 
розрахунку даного ресурсу також використовуються наступні показники: 1. 
Матеріаловіддача продукції – відношення вартості готової продукції 
підприємства до суми матеріальних витрат на її виробництво; 2. Питома вага 
матеріальних витрат в собівартості  продукції характеризує частину, яку 
займають витрати матеріалів у повній собівартості виготовлення продукції; 3. 
Коефіцієнт використання матеріальних ресурсів визначає кількість матеріалів, 
яка фактично використовується у виробництві відносно нормативних витрат 
матеріалів на той самий обсяг продукції; 4. Період одного обороту запасів – 
період, протягом якого запаси трансформуються в кошти; 5. Коефіцієнт 
оборотності запасів – кількість оборотів коштів, інвестованих у запаси за 
період; матеріальні витрати – характеризують матеріальні витрати на 
підприємстві. 

Організаційні ресурси – ресурси, направлені на те, щоб забезпечувати на 
підприємстві гнучкість та ефективність конкурентоздатного потенціалу. Для їх 
вимірювання доцільно використовувати наступні показники: 1. Частка 
адміністративних витрат у виручці – показник, який характеризує відсоток 
адміністративних витрат у виручці; 2. Об’єм реалізованої продукції на 1 грн. 
заробітної плати – скільки реалізованої продукції припадає на 1 грн. заробітної 

МОНОГРАФИЯ 113 



Научные ответы на вызовы современности: менеджмент, юриспруденция                                                              . 

плати працівника; 3. Коефіцієнт надійності праці апарату управління – 
ефективність праці апарату управління; 4. Ефективність управління – 
характеризує ефективність управління підприємством; 5. Коефіцієнт порушень 
ритмічності управлінського обліку – характеризує відхилення від запланованої 
кількості робіт при нормативній кількості часів роботи; 6. Коефіцієнт 
безперервності роботи апарату управління – відношення часу перерв до 
працеємності управлінських робіт; 7. Показник ступеня централізації 
управлінських функцій – відношення працівників управління окремої 
функціональної групи, що зайняті в централізованих службах управління до 
чисельності працівників управління окремої функціональної групи; 8. 
Коефіцієнт управляємості – величина, що відображує ступінь середньої 
завантаженості одного керівника, що керує певною кількістю підлеглих 
відносно норм керованості. 

Таким чином, було обґрунтовано систему показників аналізу ефективності 
використання складових потенціалу підприємств дорожнього господарства та 
визначено бажану тенденцію зміни показників з точки зору забезпечення та 
посилення конкурентних переваг підприємства 

 
4.3. Інформаційна база аналізу конкурентних переваг підприємства 
 
Запропонована система показників дозволяє проаналізувати ефективність 

використання кожного ресурсу підприємств дорожнього господарства. 
Приймаючи до уваги багатоелементну сутність ефективності [15,16] та 
діалектичний метод, що потребує не тільки загальної приблизної 
характеристики явища, що досліджується, але і всебічності та багатогранності 
його аналізу, запропонований набір є неповно системним, оскільки він включає 
не всі співвідношення між найважливішими кількісними результатами 
діяльності, що характеризують ефективність використання ресурсів 
підприємства. Окрім того запропонованій системі притаманні недоліки, що 
властиві для більшості систем показників в цілому, а саме: по-перше, 
несумісність та не співмірність показників, що вимірюються в різних одиницях 
вимірювання; по-друге, різна спрямованість зміни деяких показників та по-
третє, різні співвідношення темпів зміни показників при рості ефективності. 
Таким чином, використовувати розроблену систему показників у 
запропонованому вигляді не досить коректно.  

Рівень розвитку конкурентних переваг підприємств дорожнього 
господарства є складною багатокритеріальною величиною (рисунок 1), тому 
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необхідно обрати такий метод його аналізу, який би урахував всі складові 
потенціалу підприємства, давав комплексний результат и дозволяв аналізувати 
зміни, що в них відбуваються, з точки зору ефективності.  

Вичерпну характеристику багатоелементного явища можна дати шляхом 
вимірювання та аналізу змін, що відбуваються у всіх його приватних проявах, 
охоплюючи при цьому всі без виключення співвідношення між вихідними 
даними, що його характеризують, тобто за теорію систем – шляхом 
повносистемного охоплення.  

Повносистемне охоплення складного явища дозволяє здійснити матричний 
метод [15,16], що був запропонований естонським вченим У.І. Мересте для 
вимірювання ефективності виробництва. Даний метод спирається на поняття 
поля ефективності, яке створюється завдяки побудові матриці типу (1) 

      ,δ= X idX      (1) 

де   Xid - елемент матриці;  
i – номер рядка;  
d – номер стовпця;  
δ - порядок матриці, що дорівнює числу абсолютних показників, 

співвідношення яких між собою створює поле ефективності. 
Матриці притаманні наступні властивості: 
- δ діагональні елементи дорівнюють 1; 
- (δ2- δ)/2 елементів, розташованих по відношенню один до одного 

симетрично головній діагоналі, є взаємо-зворотними величинами, тому 
достатньо вивчити детально лише (δ2- δ)/2 елементів матриці Х; 

-   складається з лінійно-залежних вектор-рядків та вектор стовпців [15]. 
В свою чергу, елементи поля ефективності визначаються за формулою (2): 

    ,ZXX Idid =                      (2) 
де   Yd, ZI – абсолютні показники, що створюють відповідно стовбець та рядок 
матриці на перетинанні яких стоїть певний елемент. 

Використання для аналізу ефективності використання складових 
потенціалу саме поля ефективності дозволить усунути притаманні розробленій 
системі показників недоліки та здійснити повносистемне охоплення 
конкурентних переваг підприємства. Таким чином, для аналізу конкурентних 
переваг підприємства пропонується використовувати матричний метод, який 
дозволить сформувати інформаційну базу аналізу конкурентних переваг 
підприємства за кожною складовою його потенціалу. Під інформаційною базою 
розуміється поле ефективності використання певного ресурсу потенціалу 
підприємства, що будується на основі відповідної системи показників 
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ефективності використання ресурсів підприємства.  
Показники в таблицях - матрицях розташовані автором таким чином, що 

елементи цих матриць, що знаходяться «під діагоналлю», тобто у нижній 
частині матриць мають тенденцію до збільшення. Тобто при застосуванні 
матриць щодо аналізу конкурентних переваг підприємства з`являється 
можливість наочно та комплексно оцінити стан ресурсів підприємства, ступінь 
їх використання та своєчасно виявити недоліки у роботі підприємства. 
Матрицю ефективності використання фінансових ресурсів представлено на рис. 
3.  

Показник 
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де: ВК – власний капітал;  Зв.п. – забезпечення наступних витрат і платежів; Дм.п. – доходи 
майбутніх періодів; НА – необоротні активи; КЗт.х. – кредиторська заборговність;  

ПЗ – поточні зобов`язання; ЧП – чистий прибуток; ОА – оборотні активи. 
Рис. 3. Матриця ефективності використання фінансових ресурсів 

підприємства 
 

МОНОГРАФИЯ 116 



Научные ответы на вызовы современности: менеджмент, юриспруденция                                                              . 

В результаті порівняння між собою поля ефективності використання 
фінансових ресурсів підприємства, що досліджується, та поля ефективності 
використання фінансових ресурсів пріоритетного конкуренту створюється поле 
конкурентних переваг підприємства за технологічними ресурсами. 
Аналогічним чином були сформовані матриці ефективності використання 
інших шести ресурсів підприємства.  Використання для аналізу рівня розвитку 
конкурентних переваг полів конкурентних переваг за кожним видом ресурсу 
потенціалу підприємства забезпечує повносистемне охоплення явища, що 
досліджується. 

 
Висновки. 
В результаті проведеного дослідження було удосконалено процес 

управління конкурентними перевагами підприємства, шляхом додавання етапу 
оцінки та аналізу розвитку конкурентних переваг. Оскільки неможливо 
управляти будь-яким явищем не вміючи вимірювати та аналізувати стан цього 
явища. Для реалізації запропонованого етапу було розроблено систему 
показників аналізу та оцінки рівня розвитку конкурентних переваг, яка 
враховує особливості підприємств дорожнього господарства. На основі цих 
показників був обраний доцільний метод оцінки конкурентних переваг – 
матричний метод - який найбільш повно та системно охоплює усі ресурси 
підприємства. Даний метод носить комплексний характер і дає змогу не 
трудомісткого поєднання всіх показників в індексній матриці. Таким чином, в 
роботі визначено послідовність оцінки рівня розвитку конкурентних переваг 
підприємства та розроблено методичні основи реалізації першого етапу: по-
перше, обґрунтовано систему показників аналізу ефективності використання 
складових потенціалу підприємства; по-друге, удосконалено інформаційну базу 
аналізу конкурентних переваг підприємства на підставі використання 
матричного методу аналізу ефективності, що дозволяє cформувати поле 
конкурентних переваг за кожною складовою потенціалу підприємства та 
забезпечує їх повносистемне охоплення. 
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ГЛАВА 5. СОВРОМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ 
МЕНЕДЖМЕНТА 

 
5.1. Концептуальні засади державного управління формуванням і 

розвитком промислового потенціалу (європейський досвід та можливості 
його використання в Україні) 

 
Вступ 
Ключовою проблемою управління впродовж багатьох років є підтримання 

балансу між ринковими і державними інструментами регулювання. Роль 
держави щодо стимулювання економічного розвитку впродовж XX століття 
було неоднозначною. Зокрема, думка, що ефективна економіка – це 
“максимальна” держава панувала до кінця 80-х років. Пізніше роль держави 
була зведена до мінімуму та провідну роль відігравало ринкове регулювання, 
яке грунтується на об’єктивних економічних законах, які визначають поведінку 
учасників ринку. Закони попиту, пропозиції, співвідношення попиту та 
пропозиції стали основою розвитку суб’єктів економічних відносин. Проте 
виникнення світових економічних криз свідчить про неефективність 
саморегулювання економіки та необхідність посилення ролі держави. Ця ідея 
широко пропагується зарубіжними науковцями та підтримується урядами 
Західноєвропейських країн.  Водночас заходи державного регулювання повинні 
бути зорієнтовані на створення сприятливих умов для розвитку ринкових 
відносин, недопущення недобросовісної конкуренції на вітчизняному ринку, 
дотримання вимог чинного законодавства. На цьому наголошується у 
Римському договорі про заснування Європейського товариства укладеному у 
1957 році, в якому зазначається, що державна допомога, яка спотворює 
конкуренцію на ринку, шляхом надання переваг окремим товаровиробникам не 
може існувати [10]. 

На визначній ролі держави для розвитку промисловості як стратегічно 
важливої галузі національної економіки наголошено у працях Н. Антюшинової, 
О. Білоруса, С. Білої, В. Вишневського, В. Гейця, Б. Данилишина, Ю. 
Кіндзерського, В. Кондратьєва, М. Корецького, О. Татаркіна, Н. Мусіса та ряду 
інших вчених. Проте обрання Україною курсу на Євроінтеграцію потребує 
більш глибокого вивчення досвіду формування промислового потенціалу в 
країнах ЄС, оскільки розумне використання апробованих підходів дозволить 
скоротити шлях до досягнення фінансово-економічної стабільності країни. 

Метою дослідження є вивчення європейського досвіду державного 
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управління та його критичне переосмислення для формування і розвитку 
конкурентоспроможного промислового потенціалу України. 

 
5.1.1. Організаційні засади державного управління в країнах-членах ЄС 
Зазначимо, що кожна країна має свої особливості щодо організації системи 

державного управління, оскільки знаходиться на певній стадії еволюційного 
розвитку. В Україні постійний конфлікт між президентом та Верховною Радою, 
неефективність управління зумовили утворення у 1997 р. Державної комісії з 
проведення адміністративної реформи та розробку Концепції Державної 
цільової програми реформування державного управління і державної служби, 
основною метою якої є організація державного управління у відповідності до 
вимог європейських держав. У зв’язку з цим розглянемо європейський досвід 
реформування державного управління. 

Зазначимо, що Франція як одна з провідних країн ЄС, впродовж майже 200 
років була країною, яка характеризувалася високим ступенем централізації 
місцевого самоврядування. Проте через неефективність такого управління, яке 
негативно позначилося на розвитку адміністративно-територіальних одиниць, у 
1982 році уряд обрав курс на децентралізацію, яку можна розглядати як процес 
перерозподілення функцій влади від центру до периферій. 

Зараз у Франції  існують три рівні організації влади: загальнодержавний 
рівень, управління на рівні регіонів та управління на рівні адміністративно-
територіальних одиниць. Децентралізація передбачала поетапне впровадження 
наступних заходів: посилення фінансової самостійності місцевої влади, 
полегшення навантаження на центральний уряд, розширення повноважень 
виконавчих органів по відношенню до місцевих рад у зв’язку із зростанням 
кількості та підвищенням технічної складності функцій, які вони виконують. 
Вплив держави на регіони  та місцеву владу був заново реалізований через план 
держава-регіон, який був чітко окреслений у прийнятому в 1982 році 
децентралізаційному законі. [15].  

Подібні трансформаційні процеси відбувалися і в інших європейських 
державах. Зокрема, у 1990 році в Польщі був прийнятий закон “Про 
територіальне самоврядування”, положення якого стали основою для 
формування локального рівня місцевого самоврядування та внесення змін до 
територіального поділу. В результаті в країні було відновлено гміни, які 
одержали комунальне майно та право вирішувати питання місцевого значення. 
У 1997 році Конституцією Польщі було визначено місцеве самоврядування як 
суб’єкт здійснення публічної влади. В кінці 90-х років ХХ століття в країні 
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було досягнуто трьохрівневий територіальний поділ (гміна, повіт, воєводство), 
в результаті якого було проведено перерозподіл компетенцій між органами 
управління. Зараз кожний територіальній рівень характеризується відносною 
незалежністю у вирішенні питань та домінуючим є використання принципу  
“знизу до верху”, тобто питання, які не можна вирішити на більш низькому 
територіальному рівні передаються у вищий по ієрархії рівень [11].  

Принцип децентралізації є закріплений у Європейській хартії місцевого 
самоврядування, прийнятій у 1985 році в Страсбурзі, де йдеться про розподіл 
повноважень між загальнодержавним і регіональним рівнями управління в 
напрямку заохочення місцевих ініціатив. Управлінська модель європейських 
держав базується на оптимальному поєднанні децентралізації на локальному 
рівні з централізацією на рівні урядової адміністрації.  

В той же час в багатьох європейських країнах, зокрема Італії, Бельгії, 
Данії, Швеції, Німеччині, Фінляндії, Чехії, Латвії була проведена політика 
укрупнення адміністративно-територіальних одиниць, в результаті здійснення 
якої кількість комун у Швеції скоротилася з 2000 до 288 одиниць [8]. При чому 
таке об’єднання в основному проходило не адміністративним методом, а 
шляхом розробки механізмів фінансового стимулювання. Зокрема, у Фінляндії 
пішли шляхом надання державних дотацій, які були диференційовані залежно 
від розмірів об’єднань, тобто чим більша територіальна громада, тим більший 
розмір допомоги [9]. 

Показовим прикладом реалізації політики укрупнення адміністративно-
територіальних одиниць є досвід Латвії, де на першому етапі оптимізація 
розмірів адміністративно-територіальних одиниць здійснювалася на 
добровільних засадах, а на другому етапі було застосовано адміністративний 
метод, і, таким чином, завершено реформу.  

Зазначимо, що у країнах Європейського Союзу децентралізація влади 
розглядається як один з основних принципів розвитку демократії та є основою 
побудови “нової” системи державного управління, яка базується на розширенні 
можливостей органів місцевого самоврядування. Водночас укрупнення 
адміністративно-територіальних одиниць сприятиме ліквідації нефективних 
ланок державного управління.   

Вагомим результатом проведення реформ в європейських країнах є 
фінансова децентралізація, яка здійснюється за трьома напрямами: 
децентралізація доходів, децентралізація видатків, процесуальна і організаційна 
самостійність [16].  

Проведення децентралізації закладає основи для розробки регіональної 
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промислової політики та ефективного використання внутрішнього 
промислового потенціалу. У багатьох європейських державах створено агенції з 
питань регіонального розвитку, які виконують функцію органів виконавчої 
влади та допомагають відповідному міністерству. На теренах ЄС їхній статус 
значно відрізняється, зокрема, в Румунії вони законодавчо визначені як 
громадські неприбуткові організації, в Польщі мають статус фондів, а в Чехії – 
це прибуткові або неприбуткові асоціації, які взаємодіють з державними 
інституціями. 

 
5.1.2. Європейський досвід формування державної промислової 

політики 
Основна мета державного управління національним господарством є 

формування конкурентоспроможної економіки. Протягом багатьох років 
європейські країни займають передові позиції у рейтингу глобальної 
конкурентоспроможності, який формується серед країн світу (табл.1). 

Таблиця 1 
Рейтинг країн ЄС за індексом глобальної конкурентоспроможності 

Країна 2011-
2012 рр. 

2012-
2013 рр. 

2013-
2014 рр. 

2014-
2015 рр. 

2015-
2016 рр. 

Данія 8 12 15 12 12 
Швеція 3 4 6 9 9 
Фінляндія 4 3 3 8 8 
Німеччина 6 6 4 4 4 
Велика Британія 10 8 10 10 10 
Нідерланди 7 5 8 5 5 
Австрія 19 16 16 23 23 
Бельгія 15 17 17 18 19 
Франція 18 21 23 22 22 
Люксембург 23 22 22 20 20 
Естонія 33 34 32 30 30 
Чехія 38 39 46 37 31 
Іспанія 36 36 35 33 33 
Литва 44 45 48 36 36 
Італія 43 42 49 43 43 
Латвія 64 55 52 44 44 
Угорщина 48 60 63 63 63 
Польща 41 41 42 41 41 

Складено за даними Word Economic Forum [2-6] 
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Як бачимо, серед країн ЄС очолює рейтинг Німеччина, яка впродовж 
останніх трьох років не поступається нижче 4-го місця. Також в першу 
“десятку” входять Швеція, Фінляндія, Велика Британія, Нідерланди. Протягом 
останніх п’яти років Чехія піднялась в рейтингу з 46 до 31 місця, Литва – з 44 
до 36 місця, а Латвія – з 64 до 44 місця. Одержання європейськими країнами 
передових позицій у глобальній конкурентоспроможності в значній мірі 
залежить від проведення ефективної державної економічної політики та 
формування конкурентоспроможного промислового потенціалу.  

Зазначимо, що європейські країни досягнули значного успіху саме завдяки 
проведенню “жорсткої” промислової політики. Досвід Франції демонструє її 
ефективність, де головним інструментом практично до кінця ХХ століття 
виступало індикативне планування як одна з форм державного регулювання 
ринкової економіки. Індикативне планування набуло значного поширення у 
багатьох зарубіжних країнах після Другої світової війни. Розробкою 
індикативних планів у Франції займався спеціально створений орган – 
Комісаріат планування. В свою чергу органи державного управління працювали 
в напрямку створення потужних національних компаній в стратегічних галузях 
промисловості, зокрема ядерній енергетиці, авіації, мікроелектроніці тощо. Для 
підтримки розвитку перспективних галузей держава виділяла субсидії, 
створювалися системи державних закупівель та розроблялися державні 
програми розвитку. Після проведення децентралізації влади не лише у Франції, 
але і в інших європейських країнах промислова політика отримала 
регіональний акцент спрямований на формування конкурентоспроможних 
кластерів, які забезпечують ефективне поєднання центрів НДДКР та 
промислового виробництва. Фінансування регіональних програм здійснюється 
на умовах рівноправності уряду та регіону. 

Промислова політика закладає основи формування промислового 
потенціалу, а її стратегічні орієнтири визначають основні напрями його 
розвитку (табл.2). 

Як бачимо, різні за рівнем економічного розвитку країни ЄС обрала 
єдиний орієнтир промислової політики спрямований на розвиток НДДКР та 
підтримку високотехнологічних галузей. Технологічна складова стала основою 
формування промислового потенціалу європейських країн. 

У країнах ЄС постійно відбувається процес удосконалення інструментів 
промислової політики, а накопичений досвід використовується для формування 
єдиної промислової політики. В загальному можна виділити п’ять основних 
етапів її формування, виникнення кожного з яких супроводжувалося 
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прийняттям відповідних законодавчих актів, які визначили основні орієнтири 
промислової політики (рис.1).  

Таблиця 2 
Вплив промислової політики на формування і розвиток промислового 

потенціалу країн ЄС 
Країна Основи промислової 

політики 
Формування і розвиток промислового 

потенціалу 
Німеччина Створення 

сприятливих 
рамкових умов для 
промислових 
інновацій, інвестицій 
та промислового 
виробництва 

- підтримка високотехнологічних 
галузей,  
- формування промислових кластерів, 
- фінансування НДДКР. 

Швеція Модернізація 
технічної бази, 
стимулювання 
розвитку наукоємних 
компаній і малого 
бізнесу 

- стимулювання фінансування НДДКР 
великими промисловими 
підприємствами,  
- державна підтримка малого бізнесу, 
- скорочення нерентабельних галузей, 
- розвиток інформаційних технологій.  

Велика 
Британія 

Інвестування в 
інновації та 
створення нових 
робочих місць 

- активне запровадження  
низько-вуглеводних технологій. 

Франція Підвищення 
конкурентоздатності 
промислових 
підприємств 

- стимулювання інвестицій у 
приватному секторі, 
- поліпшення спеціалізації 
промисловості.  

Італія Розвиток науково-
технічної бази 
промисловості 

- зміцнення конкурентних позицій 
малих і середніх підприємств,  
- розвиток НДДКР,  
- стимулювання енергозбереження. 

Складено за: [1] 
 
Протягом першого та другого етапів кожна з держав повинна була 

привести свої митні тарифи до рівня загального для Співтовариства.  
Інституційна структура проведення інтеграційних процесів була сформована 
створенням Верховного органу, Асамблеї, Спеціальної Ради Міністрів, та Суду 
Справедливості. Верховний орган наділений повноваженнями приймати 
відповідні нормативно-правові акти як на рівні держави, так і для окремих 
суб’єктів економічних відносин. На етапі формування спільного ринку 
державам заборонялося застосовувати будь-які заходи спрямовані на створення 
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дискримінаційних умов для товаровиробників. Вважається, що формування 
митного союзу було завершено у 1968 році, коли було скасовано останні митні 
збори при здійсненні торгівлі між європейськими державами. Починаючи з 
третього етапу в ЄС було обрано стратегічний курс на подолання 
технологічного відставання промисловості від провідних країн світу. 
Промислова політика стала розглядатися як інструмент формування потужного 
конкурентоспроможного промислового потенціалу. В епоху тотальної 
глобалізації, вага кожної держави багато в чому залежить від її здатності 
впроваджувати нові промислові технології, інвестиційної та інноваційної 
активності бізнесових структур. 

 

 
Рис.1 Етапи формування загальної промислової політики країн ЄС 
 
Сьогодні промислова політика країн ЄС спрямована на налагодження 

партнерських відносин між бізнесовими структурами та органами влади. Хоча 
обличчя будь-якої розвиненої держави визначають крупні підприємства, а 
наявність крупного капіталу надає істотний вплив на рівень науково-технічного 
потенціалу і виробничих потужностей, не менш важливою складовою 

Етап 1. Паризькизький договір про створення Європейського 
Співтовариства вугілля і сталі (1952 рік) 

Формування спільного ринку вугілля і сталі 

Етап 2. Договір про Євратом (1957 рік) 
Підтримання розвитку атомної енергетики 

 
 
 

 
Етап 3. Єдиний європейський акт (1986 рік), 

має розділ “Наукові дослідження і технологічний розвиток” 
Розвиток НДДКР 

 
 

Етап 4. Договір ЄС (1992 рік), 
містить статтю “Промислова політика” (ст.157) 

Перехід до активної промислової політики 
 

Етап 5. Лісабонський договір (2007 рік) 
Активне запровадження технологічних інновацій 
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розвиненої ринкової системи є мале підприємництво.  
Зазначимо, що в країнах ЄС організаційну основу промислового 

потенціалу формують підприємства малого і середнього бізнесу. Саме вони 
змушують потужні національні компанії, які є “обличчям” викорозвинутих 
країн впроваджувати інновації та покращувати ефективність діяльності. У 1993 
році в країнах ЄС було опубліковано “Білу книгу”, в якій розкрито основні 
засади політики підтримки малих і середніх підприємств, що розглядаються як 
основа соціально-економічної моделі розвитку. На їх частку доводиться 
близько 2/3 зайнятих і 60 відсотків доданої вартості [17]. Тому до функції 
органів державного управління усіх рівнів належить створення максимально 
сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу в країні (пільгове 
оподаткування, субсидіювання, пільгове кредитування тощо). 

 
5.1.3. Основні тенденції модернізації державного управління 

формуванням і розвитком промислового потенціалу в Україні в контексті 
Євроінтеграції 

Ефективне державне управління формуванням і розвитком промислового 
потенціалу в Україні не можливе без проведення загальнодержавної 
адміністративної реформи, одним із завдань якої є удосконалення організації 
системи державного управління. 

Зазначимо, що Україна впродовж багатьох років характеризувалася 
високим ступенем централізації місцевого самоврядування, що призводило до 
ігнорування інтересів територіальних органів влади та виникнення протиріч 
між регіонами і центром. Так званий “попередній контроль” позбавляв органи 
місцевого самоврядування можливості діяти, пропонувати та реалізувати власні 
проекти, програми, організовувати нові служби.  Ключову роль відігравала 
центральна влада, яка була наділена широкими повноваженнями щодо 
схвалення, перегляду, заміни, відкликання, розпуску територіальних органів. 
Водночас, опираючись на передовий досвід провідних європейських держав, 
передача державних повноважень регіональним і місцевим органам влади в 
Україні дозволить оптимізувати управління адміністративно-територіальною 
одиницею, сформувати громадське суспільство та ефективну взаємодію 
громадян із державними інституціями.  

В контексті зазначеного надзвичайно показовим для України є досвід країн 
ЄС щодо проведення політики укрупнення адміністративно-територіальних 
одиниць. Адже країна характеризується великою кількістю дрібних міст та сіл, 
які не можуть самостійно себе забезпечити та перебувають у стані постійного 
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дефіциту фінансових ресурсів. В рамках адміністративно-територіальної 
реформи в Україні планується створення 1500-2000 територіальних громад 
замість  понад 11 тисяч місцевих рад.  

Зазначимо, що децентралізація необхідна не тільки для раціоналізації 
управління, але й дозволить подолати певні проблеми пов’язані із відносинами 
власності. Сьогодні в Україні існує суперечність між власністю та владою, а 
саме сформована влада здатна управляти державною власністю, а більше 90 % 
підприємств перебувають у приватній власності. Як влучно зазначає, Пельтак 
Л.В., “децентралізація влади дозволить розв’язати конфлікт у ланці влада-
власність” [12]. Відносини власності є основою для формування промислового 
потенціалу, налагодження ефективної взаємодії між його складовими. 

В умовах децентралізації регіони і держава виступають як рівноправні 
партнери, а, отже, можуть не погоджуватися з вимогами центру, лобіюючи 
власні інтереси. Мезоврядування повинно характеризуватися незалежною 
формою розробки промислової політики як невід’ємної складової національної 
стратегії розвитку країни. 

Проте не має сталого набору інструментів, за допомогою яких можна 
досягнути економічного піднесення промисловості. Постійно змінюються 
моделі промислової політики та механізми її реалізації, що зумовлено різними 
етапами економічного розвитку країн. У зв’язку з цим ми підтримуємо позицію 
В. Полтеровича щодо необхідності врахування стадії розвитку країни при 
формуванні та виборі інструментів промислової політики (рис.2). На першій 
стадії створюється підґрунтя для розвитку власної промисловості, а саме 
вивчається передовий досвід та можливості його застосування в країні. 
Водночас запроваджується пільгове оподаткування, надаються державні 
субсидії споживачам інвестиційного імпорту. На наступній стадії роль 
державних органів управління значно підвищується, оскільки владі слід 
вживати заходи для розвитку ринкової інфраструктури та підтримки 
промислових підприємств. Доцільним є проведення технічної реконструкції, 
встановлення пільгового кредитування та оподаткування промислових 
підприємств, їх субсидіювання. 

На стадії стимулювання прискореного розвитку роль державних органів 
значно зменшується, знімаються обмеження як для здійснення імпорту так і для 
проведення експортних операцій. На останній стадії державне регулювання 
повинно гармонійно поєднуватися з ринковим. Як свідчить досвід країн ЄС 
остання стадія характеризується досягненням консенсусу між суб’єктами 
господарювання та державними органами та налагодженням стійкої системи 
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взаємовідносин на партнерських засадах. 
 

 
Рис. 2 Формування і розвиток промислового потенціалу залежно від стадії 

економічного розвитку країни  
Складено за [13,14] 
 
Україна зараз перебуває лише на першій початковій стадії, на якій 

промислова політика повинна бути зорієнтована на розвиток інноваційно-
інвестиційної складової промислової потенціалу. Як зазначає російський 
економіст С. Глазьев “доречно використовувати “перевагу відсталості” не 
наздоганяючи, а орієнтуватися на те, що розвинені країни матимуть у 
майбутньому” [7]. Держава повинна активно використовувати селективні 
інструменти для розвитку пріоритетних галузей та обмеження імпорту 
промислової кінцевої продукції.  

Ініціалізація 
експортноорієнтованого 

зростання 
 

- стимулювання експорту 
промислової продукції; 
- обмеження імпортних 
товарів 

Промисловий 
потенціал 

Стимулювання 
прискореного розвитку 

- розвиток малого бізнесу; 
- активізація інвестиційної 
політики; 
- дерегуляція ринку 
капіталу. 

Розвинутий ринок 
- підтримка досягнутого 
рівня розвитку 
промисловості; 
-  збалансований розвиток 
усіх складових 
промислового потенціалу. 

Індустріалізації чи 
модернізації 

 
- залучення інвестицій для 
розвитку імпортно-
орієнтованих галузей; 
- запровадження інновацій та 
формування наукоємної 
економіки 
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Модернізація промисловості нині є імперативом державної соціально-
економічної стратегії розвитку, яка актуалізує проблеми визначення напрямів, 
форм і механізмів ефективного державного регулювання. 

Проте, слід пам’ятати, що кожна країна має свої особливості зумовлені 
певними етапами економічного розвитку, тому імплементація досвіду 
європейських держав повинна бути дуже обережною, оскільки позитивний 
досвід однієї країни може стати негативним для іншої через незрілість її 
економіки до проведення реформ та запровадження нововведень. 

 
Висновки 
На шляху до євроінтеграції Україна повинна здійснити реформування 

системи державного управління, оскільки децентралізація виступає однією із 
головних умов вступу до ЄС. Досвід проведення децентралізації в 
європейських країнах, безперечно, може бути використаний в Україні із 
врахуванням адаптації до вимог українського суспільства. Оптимізація 
організації системи державного управління дозволить зміцити місцеве 
самоврядування та усунути неефективні ланки управління. 

Розуміння промислової політики в Україні повинно пройти трансформацію 
залежно від стадій економічного розвитку. Враховуючи досвід провідних 
європейських держав, пропонуємо наступні принципи реалізації національної 
промислової політики: 

- в умовах децентралізації влади формування промислової політики 
повинно здійснюватися на регіональному рівні в контексті національної 
економічної політики; 

- програми розвитку промислового потенціалу можуть розроблятися не 
лише для однієї адміністративно-територіальної одиниці, але й для декількох, а 
їх реалізація повинна здійснюватися з одночасним адміністративним контролем 
з боку центральної влади; 

- держава повинна відійти від енергетично-сировинної структури 
промислового потенціалу та обрати орієнтир на розвиток інноваційної 
складової; 

- державна підтримка розвитку малих і середніх підприємств як 
організаційної основи формування конкурентоспроможного промислового 
потенціалу, які є стимулом розвитку конкуренції у країнах ЄС. 

Державне управління формування і розвитком промислового потенціалу 
повинно здійснюватися шляхом прийняття відповідних нормативно-правових 
актів та створення законодавчої бази, яка забезпечить сприятливі умови для 
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його нарощування як перспективної основи соціально-економічного розвитку 
країни. 

Загалом державне регулювання не повинно протидіяти ринковому, а 
навпаки виступати його партнером в досягненні єдиної стратегічної мети – 
формування конкурентоспроможної економіки країни та досягнення 
економічного зростання та добробуту громадян. Держава повинна реагувати на 
“провали” ринку та надавати підтримку суб’єктам господарювання, 
стимулюючи тим структурні зміни та запровадження інновацій. 

 
5.2. Підтримка прийняття рішень при інвестуванні в інновації 

агропромислового комплексу регіону 
 

Вступ  
Поступальний розвиток економіки повинен здійснюватися на стабільному 

розширенні виробничої діяльності підприємств та організацій направленому на  
задоволення  зростаючих потреби суспільства. Світовий досвід показує, що цей 
процес залежить від активізації інноваційної діяльності во всіх сферах 
економічної діяльності, що підкреслюють дослідження іноземних та 
вітчизняних науковців. 

Питання пов’язані з визначенням інноваційної діяльності, як економічної 
категорії, знайшли відображення в працях іноземних вчених: Л. Водачек, 
О. Водачкова, Ю. Мороз, Б. Санто, А. Томпсон, Е. Уткін, Р. Фатхуддінов,  
Й. Шумптер та інші, та вітчизняних науковців: О.І. Амоша, Ю.М. Бажал, 
Л.К. Безчасний, В.І. Бойко, В.І. Ландик та ін. 

Проблеми інноваційної діяльності в аграрній сфері висвітлені в роботах 
П.Т. Саблука, М.Я.Дем’яненка, М.В.Зубці, О.І.Дація та інші. 

Дослідження теорії і практики інноваційної діяльності показало, що існує 
ряд проблем, серед яких слід виділити питання підвищення ефективності 
прийняття інвестиційних рішень для фінансування інноваційних проектів [1–7].  

Метою представленої праці є висвітлення напрямків удосконалення 
підтримки прийняття рішень інвестування в інновації у агропромисловому 
комплексі (АПК) регіону. В роботі висвітлення актуальні питання ролі 
інноваційної діяльності в розвитку економіки та розвитку інноваційних 
процесів в управлінні аграрними підприємствами АПК. 

 
5.2.1. Роль інноваційної діяльності в розвитку економіки 
Активізація  інноваційної діяльності  потребує вдосконалення системи 
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управління підприємством на основі відповідних інновацій.  
В широкому понятті під інноваційною діяльністю розуміється процес 

відновлення умов і результатів попередньої діяльності, або нову діяльність. 
Змістом та результатом цієї діяльності є розробка, впровадження та 
використання інновацій. 

Аналіз різних за походженням тверджень визначення інноваційної 
діяльності як економічної категорії, дозволяє відмітити, що інновації мають 
наступні, притаманні їм, особливості: 

1. Інновація є доцільною і корисною зміною попереднього стану засобів і 
результатів виробництва, запропонованою людиною. 

2. Ця зміна повинна набути практичного застосування, причому вперше в 
даній галузі, зокрема в АПК. 

3. Предметом цих змін є продукція, технології, соціальні, економічні та 
екологічні процеси тощо. 

4. Метою інновації є задоволення суспільної потреби. 
5. Інновація є засобом, використання якого дає змогу одержати переваги на 

ринках та певний економічний ефект. 
6. Інновації є засобом реалізації цілей розвитку. Для агропромислового 

підприємства, інновації позитивно впливають на підвищення 
ефективності його виробничої діяльності [2, 4, 8]. 

Аналіз різноманітних точок зору, підходів до визначення інноваційної 
діяльності дозволив встановити, що одні автори розуміють під інноваційною 
діяльністю виробничо-технічну діяльність, в ході якої відбувається промислове 
засвоєння інновацій, інші відображають її як доцільне відтворення сторін 
суспільного життя з ціллю отримання соціальних, економічних і інших 
практичних результатів, треті відмічають, що інноваційна діяльність 
направлена на забезпечення нового рівня взаємодії факторів виробництва, 
завдяки використанню нових науково-технічних знань, четверті підкреслюють, 
що для інноваційної діяльності притаманна наявність специфічних методів 
фінансування та кредитування. 

Не заперечуючи значний вклад в питання визначення змісту і сутності 
інновацій як економічної категорії багатьох авторів, маємо за необхідне 
доповнити існуючі підходи розглянувши інновацію з точки зору її зв’язку, 
напрямку та характеру впливу на структуру суспільного продукту в його 
вартісному виразі C+V+m.  

Дійсно, процес освоєння інновацій пов’язаний з впровадженням 
технологій,  які призводять до удосконалення засобів виробництва і направлені 
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на їх відтворення, що  активізує випуск високотехнологічної продукції,  яка 
містить значну долю інтелектуальної праці і приводить до реалізації на ринку 
нового продукту, що має нову або покращену споживчу вартість. Це 
обумовлює можливість збільшення прибутку.  

Комплексний вплив інновацій на вартісну структуру суспільного 
виробництва слід представити схематично на рис. 1.  

 
Рис. 1. Комплексний вплив інновацій на вартісну структуру суспільного 

відтворення 
 

Таким чином, під інноваційною діяльністю в розрізі суcпільного 
відтворення слід розуміти найбільш ефективний, раніше невідомий в окремій 
суспільно-економічній системі спосіб інтенсифікації відтворювальних процесів, 
що виступає джерелом збільшення доданої вартості і який оснований на 
наукових досягненнях. Маємо підкреслити, що реалізація інноваційної 
діяльності, як найбільш ефективного способу інтенсифікації відтворювальних 
процесів, які виступають джерелом нарощування доданої вартості є 
найважливішою сутнісною характеристикою інновації як економічної категорії. 

Сутністю інноваційної діяльності в економічній сфері є розробка та 
розповсюдження нововведень в матеріальному виробництві. Вона виступає 
опосередковуючим ланцюгом між науковою і виробничою сферами і 
представляє собою своєрідний виробничий важіль, який здійснює інтеграцію 
наукової діяльності і матеріального виробництва, забезпечує задоволення 
техніко-економічних суспільних потреб  шляхом виробництва наукоємкої 
продукції. Інноваційну діяльність слід розглядати як складну систему відносин 
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в економічній сфері, що складається з взаємопов’язаних і залежних підсистем: 
виробничої, фінансової і інвестиційної діяльності. Виробнича підсистема – 
включає в себе процес промислового освоєння інновацій і випуску на цій 
основі нового продукту з новою та покращеною виробничою вартістю, 
фінансова підсистема – здійснює процес формування та використання 
фінансових ресурсів, інвестиційна підсистема – реалізує вкладення коштів з 
метою їх приросту і накопичення. 

 
Рис. 2. Системна інноваційна діяльність 

 
Як видно з рис. 2  в ході такого комплексного та системного здійснення 

інноваційної діяльності починає з’являтися її мультиплікаторний ефект, якій 
характеризується циклічним процесом нарощення інноваційної діяльності за 
допомогою наступних циклів відтворювального процесу, а значить і 
подальшим приростом доданої вартості [1]. 

В результаті, з точки зору економіки, під інноваційною діяльністю можна 
розуміти відтворювальний процес, в ході якого за допомогою комплексного 
циклічного використання інновацій, які лежать в його основі, капітальні 
вкладення в які приносять нову збільшену додану вартість за рахунок дії 
мультиплікаторного ефекту. Мультиплікаторний ефект інноваційної діяльності 
ми визначимо як процес, в ході якого попереднє здійснення інноваційної 
діяльності в будь-якій окремій сфері суспільного відтворення зумовлює нове 
коло інноваційного попиту і інноваційної діяльності в ряді інших сфер, на 
основі чого здійснюється постійне зростання та примножуючий вплив 
інноваційної діяльності на процес збільшення доданої вартості. Таким чином, 
інноваційна діяльність припускає не разовий цикл діяльності, а постійний 
комплексний циклічний процес в безперервному динамічному стані. 
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При цьому, саме здатність фінансових вкладень приносить нову збільшену 
додану вартість і наявність мультиплікаторного ефекту є важливішими 
сутнісними характеристиками інноваційної діяльності як категорії. 

Подальше розкриття сутнісних характеристик інноваційної діяльності 
доцільно доповнити розглядом інновацій до здатності впливати на економіку, 
про що свідчить взаємодія і взаємозв’язок інноваційної діяльності та 
економічного зростання рис. 3. 

Інноваційна діяльність об’єднує задоволення інтересів усіх учасників 
відтворювального процесу, є інструментом, якій сприяє досягненню 
інтенсивного економічного росту. В свою чергу для створення можливості 
реалізації інноваційної діяльності необхідний спеціальний механізм, який буде 
комплексно регулювати відношення, що виникають між учасниками 
відтворювального процесу. 

 
Рис. 3. Взаємодія і взаємозв’язок інноваційної діяльності та економічного 

зростання 
 

Таким чином, можна зробити наступний висновок – інноваційна діяльність 
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суттєво впливає на розширене відтворення економіки шляхом збільшення 
доданої вартості, виступає як система, що включає фінансову складову, має 
мультиплікаторний ефект і є інструментом досягнення економічного зростання. 

 
5.2.2. Підтримка прийняття рішень інвестування інновацій в АПК 
Традиційні методи фінансування й реалізації інноваційних проектів в 

агропромисловому виробництві на рівні сільськогосподарських підприємств не 
можуть забезпечити належне реагування виробництва на зміни економічних 
умов господарювання. Рівень вимог до реалізації інноваційних програм 
суперечить методам, що традиційно формувалися без урахування сучасних 
ринкових особливостей розвитку складних економічних процесів. 

Дослідження теорії і практики впровадження інновацій  в економіку країни 
показало, що на сьогодні  існує ряд проблем, серед яких слід виділити 
проблему фінансування інноваційних програм і проектів в сфері АПК, яка  
залишається не вирішеною. 

Вирішенню проблеми фінансування інноваційного розвитку економіки 
присвячені роботи вітчизняних авторів. Так Крупка М.І. [8] окреслив окремі 
проблеми стану і розвитку фінансових інструментів державного регулювання 
та підтримки інноваційної сфери. Дацій О.І. [9] на основі аналізу зарубіжного 
досвіду дослідив питання фінансування інновацій в умовах ринку та  
особливості цього процесу в  Україні. 

Проблеми фінансового забезпечення розвитку сфери агропромислового 
виробництва (АПВ) розглядались  рядом авторів. Кириленко І.Г. [10], Гудз О.Є. 
[11] в своїх публікаціях висвітлювали актуальні питання фінансового 
забезпечення сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах. 
Малій О.Г. [12] досліджував окремі аспекти удосконалення фінансової 
підтримки аграрного виробництва. 

На основі дослідження проблем агропромислового виробництва в 
Сумській області слід відмітити, що невисока інноваційна активність 
підприємств АПК  не дає можливість вийти їм на достатньо високий рівень 
конкурентоспроможності, що свідчить про необхідність активізації 
впровадження інновацій, а отже, посилення уваги до розробки стратегії 
інноваційного розвитку регіону. 

Такий стан економіки потребує прийняття ряду заходів щодо розвитку 
регіону. Ця проблема піднята на рівні держави. У постанові Кабінету міністрів 
України від 21 липня 2006 року № 1001 „Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2015 року”. Одним із підходів до розробки 
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політики регіонального розвитку  визнано створення планів і програм розвитку 
господарських комплексів на різних рівнях галузей на основі інноваційного 
підходу. 

Для досягнення поставлених завдань необхідний зв'язок між науковими 
установами і безпосередніми товаровиробниками у вигляді регіонального 
середовища, що зв’язує всіх учасників інноваційних процесів. Для того, щоб це 
інноваційне середовище успішно функціонувало у ньому повинно бути 
зосереджено значний науково-технічний потенціал, здатний на високому рівні 
забезпечити реалізацію досягнень науки і поширення досвіду впровадження 
інновацій  в сільськогосподарське виробництво.  

Як одним з заходів активізації впровадження інновацій в галузі сільського 
господарства пропонується створення регіональної Ради з інноваційної 
політики в АПК, яка буде координувати дослідження та впровадження 
розробок в цій сфері діяльності, а також створення Фонду інноваційної 
підтримки АПВ, що буде  формувати і розподіляти фінанси по пріоритетним 
напрямкам та проектам.  

Створення вказаних інституцій передбачає формування відповідного 
фінансово-економічного механізму реалізації інноваційної діяльності розвитку 
АПК регіону. При цьому цей механізм повинен функціонувати в реальних 
економічних ринкових умовах і відповідати, як стратегічним планам розвитку 
регіону, так і окремим інвестиційним проектам.  

Таким чином, формування та функціонування фінансово-економічного 
механізму інноваційного розвитку неможливе без урахування вимог сучасних 
методів й умов господарювання: 

- забезпечення умов сталого розвитку аграрного сектору; 
- адекватність, гнучкість, диференційований підхід до регіональної 

інноваційної політики; 
- перехід аграрної економіки на новий технологічний уклад; 
- всебічне і повне урахування різних факторів при формуванні 

інноваційних проектів; 
- актуалізації потреб впровадження інновацій у сільськогосподарських 

товаровиробників; 
При цьому необхідно вирішити проблеми створення на основі вже 

накопиченого науково-виробничого потенціалу конкурентоспроможного 
сільськогосподарського виробництва за рахунок залучення інвестицій, експорту 
надлишків сільськогосподарської продукції в інші регіони, а також прибуткової 
сільськогосподарської продукції за кордон. Одночасно необхідно забезпечити 
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умови для випереджаючого  становлення нового технологічного укладу, які 
передбачають державну та комерційну підтримку наукових досліджень в 
аграрній сфері, формування відповідної інформаційної інфраструктури, а також 
систему захисту інтелектуальної власності. 

Узявши за основу відомі й апробовані в інших регіонах методики, з 
урахуванням місцевих умов і можливостей, а також результати проведених 
досліджень, запропонована схема фінансово-економічного механізму 
інноваційного розвитку АПВ Сумської області  [13], яка представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Фінансово-економічний механізм інноваційного  розвитку АПВ 

регіону, де  == організаційні зв’язки, --- фінансові зв’язки 
 
Логіка моделі [7, 13, 14] фінансово-економічного механізму інноваційного 

розвитку АПК регіону полягає в тому, що основним координаційним центром 
розвитку діяльності стає Рада з інноваційної політики в АПК, яка має в своєму 
розпорядженні центр інноваційних досліджень, що веде повне супроводження 
інноваційних проектів, а також залучає ідеї і проводить трансферт інновацій. 
При цьому в процесі реалізації інноваційного процесу елементи інноваційної 
діяльності повинні знаходяться в постійному взаємозв'язку, їх фінансування 
відбувається у межах цільових інноваційних програм, здійснюється обмін 
досвідом впровадження інноваційних проектів, контроль стану й оцінка 
ефективності інновацій.  
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Основні джерела фінансування є залучені кошти комерційних банків або 
зацікавлених інвесторів. Слід зазначити, що необхідною складовою є іпотечне 
кредитування. Земля має стати об’єктом застави, без якої механізм 
кредитування не може бути повноцінним. Спираючись на світовий досвід – це 
найефективніший спосіб довгострокового кредитування сільськогосподарських 
підприємств. Єдина проблема, яка тут виникає – нерозвинений ринок землі, 
тому ймовірно, що не всі ділянки зможуть виконувати дану функцію. 

Фонд інноваційної підтримки повинен мати бюджетне фінансування із 
державного і місцевого бюджетів, сприяти фінансуванню перспективних 
наукових досліджень, які обирає інноваційна рада та компенсувати частину 
витрат аграрних виробників для впровадження інновацій. Разом з тим у 
результаті впровадження інновацій збільшується прибутковість агротоварного 
виробництва і його конкурентоспроможність. Це дає змогу отримати 
інноваційний дохід, розподіл якого може здійснюватися за наступними 
напрямками: 

- реінвестування в інновації (мультиплікативний ефект); 
- підвищення доходів аграрних підприємств; 
- приріст надходжень у бюджети різних рівнів регіону, і як наслідок; 
- збільшення відрахувань у Фонд інноваційної підтримки, збільшення 

фінансування Ради з інноваційної підтримки і інноваційного центру, а 
отже їх розширення і підвищення ефективності роботи; 

- підвищення доходів  підприємств  сфери  АПК. 
Таким чином, формування інноваційного середовища  створює умови для  

становлення нового, більш прогресивного, технологічного укладу в АПК. 
Важливим резервом підвищення стійкості сільськогосподарського 

виробництва є удосконалення його інвестиційної політики підприємств і 
одночасний маневрування структурою джерел інвестування і структурою 
виробництва залежно від поточної ситуації. Це можливо при умові 
забезпечення підтримки процесів розробки ефективних інвестиційних проектів. 

З метою впорядкування процесу прийняття рішень про інвестування в 
інноваційний проект доцільно застосовувати алгоритм прийняття рішень 
інвестування інновацій в АПК представлений на рис.5, який  формалізує 
відповідний дії. Реалізація вказаної послідовності дій дозволяє регламентувати 
процес прийняття рішень, щодо інвестування інноваційних проектів згідно  
вимог адекватності та результативності. 

В процесі інвестиційної діяльності основним завданням є вибір 
оптимального варіанту фінансування проекту.  
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Рис. 5.  Алгоритм прийняття рішень інвестування інновацій в АПK 
 
Для обґрунтування вибору варіантів інвестування в інновації вибрана 

методика оцінки інвестиційного проекту розглянута в [1]. На рис. 6 
представлена модель оптимізації фінансування інновацій для підтримки 
прийняття відповідних рішень.  

Запропонована модель [13] оптимізації фінансування інноваційно-
інвестиційних проектів дозволяє: 

 оцінювати вартість інвестиційного капіталу, що надходить з різною 
ціною різних джерел інвестування; 

 здійснювати прогнозну оцінку варіанту інноваційного доходу,  
розрахунок ефективності інноваційного  проекту  з урахуванням 
фінансових потоків; 

 проводити ранжирування проектів за значенням інноваційного доходу і   
їх ефективністю; 
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 здійснювати розрахунок можливих втрат, що враховує ризики 
відкладених інвестицій за відібраними проектами; 

 здійснювати  ранжирування вибраних проектів за індексом втрат; 
 здійснювати прогнозний розрахунок бюджету фонду інноваційної 

підтримки із метою реінвестування прибутку в інноваційну програму з 
врахуванням отриманого інноваційного доходу; 

 здійснювати прогнозний  розрахунок  коефіцієнта зв'язаності проектів; 
 здійснювати формування вихідних параметрів за заданими критеріями 

вибору проекту [13]. 

 
Рис. 6. Економічнa модель оптимізації фінансування інноваційно-

інвестиційних проектів 
 
На основі представленої документації та експертного висновку Рада з 

інноваційної політики:приймає рішення про фінансування та реалізацію 
інноваційного проекту. 

 
Висновки 
Розроблена модель може бути використана в практичній роботі 

фінансистів та менеджерів при виборі оптимального варіанта формування 
інвестиційного проекту в межах інноваційної програми розвитку АПК 
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регіонального рівня. Таким чином, процеси активізації інноваційної діяльності 
із застосуванням удосконаленого фінансово-економічного механізму 
інноваційного розвитку АПК Сумської області потребують подальшого 
розвитку. 

Перевага запропонованої моделі управління інноваційними процесами 
полягає в можливості її  адаптації і застосування при збереженні переваг, 
властивих паралельним і вертикальним структурам в агропромисловому 
виробництві. Це дасть змогу підвищити ефективність інноваційно-
інвестиційного процесу за рахунок розширення джерел інвестування, 
оптимізації їх структури, комплексності реалізації інноваційних проектів, 
скорочення часу їхньої реалізації. 
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ГЛАВА 6. АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ КАК 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

 
Введение 
Широкое распространение и активное развитие альтернативного 

разрешения споров во многих европейских государствах приводит к 
необходимости теоретического осмысления и оформления данного явления как 
теоретико-правовой категории. Категории же играют фундаментальную роль в 
процессе производства знания, поскольку они действуют не только как 
средство доступа эмпирического мира в мир науки и наоборот, но и как 
объекты знания в себе1. Выработанные теорией права категории должны 
служить юридической науке в целом, то есть и отраслевым и специальным 
юридическим науками, которые используют, разработанный теорией права 
понятийно-категориальный аппарат. 

Правовые отношения, как продукт общественного развития 
эволюционируют вместе с общественным прогрессом. Новые правовые явления 
требуют и нового правового осмысления. Только понимание закономерностей 
общественного развития в целом, его глубинных процессов открывает путь к 
научному познанию природы правовых явлений, внутренних причин их 
происхождения, развития, сущности и исторических судеб. 

В целях познания правовой природы альтернативного разрешения споров 
рассмотрим альтернативное разрешение споров как теоретико-правовую 
категорию и элемент целостной системы в рамках концептуальной системы 
защиты нарушенных прав и интересов. 

 
6.1. Методологическое значение категорий в праве. 
 
Понятие раскрывает содержание предмета или явления на основе 

объединения его сущностных признаков. Категории же представляют собой 
наиболее фундаментальные, разработанные определенной областью 
юридического знания или теорией права в целом, и имеющие особую научную 
ценность понятия. Понятия и категории вырабатываются в результате научного 
обобщения и абстрагирования. Категориальное обобщение – это не что иное, 
как диалектическая обработка материала, в ходе которой выявляются 
внутренне необходимые и сущностные свойства правовых явлений и 

1 Маркова-Мурашова С.А. Национальная правовая система России и типология 
правопонимания. Дис….доктор. юрид. наук. СПб., 2006. С. 23. 
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процессов, общее раскрывается в частном, индивидуальном, особенном2. 
Однако, понятия и категории теории права формируются не только 
посредством прямого обобщения нормативного материала и юридической 
практики. Категории в праве имеют методологическое значение. Выработанные 
теорией права категории должны служить юридической науке в целом, то есть 
и отраслевым, и специальным юридическим науками, которые используют, 
разработанный теорией права понятийно-категориальный аппарат. Поэтому, 
как для формирования, так и для последующего изучения категорий в праве 
недостаточно обобщать лишь формально-определенное выражение права: 
нормативный материал и юридическую практику. Правовая теория познает 
правовые взгляды и нормы права через анализ закономерностей общественного 
развития вообще и государственно-правовых процессов в особенности3. 

Только понимание закономерностей общественного развития в целом, его 
глубинных процессов открывает путь к научному познанию природы правовых 
явлений, внутренних причин их происхождения, развития, сущности и 
исторических судеб. На этой основе теоретическая деятельность, поднимаясь 
над эмпирическим материалом правовой действительности, выделяет из 
множества отдельных правовых явлений, актов, отношений устойчивое, 
необходимое, общее и соединяет его с помощью своего понятийного аппарата в 
определенную систему правовых знаний4. 

Использование диалектического подхода к правовым категориям 
иллюстрирует, отражение в них своеобразной формы и специфической 
сущности правовых явлений и процессов. То есть, изучение закономерностей 
общественного развития позволяет в конечном итоге устанавливать 
объективное и конкретное содержание явлений и процессов правовой сферы. 

Эффективность правового регулирования находится, таким образом, в 
прямой зависимости  от познанных и объективированных в правовых 
категориях закономерностей правовых явлений.  

По справедливому утверждению Д. А. Керимова, «все правовые явления-
как бы они ни отличались друг от друга-суть именно правовые, а не какие-либо 
иные... Все правовые явления обладают определенной общностью, что 
выражается, например, в таких общих понятиях, как право, система права или 
законность»5. Следовательно, правовые категории, так или иначе обобщенно 

2 Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы 
категорий теории права. М.: Юридическая литература, 1976. С.80-94. 

3 Васильев А.М. Указ. Соч. С. 82-87. 
4 Там же. 
5 Керимов Д. А. Отдельное, особенное и общее в праве.//«Правоведение». 1968. № 6. С. 10. 
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дают ответ на вопросы, что такое право и чьим интересам оно служит. При 
этом, однако, необходимо учитывать, влияющую на содержание теории права, 
подвижность и динамичность развития общественных отношений в общее и 
правовых явлений и процессов в частности. Правовые отношения, как продукт 
общественного развития эволюционируют вместе с общественным прогрессом. 
Новые правовые явления требуют и нового правового осмысления. Теория и 
практика находятся в состоянии постоянного информационного обмена. При 
этом невозможно с уверенностью установить доминирующее, даже 
определяющее значение науки или практики. В зависимости и 
взаимообусловленности науки и практики и заключается неиссякаемость 
научного прогресса и развития общественных отношений. В одном случае 
наблюдается внедрение в юридическую практику, разработанных и изученных 
правовой наукой теоретических моделей и конструкций, в другом же, 
сложившиеся и функционирующие в обществе правила поведения, требуют их 
научного изучения, для определения их правовой природы и сущности, что, в 
конечном счете, будет обеспечивать эффективность правового регулирования. 
Поэтому развитие правовой  мысли помогает ориентироваться при решении 
практических проблем юридической практики.  

Актуальность и обоснованность понятийно-категориального аппарата 
имеет практическое значение, поскольку результатом развития теории могут 
быть предложения,  по совершенствованию законодательства и практики. В 
связи с этим, изменение содержания и формирование новых правовых 
категорий,  необходимо тогда, когда они: а) отражают новые общие процессы, 
отношения и закономерности, возникающие в государственно-правовой 
действительности; б) обоснованы, доказаны и проверены опытом; в) по своим 
качественным особенностям и уровню обобщения могут быть включены в 
понятийный строй правовой теории6. 

Вместе с тем, научная ценность категорий в праве  объясняется не только 
их практическим значением. Гносеологическое значение правовых категорий 
проявляется в синтезе правовых знаний. С помощью объединения знаний, 
полученных различными юридическими науками о конкретном правовом 
явлении, предмете, процессе, добывается новая, единая, правовая форма 
общественной жизни. Разработанные таким образом «обще-научно» значимые 
категории теории права востребованы и другими правовыми науками.   

Рассматривая вопрос о значении познавательной возможности категорий в 

6 Халфина Р.О. Критерий истинности в правовой науке // Советское государство и право. 
М.: Наука, 1974, № 9.  С. 20-28. 
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праве необходимо остановиться на, впервые затронутых в работе А. Нишица 
«Правотворчество»7 и впоследствии развитых А.М. Васильевым, различиях 
правовых категорий и категорий права8.  Согласно А.М. Васильеву, правовые 
категории - научные понятия, которые выступают как инструмент научного 
мышления и служат для отображения объективной сути правовых явлений, а 
категории права – компоненты правовой нормативной структуры, инструмент 
правового регулирования. В такой трактовке, отражается особенность 
формирования категорий в праве, определения или сущностные признаки 
которых  получают свое закрепление в законе. Объективируясь в праве, 
соответствующие понятия выходят за пределы чисто научных представлений, 
получая более широкую общественно-юридическую значимость9. Такая 
объективизация выступает как момент перехода правовых категорий в 
категории права и является основанием для проведения различий между ними. 

В случае закрепления правовых категорий в нормативно-правовом акте, 
они становятся общеобязательными правилами поведения, регулирующими 
общественные отношения, с точки зрения государственного образца и в этом 
как раз таки и проявляется влияние общих абстрактных требований на 
юридическую практику. Следовательно, правовые категории, устанавливающие 
идеальные теоретические модели и конструкции, закрепляющие объективное 
знание о правовых явлениях и процессах должны быть основой построения 
категорий права. 

Однако, учитывая неоднозначность развития науки и практики возможно 
существование несовпадений указанных категорий, как правовых категорий, не 
являющихся категориями права, так и наоборот. Например, такие правовые 
категории, как правозащитная система и правовая система являются правовыми 
категориями, не имеющими формального определения, то есть категориями 
права не являются. В свою очередь медиация получила формальное 
закрепление в законе об урегулировании спора с помощью посредника 
(медиации)10, что закрепляет за ней статус категории права, но при этом 
говорить о медиации, как правовой категории, представляется пока 
преждевременным.  

Таким образом, изучение правовых категорий позволяет сформировать 

7 Нишиц А. Правотворчество: теория и законодательная техника. М., 1974.С. 78-124. 
8  Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы 

категорий теории права. М.: Юридическая литература, 1976. С.80-94. 
9 Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы 

категорий теории права. М.: Юридическая литература, 1976. С.92- 94. 
10 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации) от 7 июля 2010г.//СЗ РФ.2010.№ 31. Ст.4162. 
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объективное представление о правовой реальности, а их воплощение в 
категориях права позволяет воспроизвести, заложенные в правовых категориях  
идеалы права. 

 
6.2. Альтернативное разрешение споров: правовая категория или 

категория права? 
 
В контексте разграничения правовых категорий и категорий права 

определим альтернативное разрешение споров как теоретико-правовую 
категорию. 

Альтернативное разрешение споров11 − новое, динамично развивающееся  
направление юридической науки и практики, объединяющее такие правовые 
понятия как третейское разбирательство (международный коммерческий 
арбитраж), посредничество (или медиация) и переговоры. 

Отсутствие единой формулировки и законодательного закрепления 
термина «альтернативное разрешение споров», требует научного изучения  
существующих концепций АРС как в отечественной, так и в зарубежной 
правовой доктрине, и определения общего, раскрывающего все аспекты и 
признаки данного явления понятия. Так как эффективность правозащитного  
механизма во многом обусловлена  правильным пониманием основных 
правовых понятий и  институтов и зависит от корректного применения 
юридических конструкций  и категорий в области защиты прав человека. 

Современная доктрина не дает четкого представления  о месте способов 
АРС в системе  права, что может привести к искаженному представлению об их 
правовой природе и, в конечном счете, негативно сказаться  на практике  
применения и процессе развития способов АРС.  Важной задачей  является 
выявление четкого представления о положении способов АРС в системе 
отечественного права. 

Исходя из общетеоретического понимания системы как множества 
закономерно связанных друг с другом элементов, представляющего собой 
определенное целостное образование, единство, а также учитывая внутреннюю 
логику, закономерности и особенности определяемого феномена, система 
защиты прав и свобод человека и гражданина  представляет собой целостную 
обусловленную упорядоченную совокупность взаимодействующих звеньев 
правового механизма, деятельность которого направлена на защиту 

11 Альтернативное разрешение споров – далее АРС. 
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нарушенных прав и свобод лиц12. 
Защищать и восстанавливать нарушенные права, возможно, используя 

различные механизмы защиты прав: основанные на конституционной 
обязанности государства - государственные способы защиты прав, 
включающие судебную защиту и государственные институты несудебной 
защиты или  основанные на конституционном праве личности на 
самостоятельную защиту своих прав - альтернативные способы защиты. 

Альтернативные (негосударственные) способы защиты позволяют 
индивиду самостоятельно определять как способы реализации, так и защиты 
своих прав. Участие индивида в процессе урегулирования конфликта, не только 
в качестве стороны, но и в качестве ответственного субъекта и за организацию, 
и за проведение и даже за принятое решение или соглашение в ходе такой 
процедуры отличает способы альтернативного разрешения споров от 
государственной защиты прав.  

Альтернативное разрешение споров ориентировано  на удовлетворение 
интересов обеих сторон конфликта, на сохранение и поддержание мира в 
отношениях сторон и достижение консенсуса. Консенсус основывается на 
стабильном согласии сторон, заинтересованных в разрешении конфликта и  
требует положительного решения на основе согласования позиций, то есть 
компромисса, сотрудничества13.  Такие способы одинаково подходят, не только 
для до конфликтных и вне конфликтных состояний, но и для выхода из 
конфликта14. 

Основываясь на принципах справедливости, не формальности, 
конфиденциальности и своевременности разрешения разногласий, 
альтернативное разрешение споров позволяет выявить истинные интересы 
сторон. В случае возникновения конфликтной ситуации, каждый вправе 
самостоятельно решать, отстаивать свои позиции или раскрыть истинные 
интересы.  Естественным правом каждого человека является возможность 
самостоятельного  выбора способа разрешения спора или урегулирования 
конфликта для защиты своих интересов. Конституции большинства  государств 
гарантируют это право и ограничивают его лишь единственным требованием - 
способ разрешения споров не должен быть запрещен законом. Поэтому каждый 
может использовать для защиты своих прав один или несколько возможных 

12 Оганесян К.Г. Концептуальное обоснование системы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России// Изв. Рос. гос.пед. ун-та. Обществ.и гуманит.науки.СПб.,2009.№ 
114.С.266-276.; Словарь иностранных слов. 13-е изд., М., 1986. С.195. 

13 В.Н. Кудрявцев. Основы конфликтологии.Москва,1997.С. 162. 
14 Там же.   
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вариантов: во-первых, осуществить самозащиту своих прав; во-вторых, 
обратиться к государственным  (юрисдикционным) способам разрешения 
споров и урегулирования конфликтов; в-третьих, остановиться на способах 
разрешения конфликта с позиции интересов и самостоятельно либо с помощью 
способов альтернативного разрешения споров разрешить спор. 

Поскольку способы АРС являются элементом системы, то понять их 
правовую природу возможно обратившись к анализу сущности 
сформировавшихся в науке подходов к альтернативному разрешению споров. 

Несмотря на активное использование термина АРС и применение его 
отдельных способов, в существующей российской юридической науке и 
практике пока не дается определения АРС. В качестве самостоятельного 
термина, принято говорить об отдельных правовых институтах, входящих в это 
собирательное понятие (третейское разбирательство, посредничество 
(медиация), переговоры и т.д.), что указывает на необходимость определения 
понятия альтернативное разрешение споров. 

Альтернативное разрешение споров (АРС)- буквальный перевод термина 
«alternative dispute resolution» (ADR) с английского языка, однако, в последнее 
время, в связи с широким применением способов АРС в юридической  практике 
многих зарубежных государств, можно встретить и другие термины. Так, 
предлагаются такие варианты обозначения альтернативных способов  как: 
«additional dispute resolution» («дополнительная система разрешения споров»), 
«amicable dispute resolution» («дружественное урегулирование конфликтов»), 
«accelerated dispute resolution» («ускоренное урегулирование споров»), 
«innovative dispute resolution» («инновационное разрешение споров»), «effective 
dispute resolution» («эффективное разрешение споров»), appropriate dispute 
resolution («правильное» или «адекватное» разрешение споров)15.  

 Употребление термина «альтернативное разрешение споров» как нельзя 
лучше отражает внешнюю сторону исследуемой сферы - он означает 
возможность выбора той или иной формы разрешения споров, то есть такие 
способы защиты прав не противопоставляются правосудию, а отграничиваются 
от него, существуют с ним параллельно.  

Однако такое определение способов АРС в системе защиты прав является 
не единственным. Отдельными специалистами способы АРС рассматриваются 
в качестве элемента единой системы, включающей наравне с судебными 
способами защиты, иные юрисдикционные и неюрисдикционные приемы и 

15 Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. 
Дис…канд.юрид.наук.Екатеринбург, 2010. С. 17-18. 
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способы разрешения и урегулирования споров16. 
Все научные представления о сущности категории АРС в правовой 

доктрине можно условно свести к трем основным группам. 
К первой группе относятся суждения о том, что АРС- это альтернатива 

государственному правосудию (судебной системе государства)17. Данный 
вариант трактовки понимает способы АРС, как разновидность осуществления 
правосудия. Не учитывая, при этом, что правосудие - это   прерогатива 
государства и осуществляется исключительно государственными судами. 

Ко второй группе относятся способы урегулирования конфликтов, 
основанные только на достижении компромисса (переговоры, посредничество 
(медиация), примирение)18. Такая трактовка является наиболее узкой и не 
охватывает юрисдикционные способы АРС, использующие процессуальный 
метод, а именно третейское разбирательство и международный коммерческий 
арбитраж. Такой подход разграничивает понятия альтернативное разрешение 
споров и примирительные процедуры. При этом, под примирительными 
процедурами понимаются такие формы, которые направлены на 
взаимоприемлемое урегулирование и разрешение возникшего спора на основе 
добровольного волеизъявления сторон. Только стороны санкционируют 
окончание разрешения спора, путем взаимных уступок. Решения третейского 
суда принимает арбитр, третейский судья, а не сами стороны, поэтому такой 
способ нельзя отнести к примирительным процедурам. Такое деление, 
противоречит, однако природе альтернативного разрешения споров, которое 
охватывает все эти правовые институты. В основе третейского разбирательства, 
несмотря на вынесение обязательного для сторон решения третейским судьей, 
также лежит добровольное волеизъявление сторон. Таким образом, понятие 
АРС является более широким и включает в себя как примирительные 
процедуры, так и основанные на добровольном волеизъявлении сторон 
относительно самого способа и организации процедуры, процедуры, в ходе 
которых спор разрешается не на основании компромисса, а вынесением 
обязательного решения третьей нейтральной стороной.  

Третья группа относит к АРС любые частные способы разрешения споров. 
Способы АРС не являются фиксированными и четко определенными в 

16 Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)»/ Под ред.С.К. Зайганова, В.В.Яркова. 
М.,2011. С.9. 

17 Севастьянов Г.В. Хрестоматия альтернативного разрешения споров: Учебно-
методические материалы и практические рекомендации. СПб., 2009. С.95. 

18 Hunter M. Paulsson J. et al. The Freshfields Guide to Arbitration and ADR. Kluwer Law and 
Taxation Publishers.1993. P.1,6,7,63. 
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законодательстве процедурами. Возможны как определенные, так и 
комбинированные способы (переговоры-посредничество, посредничество- 
арбитраж) или моделированные специальные (собственного) способы 
разрешения споров и урегулирования конфликтов, исходя из конкретных 
обстоятельств и интересов сторон19. Тем самым подчеркивается возможность 
«конструирования» любых вариантов разрешения споров или урегулирования 
правовых конфликтов, не запрещенных законом20. 

Рассматривая перечисленные подходы, можно отметить одностороннюю 
характеристику содержания АРС. Если же трактовать понятие АРС в самом 
широком смысле, то тогда под АРС понимается право выбора любого не 
запрещенного законом негосударственного (частного) способа разрешения 
спора и урегулирования конфликта, исходя из конкретной ситуации. 

Таким образом, обобщая рассмотренные выше подходы, можно 
сформулировать следующее определение: «альтернативное разрешение 
споров» - это система негосударственных способов защиты прав, основанных 
на добровольном и самостоятельном выборе наиболее эффективного для 
конкретного спорного правоотношения  и не запрещенного законом способа 
разрешения спора (урегулирования конфликта), при котором стороны 
самостоятельно и/или с помощью третьей нейтральной стороны определяют, 
как свои процессуальные права и обязанности, так и порядок разрешения спора, 
а  исполнение принятого  решения основывается на свободном выборе и 
желании сторон урегулировать, возникшие разногласия. Такое определение 
АРС раскрывает его содержание на основе объединения его сущностных 
признаков. Научная ценность, практический и гносеологический потенциал 
разработанного, таким образом понятия АРС проявляется в определении, на 
основе сущностных свойств и принципов альтернативного разрешения споров, 
его места в правозащитной системе. Что в свою очередь позволяет каждому 
самостоятельно сделать выбор способа разрешения спора или урегулирования 
конфликта для защиты своих интересов. 
 

Выводы 
Таким образом, альтернативное разрешение споров, отражая новые  

процессы и явления, возникающие в государственно-правовой 
действительности, обладает уникальной правовый природой и, являясь 
элементом правозащитной системы, представляет собой правовую форму 

19 Севастьянов Г.В. Хрестоматия альтернативного разрешения споров: Учебно-
методические материалы и практические рекомендации. СПб., 2009. С.98. 

20  Там же. 
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теории права,  то есть правовую категорию. Предложенное в настоящем 
исследовании определение АРС, как система негосударственных способов 
защиты прав, основанных на добровольном и самостоятельном выборе 
наиболее эффективного для конкретного спорного правоотношения  и не 
запрещенного законом способа разрешения спора (урегулирования конфликта), 
при котором стороны самостоятельно и/или с помощью третьей нейтральной 
стороны определяют, как свои процессуальные права и обязанности, так и 
порядок разрешения спора, а  исполнение принятого  решения основывается на 
свободном выборе и желании сторон урегулировать, возникшие разногласия  
может быть востребовано и другими правовыми науками. Дальнейшее 
изучение АРС и практики его применения должно быть направлено на 
воплощение такой идеальной теоретической модели на практике, то есть на 
создание соответствующей правовой модели, а именно формально-
определенной формы или категории права.  
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10.Преображенский А.П., Львович И.Я. Вопросы мотивации студентов // 
Вестник Воронежского института высоких технологий. 2013. № 11. С. 181-183. 
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18. Исакова М.В., Горбенко О.Н. Об особенностях систем управления 
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20. Джесси Рассел, Бихевиоризм. - М.: Книга по требованию, - 2012. - 52 с. 
 
Глава 3: 
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діяльності / О. Боднар // Сучасна школа України. – 2010. – №2. – С. 3-8. 
2. Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній 

середній освіті / Л. М. Ващенко. – К., 2005. – 380 с.   
3. Васильченко Л.В. Управлінська культура і компетентність керівника / 

Л.В. Васильченко. – // (Б-ка журн. «Управління школою»; Вин. 3(51)). Х.: Вид. 
група «Основа»,. – .176 с. 

4. Вища освіта України і Болонський процес / За ред. В.Г. Кременя- 
Тернопіль : Богдан, 2004.-384 с. 
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6. Кремень В. Феномен інновацій / В. Кремень // Управління освітою. – 
2010. – №11. – С. 3-5. 
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2000. – 120 с. 

8. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки / 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – 10 вересня 2012. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: 
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10. .Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний 
заклад (Зі змінами): Наказ Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 року         
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Глава 4: 
1. Абрамова О.С. Оцінка рівня розвитку конкурентних переваг дорожнього 

підприємства / О.С. Абрамова // Економіка транспортного комплексу. — 2008. 
— № 12. — С. 117—123. 

2.  Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. 
Челенков. — М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. — 256 с. 

3. Винокуров В. А. Организиция стратегического управления на 
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посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І.В. Кіяшко, М.С. Стороженко, В.М. 
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наукове видання / І.П. Отенко, Є.О. Полтавська. — Х.: ХНЕУ, 2005. — 212 с. 
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20.  Пономаренко В. С. Механизм управления предприятием: 
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23.  Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях 
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Глава 5: 
Параграф 5.1 
1. Васильєва Н.Ф. Промполітика Євросоюзу та інструменти її реалізації: 

досвід для України  / Н.Ф. Васильєва, А.С. Гінкул, В.Л. Кавура // Економіка 
промисловості. – №1-2 (61-62). – 2013. – С.136-146. 

2. Всемирный экономический форум: рейтинг глобальной конкуренции 
2011-2012 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: 
http://gtmarket/ru/news/2011/09/07/3330. 

3. Всемирный экономический форум: рейтинг глобальной конкуренции 
2012-2013 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: 
http://gtmarket/ru/news/2012/09/05/4949. 
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4. Всемирный экономический форум: рейтинг глобальной конкуренции 
2013-2014 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: 
http://gtmarket/ru/news/2013/09/05/6219. 

5. Всемирный экономический форум: рейтинг глобальной конкуренции 
2014-2015 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: 
http://gtmarket/ru/news/2014/09/03/6873. 

6. Всемирный экономический форум: рейтинг глобальной конкуренции 
2015-2016 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: 
http://gtmarket/ru/news/2015/09/03/7246. 
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8. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та 
перспективи України / Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Школик А.М. та ін. – 
К.: Центр політико-правових реформ, 2012. – 212 с.  

9. Забейворота Т.В. Зарубіжний досвід упровадження адміністративно-
територіальної реформи в умовах проведення децентралізації влади / Т.В. 
Забейворота // Теорія та практика державного управління. – Вип.3(46). – 2014. – 
С. 251-257. 

10. Договір про заснування Європейської Спільноти [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_017  

11. Новіков М. Європейський досвід адміністративно-територіального 
реформування: політичний аспект. Аналітична записка / М. Новіков, О. Гайко 
[Електронний ресурс] Регіональний філіал НІСД у м. Харкові – Режим доступу: 
http:// www.niss.gov.ua / articles / 844 /. 

12. Пельтек Л. В. Розвиток регіональної промислової політики держави : 
теорія, методологія, механізми : монографія / Л. В. Пельтек. – Миколаїв: Видво 
ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 268 с.  

13. Полтерович В. Гипотеза об инновационной паузе и стратегии 
модернизации / В. Полтерович // Вопросы экономики. – 2009. – №6. – С.4-23. 

14. Полтерович В., Попов В. Эволюционная теория экономический 
политики. Часть 1 // Вопросы экономики. – 2006. – №7. – С.4-20. 

15. Система державного управління Республіки Франція: досвід для 
України / авт.-уклад. Л.А. Пустовойт; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка. – К.: НАДУ, 
2010. – 56 с. 

16. Сірик З.О. Європейський досвід реформування адміністративно-
територіального устрою / З.О. Сірик // Соціально-економічні проблеми 
сучасного періоду України. – Вип.3(113). – 2015. – С. 49-54. 
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17. Цетера А. М. Промислова  політика ЄС та методи її регулювання / А.М. 
Цетера [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.rusnauka.com/21_NIEK_2007/Economics/24065.doc.htm. 
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1. Cмоляров Ю.Г. Розрахунок ефективності впровадження інновацій / 

Ю.Г.Cмоляров // Вісник Сумського національного аграрного університету. 
Серія: «Фінанси та кредит».- Суми, 2005. - № 1.- С. 182-187. 

2. Смоляров Г.А. Інноваційні підходи інформаційної підтримки 
діяльності агропромислового комплексу регіону.  Инновационные подходы к 
развитию: полученный опыт и взгляды в будущее / А.В. Толбатов, О.Б. 
В‘юненко, Г.А. Смоляров, Я.В. Долгіх, Ю.Г. Смоляров, В.А. Толбатов, С.М. 
Вигоняйло, М.М. Рубан //  Международный научный симпозиум sworld  - (22-
26 сентября 2015г.). Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/simpoz5/47.pdf 

3. Толбатов А.В. Побудова систем моніторингу, аналізу та оцінки 
прийняття рішень регіонального рівня для ситуаційних центрів АПК / О.Б. 
В‘юненко, А.В. Толбатов, Агаджанова С.В., В.А. Толбатов, О.Б. Шандиба, С.В. 
Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 
– Хмельницький, 2015. – №4 –С.194-201. 

4. Толбатов А.В. Инновационные подходы к развитию сельского 
хозяйства. Глава 1. Інноваційні підходи інформаційної підтримки діяльності 
агропромислового комплексу регіону / А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, А.Б.  
Вьюненко, С.Н. Виганяйло, Я.В. Долгих, М.Н. Рубан, Г.А. Смоляров, Ю.Г. 
Смоляров // Монография. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. – С.7-26. 

5. Толбатов А.В. Віртуальні когнитивні центри як інтелектуальні ІТ 
системи моніторингу та оцінки роботи регіональних агропромислових 
комплексів / О.Б. В‘юненко, А.В. Толбатов, Агаджанова С.В., В.А. Толбатов, 
С.В. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних 
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	ПУ
	ПУ
	Запасний район розгортання

	Запасний район розгортання
	– формування органів управління СОПр на основі застосування інформаційно-структурного методу, а посадові особи органів повинні працювати з інформацією за показником імовірності безпомилкової роботи не менше як  [3, 13, 27];
	– захищеності стаціонарних пунктів управління та створення високомобільних рухомих пунктів управління;
	– створення надійної системи зв’язку на основі модульної побудови рухомих вузлів зв’язку і засобів зв’язку, які можуть створити лінії зв’язку з значеннями показників коефіцієнту простою, як подано в таблиці 1.8 [32, 33].
	Створена система управління регіональними СОПр, яка забезпечує вимоги до управління повинна бути оцінена на спроможність стійко функціонувати у складних умовах обстановки, які необхідно спрогнозувати з огляду на можливі завдання, які будуть виконувати...
	Для створення необхідної системи управління слід застосовувати організаційне проектування, сутність якого подано у [55, c. 377–387, 58]. Безперечно, при цьому необхідно використовувати світовий досвід підготовки кадрів управлінців [59, c. 115–118, 60].

