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О журнале 
 
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди 

отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, 
Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  

Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 
· возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
· помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
· содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях 

науки, лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех 

тех, кто любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы 
всей общественности.  

Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам 

научных публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны 
представлять собой изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в 
контекст отечественных и зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно 
ориентироваться в существующем библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно 
применять общепринятую методологию постановки и решения научных задач.  

2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю 
речи. Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и 
социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной 
отклонения присланного материала (в том числе – на этапе регистрации). 

3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 

4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены 
и на английском языке. 

5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи 
работы, ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный 
аналитический текст и должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости 
обращения к статье. Аннотация на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  

6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL 
(https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 

7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются 
на экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса 
www.sworld.education.  

8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены 

случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно 
выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов 
чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 

Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической 
точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими 
явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, 
читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и 
участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 

Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых 
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую 
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  

Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной 
удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при 
соблюдении максимальной открытости и публичности. 
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DOI: 10.21893/2415-7538.2018-08-2-023 
УДК 37.01:378                                       

PEDAGOGICAL SUPPLY AS A PERSONAL AND PROFESSIONAL 
SUPPORT FOR STUDENTS OF THE HIGHER TECHNICAL 

EDUCATIONAL AGENCY 
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЯК ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА ПІДТРИМКА 

СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Oleksin Y. P./ Олексін Ю.П. 

d.p.s., prof. / д.п.н., проф. 
Jakubowski S. S./ Якубовська С.С. 

c.p.s., as.prof. / к.п.н., доц. 
 

Анотація: в роботі розглянуто сутність педагогічного супроводу  як педагогічної 
діяльності,  розкрито умови застосування педагогічного супроводу  як особистісно-
професійної підтримки студентів в рамках компетентнісного підходу з метою гуманізації 
та гуманітаризації освітнього процесу  технічного ВНЗ,  окреслено вимоги до особистості 
викладача вищої технічної  школи, який здійснює педагогічну супервізію     

Ключові слова:  педагогічний супровід, особистісно-професійна підтримка, психолого-
педагогічна компетенція,   особистісні педагогічні здібності 

  Вступ. «Студентоцентроване» навчання, активизація позиції студента, 
формування не лише професійних, а й особистісних якостей майбутнього 
фахівця, що стає можливим лише за умови пріоритету гуманістичних ідей у 
процесі професійної підготовки – принципова новизна у  змісті освіти  на 
основі компетентнісного підходу. 

Посиленню зазначених позитивних тенденцій, на нашу думку,  сприятиме 
застосування в освітньому процесі  педагогічного супроводу, що найбільш 
актуальним є для технічного вищого навчального закладу.   

В попередніх публікаціях ми  аналізували  рівні педагогічної супервізії 
(педагогічного супроводу)    першого і другого рівня: 

– супервізію першого (базового) рівня  – особистісно-професійну 
підтримку  як допомогу і пораду більш кваліфікованого фахівця початківцю з 
метою підвищення його професіоналізму і впевненості, розвитку необхідних 
особистісно-професійних якостей, наставництво у виборі напряму і стилю 
роботи;  

– супервізію другого рівня  як форму підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників з використанням директивної корекції стилю роботи 
[4]. 

 І перший, і другий рівень  передбачає відповідні вимоги до особистості 
науково-педагогічного працівника. Адже володіння  викладачем сукупністю 
комплексу педагогічних здібностей та професійних компетентностей  
допомагає досягти  йому високої майстерності  і ефективно впливати на 
формування особистості студента.  Окреслення вимог до особистості викладача 
вищої школи, який здійснює особистісно-професійну підтримку, тим самим 
посилюючи процеси гуманізації і гуманітаризації в технічних ВНЗ, є метою 
нашої статті.  

 Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури дозволив нам 
визначити, що педагогічна підтримка пов’язана насамперед з подоланням 
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конкретних проблем того, хто навчається і реалізується педагогами в 
проблемній ситуації. Педагогічний супровід передбачає тривалу, заздалегідь 
сплановану діяльність, спрямовану на запобігання труднощів у того, хто 
навчається, за потреби в його межах надається і підтримка, і допомога [3].  

Погоджуємося з думкою Скрипник Наталі, що сутністю педагогічного 
супроводу  є педагогічна діяльність, яка спрямована на сумісну зі студентом 
розробку і реалізацію індивідуальних планів саморозвитку, створення умов для 
формування суб’єктної позиції студента, для розуміння ним індивідуальних і 
соціальних сенсів життєдіяльності й освіти, зокрема, для розробки і 
прогнозування результатів індивідуальної стратегії поведінки й освіти, її 
реалізації, подолання студентом особистісно значущих проблем.  

Ключовим для педагогічного супроводу є створення атмосфери, завдяки 
якій вихованець знає, що у нього є на кого спиратися, кому довіритись, знає, що 
він не на одинці зі своїми успіхами і труднощами, що поруч є педагог, який не 
буде втручатись без приводу, але завжди готовий допомогти і підтримати, не 
байдужий до студента [3]. Цьому, на нашу думку, сприяє формування та 
розвиток у науково-педагогічних працівників таких особистісних педагогічних 
здібностей, як   прихильність до студентів, витримка та самоконтроль, здібність 
постійно перебувати на занятті в оптимальному для студентів психічному стані. 

Для викладачів,  особливо технічного навчального закладу,  в цьому 
процесі  важливо розвивати активно-позитивне ставлення до своєї професії, що 
формує професійну свідомість та самосвідомості, яке Ляска О.П.  визначає як 
стійке ставлення до своєї професії, володіння компетенціями, що забезпечують 
успішне виконання професійних функцій і прагнення (вміння) діяти як 
еталонний представник професійної спільноти у відповідності до норм 
поведінки в ній [1].  На нашу тдумку, стрижневою компетенцією, якою має 
володіти викладач, застосовуючи педагогічний супровід як особистісно-
професійну підтримку, є психолого-педагогічна компетенція, яку  
В.Л. Ортинський визначає як глибокі теоретичні знання з психології і 
педагогіки, а також уміння втілити їх у практиці навчально-виховного процесу 
у вищому навчальному закладі [2, с.5].   

Психологічна структура особистості  викладача технічного навчального 
закладу містить у собі складний комплекс когнітивних, комунікативних, 
регуляторних, емоційних і вольових якостей, які можуть бути цілеспрямовано 
сформовані за умови грамотного використання сучасних методик особисто-
орієнтованого психологічного супроводження педагогічного процесу, що 
включає: діагностику психофізіологічних станів студентів, їхніх особистісних і 
соціальних особливостей; удосконалювання базових психологічних якостей 
особ, які навчаються; підвищення їхньої емоційної стійкості й опірності 
стресам; розробку і впровадження в педагогічну практику методик розвитку 
творчого мислення і творчих здібностей; навчання студентів ефективним 
індивідуальним стилям саморегуляції; формування ефективних індивідуальних 
стилів пізнавальної діяльності [5].  

 Таким чином, викладач вищого технічного навчального закладу має бути 
націлений на співпрацю зі студентами, яка забезпечить  спільне з  майбутнім 
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фахівцем визначення його професіональних інтересів, шляхів подолання 
проблем, створення ситуацій успіху в освоєнні професії, адже, на думку             
Кевлі Ф.І., підтримка вимагає від педагога великої віддачі, володіння 
психотерапевтичними навичками і технологією довірливого діалогу. 
Реалізувати педагогічне завдання такого високого системного рівня може лише 
спеціально підготовлений викладач, який володіє професійно-технологічною 
культурою і психологічною компетентністю[1].     

Висновки. В статті були розглянуті вимоги до особистості викладача 
вищої технічної школи, який здійснює особистісно-професійну підтримку 
студентів.  Були отримані такі результати: застосування педагогічного 
супроводу,  посилюючи  гуманізацію та гуманітаризацію освітнього процесу  
технічного ВНЗ,  передбачає постійне удосконалення  викладачем вищого 
технічного навчального закладу психолого-педагогічної компетенції та 
розвиток  особистісних педагогічних здібностей. 
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Abstract. In the article the essence of pedagogical support as a pedagogical activity is 
considered, which aims at the development and implementation of individual plans of self-
development, creation of conditions for the formation of the student's subjective position, for 
understanding of individual and social sense of life and education, in particular, for development 
and forecasting, compatible with the student. the results of an individual strategy of behavior and 
education, its implementation, overcoming student personally significant problems. 

Conditions of application of pedagogical support as personal and professional support of 
students in the framework of the competent approach for the purpose of humanization and 
humanization of the educational process of the technical higher educational establishment, creation 
of an atmosphere through which the pupil knows that he has someone to rely on, who to trust, 
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knows that he is not alone with its successes and difficulties, a nearby teacher who will not interfere 
without reason, but is always ready to help and support, not indifferent to the student, which is the 
key to pedagogical support. 

The requirements for the personality of the teacher of the higher technical school, which 
carries out pedagogical supervision: the formation and development of scientific and pedagogical 
staff of such personal pedagogical abilities as the commitment to students, self-control and self-
control, the ability to stay in the classroom for the optimal mental state and such a professional 
competencies, as a psychologist-pedagogical competence that can be defined as deep theoretical 
knowledge of psychology and pedagogy, as well as the ability to translate them into the practice of 
the educational process in a higher educational institution, which helps to achieve high skill and 
effectively influence the formation of the student's personality. 

Key words: pedagogical support, personal and professional support, psychological and 
pedagogical competence, personal pedagogical abilities 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы необходимости применения 
информационных технологий в практике социальной работы, основные информационные 
технологии, которые используются на сегодняшний день, а также исследование по 
изучению удовлетворенности существующими информационными технологиями клиентами 
Курского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.  

Ключевые слова: информационные технологии, информация, специалист по 
социальной работе, социальная сфера 

Информационные технологии присутствуют в любой профессиональной 
деятельности, и социальная работа не является исключением. Социальная 
работа – это интегрированный, междисциплинарный вид профессиональной 
деятельности, направленной на удовлетворение социально гарантированных и 
личностных интересов и потребностей различных, прежде всего, социально 
уязвимых групп населения, на создание условий, благоприятствующих 
восстановлению или улучшению способности людей к социальному 
функционированию. Информационные технологии в социальной работе 
занимают особое место. На основе информационных данных специалист по 
социальной работе может спрогнозировать, осознать специфику данной 
проблемы, предвидеть её дальнейшее развитие и предложить возможные пути 
ее разрешения. Смысл информатизации социальной работы заключается в 
создании, как для специалистов, так и для их клиентов условий для свободного 
доступа к необходимой информации. Информационные технологии 
предоставляют возможность полного и качественного учета получателей услуг 
социальной поддержки путем формирования единого информационного 
пространства социальной сферы.  

В своей профессиональной деятельности специалист по социальной работе 
имеет дело с различными категориями населения: лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы, инвалидами, пожилыми людьми, неблагополучными 
семьями. Оказать существенную помощь, учитывая широкий спектр групп 
населения, могут современные информационные технологии. И чем раньше 
специалист освоит компьютер, тем эффективнее будет его профессиональная 
деятельность. В современном мире умение использовать компьютерную 
технику, применять в работе современные информационные технологии, 
является одним из необходимых элементов профессиональной подготовки 
любого специалиста, в том числе и специалиста по социальной работе. 
Информационно-технический прогресс в социальной работе связан, прежде 
всего, с внедрением в управленческую деятельность новых информационных 
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технологий[1, с. 23-24].  
В социальной работе используются такие виды информационных 

технологий  как:  
1. Интернет-технологии на основе применения интернет-ресурсов в 

социальной сфере. 
2. Программное обеспечение, предназначенное для социальной сферы. 
 3. Социально-значимые технологии на базе средств массовой 

информации: печатных, средств радиовещания, телевидения и др.  
4. Обучающие информационные технологии[3, с. 12].  
Главная характеристика информационных технологий в социальной работе 

− их функциональная направленность на решение социальных проблем в 
обществе. Процесс внедрения информационных технологий в социальную 
работу происходит неравномерно и стихийно.  

Направления применения информационных технологий в социальной 
работе: 

• разработка информационной модели управления социальной работой; 
•  внедрение методов обработки отраслевой информации; 
•  осуществление информационного, программного и технического 

обеспечения органов социальной защиты населения[4, с. 4].  
Информатизация в социальной сфере – это решение проблем разработки и 

внедрения типовых информационно-вычислительных систем по следующим 
направлениям:  

- социальная защита населения;  
- трудоустройство и занятость населения; 
 - охрана здоровья;  
- народное образование;  
- охрана окружающей среды;  
- мониторинг общественного мнения[5, с. 70]. 
Внедрение современных информационных средств и технологий повысит 

эффективность работы территориальных органов управления и их служб, 
предприятий и организаций, занятых в социальной сфере, за счет 
автоматизации операций по сбору, учету, поиску, обработке и выдаче  

Информационные технологии позволяют не только повысить доступность 
и качество предоставляемых услуг, но и эффективно использовать бюджетные 
средства. Создание единой базы для учреждений социальной сферы позволяет 
освободить сельское население от необходимости выезжать в райцентр для 
оформления социальных выплат, своевременно получать информацию об 
изменениях законодательства [2, с. 10-11].  

Нами было проведено эмпирическое исследование по выявлению 
удовлетворенности клиентов социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних используемыми в социальной работе информационными 
технологиями. 

Эмпирическое исследование было проведено в Курском областном 
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Респондентами 
являлись родители несовершеннолетних, находящихся в социально-
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реабилитационном центре для несовершеннолетних. В исследовании приняли 
участие 60 человек. 

Распределение опрошенных по гендерному признаку выглядит следующим 
образом: основная часть респондентов (93%) – это лица женского пола. 
Мужчины составили лишь 7%. 

48% опрошенных состоят в браке, 45% разведены и 7% не женаты (не 
замужем). 

Подавляющее большинство родителей имеет среднее специальное 
образования – 83%. Высшее образование получили 17% родителей. 

Все участники опроса знают о наличии у социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних сайта в cети Интернет.  40% опрошенных 
посещают его 1 раз в месяц и реже. 15 % знают о са йте, но в силу разных 
причин (отсутствие компьютера, времени и т.д.) его не посещают. Несколько 
раз в месяц заходят на сайт 32% респондентов, а 13% - несколько раз в неделю. 

Посещая страницу сайта в интернете, респонденты чаще всего используют 
сайт для перехода на портал госуслуг по ссылке на сайте (68%). Спросом среди 
родителей пользуется раздел сайта «Советуем, предлагаем, рекомендуем» 
(42%), 40% изучают деятельность учреждения с помощью сайта. 22% получают 
информацию об услугах Центра, 23% используют сайт для записи ребенка на 
прием в Центр. 

Респонденты дали оценку информации, размещенной на сайте центра для 
несовершеннолетних: 

· 35% опрошенных считает, что информация ясна, все необходимое есть; 
· 33% испытывает трудности в поиске информации; 
· 25% считает, что информацию трудно найти на сайте (неудобное меню); 
· 7% считает, что информация размещена не в полной мере. 
Помимо сайта существуют другие возможности интернета, которые может 

центр для несовершеннолетних использовать для использования родителями. 
Большинство современных родителей имеют собственные страницы в 
социальных сетях. 68% опрошенных считают целесообразных создание группы 
Центра в таких социальных сетях как «Вконтакте», «Одноклассники» и др. 32% 
ответили «можно, но не обязательно». 

Центр дает возможность родителям принять участие в онлайн-
консультировании по волнующим вопросам. 32% родителей не пользовались на 
момент опроса данной услугой Центра в связи с тем, что не знали о ней. 60% 
опрошенных планируют ею воспользоваться. 5% считают, что использовать 
онлайн-консультирование у них нет необходимости. Лишь 3% респондентов 
прибегали к помощи онлайн-консультантов. 

Для получения информации, записи на прием опрошенные используют 
следующие способы: 

· телефон – 80%; 
· электронная почта – 52%; 
· сайт – 20%; 
· личное обращение – 83%. 
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Центр в своей практике реализует обучающие технологии, которые 
родителями охотно используются. Среди них: школа для родителей (57%), 
родительские собрания (20%), раздел сайта «Советуем, предлагаем, 
рекомендуем» (17%). Лишь 6% данными технологиями не пользуются. 

Респонденты, которые посещают раздел «Советуем, предлагаем, 
рекомендуем», проявляют наибольший интерес к советам по воспитанию 
ребенка, установлению гармоничных отношений (50%) и материалам о 
безопасности ребенка (50%). 

Родителям было предложено оценить значимость создания форума для 
общения родителей друг с другом и со специалистами учреждения на сайте 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Все родители, 
принимавшие участие в опросе, считают его создание и функционирование 
необходимым. 

Таким образом, респонденты имеют представление о современных 
информационных технологиях и используют те, которые предлагает им 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Самой 
эффективной и востребованной является использование в работе с семьями 
интернета. Все участники опроса осведомлены о наличии у центра сайта и по 
мере возможности им пользуются с различными целями. Работая с сайтом, 
респонденты обнаружили ряд недостатков, которые описаны выше. 
Выяснилось, что опрошенные считают целесообразным создать страницы 
центра в социальных сетях. Также они поддержали идею создания форума для 
общения родителей друг с другом и со специалистами центра на странице 
сайта. Онлайн-консультирование является востребованной технологией, но 
выявлена низкая степень осведомленности родителей о наличии такой формы 
работы. Отмечен высокий уровень освещенности деятельности центра в СМИ.  

Социальная сфера современного общества стремительно изменяется под 
воздействием глобального процесса информатизации. В условиях развития 
социальной сферы невозможно решить проблему создания единого поля 
социальной работы, если не создано общее информационное пространство, 
основанное на новых прогрессивных информационных технологиях, 
автоматизированном информационном взаимодействии территориальных, 
социальных, экономических и производственных структур.  
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Вступ. Сучасна освітня галузь підпорядковується не лише суспільним 
змінам, а й багато в чому технологічному прогресу. Відтак методика підготовки 
майбутніх учителів має враховувати цей складник, адже «для дітей і підлітків 
не є проблемою опанування сучасними мобільними та комп’ютерними 
технологіями, вони легко й швидко зорієнтовуються в інтернет-просторі в 
пошуках потрібної інформації» [5, с. 75-76]. Тому майбутні вчителі мають 
орієнтуватися не лише в новинках друкованої методичної продукції, а й бути 
добре обізнаними з сучасними технологіями, що допомагають засвоїти мовний 
матеріал, підготуватися до ЗНО, олімпіади тощо. 

Основний текст. У навчально-виховному процесі ХХІ ст. усе частіше 
використовують мобільні пристрої, тому «важливим є створення мобільних 
додатків із метою інформаційного забезпечення та підтримки викладання 
курсів української мови й літератури» [2, с. 62], а також пропагуванню 
української мови. Незважаючи на зростаючий попит таких продуктів, на 
сучасному етапі їх створено недостатню кількість. Крім того, вимагає перевірки 
якість програмного забезпечення: достовірність і повнота інформації, 
відсутність помилок у текстовому матеріалі, зручність користування, 
дотримання санітарних правил та норм роботи (зокрема щодо впливу на зір: 
розмір шрифту, набір кольорів тощо).  

У магазині «Google Play» виявляємо низку продуктів, покликаних 
удосконалити володіння українською мовою. Частину з них можна використати 
в процесі вивчення шкільного курсу української мови. Так, додатки «Правила з 
української мови», «Український правопис», маючи чітку структуру, 
допоможуть учням швидко віднайти інформацію із потрібної теми, повторити 
правила передання мови на письмі.  

Перевірити значення слів дозволяють програми «Тлумачний словник 
Української мови» та «Український словник Free». За умови доступу до мережі 
Internet через додаток «СЛВНК – тлумачний словник» можна скористатися 
навіть академічним одинадцятитомником «Словник української мови» [4]. 
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Збагатити свій лексикон та водночас дізнатися про етнокультурні особливості 
окремих областей та країни в цілому дає змогу застосунок «Р.І.Д.». У ньому 
користувачеві щодня пропонується вивчити 3 нових слова.  

Одним із найкращих мобільних продуктів для вивчення української мови, 
на наш погляд, сьогодні є додаток «Mova», створений командою освітнього 
проекту «Мова – ДНК нації». Завдяки йому користувач вчить або пригадує 
основні правила правопису, збагачує знання про синоніми, пароніми й 
фразеологізми, вивчає деякі мнемонічні фрази, позбувається росіянізмів. Після 
короткої реєстрації відкривається можливість пройти тестування із обраної 
теми. У процесі перевірки знань можна скористатися довідковою інформацією. 

У магазині додатків «Google Play» помічено низку програмних продуктів, 
що мають на меті допомогти учням підготуватися до складання ЗНО. Деякі з 
них, наприклад, «Здам ЗНО»1, «ЗНО (Підготовка)», «ЗНО 2018» уміщують 
теоретичні й практичні матеріали для вивчення кількох предметів, серед яких 
українська мова. Навіть поверхневий аналіз відгуків користувачів свідчить про 
те, що вони вимагають доопрацювання, зокрема в інформаційному наповненні.  
Вузьке спрямування – підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з 
української мови – мають додатки «ЗНО. Повна підготовка. Українська мова. 
ZNOONLINE», «ЗНО Українська мова». Перший з них уміщує міні-лекції, 
тренувальні та підсумкові тести, другий – теоретичні відомості, тести та твори.  

Низка додатків (зокрема, «Уроки української мови: IГРАШКИ», «Уроки 
української мови: Кольори», «Уроки української мови: Сім’я», «Уроки 
української мови: ТРАНС-Т», «Уроки української мови: ОБЛИЧЧЯ», «Уроки 
української мови: ЗООПАРК» орієнтовані на дошкільнят. За задумом авторів, 
ці програми для мобільних пристроїв спрямовані розвивати і вдосконалювати 
дрібну моторику, пам’ять, увагу. До основних завдань додатків належить також 
формування вмінь читати й писати, будувати словосполучення, речення, 
засвоювати граматику. Додаток «Мишеняткова Абетка» дає можливість 
малятам вивчати букви та їхні назви, а також складати слова з літер.  

Програма «Навчання грамоти – Буквар, відеоуроки – 1 клас» містить 
буквар, читанку, розробки уроків для 1 класу, а також відеоуроки із поясненням 
для дітей літер українського алфавіту.  

Останнім часом українізовано або спеціально розроблено для 
українськомовної аудиторії чимало мовних ігор-задач, серед яких: 

– «Дропворд (Українська мова)» – гра в складання слів (іменників) із 
набору літер, що падають на екран; 

– «Кодове Слово Кросворд» – кросворд; 
– «Філворди українською»,   «Пошук слів – Філворди», «Пошук Слів на 

Українській» – філворди, або угорські кросворди; 
– «Ребуси (українською)» – ребуси;  
– «Асоціації» – головоломка, у якій необхідно розгадати слово через 3 

запропоновані асоціації та кілька літер. 

                                                 
1 Викликає сумнів правильність назви «Здам ЗНО». Форма здам у даному контексті є розмовною: див., напр., 
[4, т. ІІІ, с. 528]. 



 Том 2. Выпуск 8                                                                                               Педагогика,  психология и социология 

Научный взгляд в будущее 15 

Ці та подібні ігри-головоломки можна використати у процесі проведення 
виховних заходів, у роботі з обдарованими дітьми з метою розвитку в них 
логічного мислення та пізнавальної активності.  

Для носіїв інших мов, зокрема англійської, польської, які хочуть вивчити 
українську мову, розроблені додатки зі словниками й розмовниками «Learn 
Ukrainian», «Ukraiński – Ucz się języka». За іншим принципом – ігровим – 
побудовані програми «Вчимо і граємо. Українська мова. 1000 слів», «Вивчайте 
Українську. 6000 Слів». Перший із них є репетитором для самостійного 
опанування лексикою та фонетикою української мови. У самовчителі міститься 
візуальний та аудіосупровід. Після тренінгу, що передбачає запам’ятовування 
слів (іменників, прикметників, дієслів), алфавіту, пропонується тестування, 
організоване в кількох формах: читання й асоціація (вибір правильного слова до 
картинки); вибір рухомих зображень до списку слів; тест із орфографії. Другий 
додаток – «Вивчайте Українську. 6000 Слів» – уміщує 15 тематичних розділів із 
140 підтемами. У ньому є можливість навчатися української мови через ігри 
«Обери слово», «Прослухай і обери», «Поєднай слова», «Напиши слово», 
«Прослухай і напиши», «Словник», «Знайди зображення». Значним недоліком 
додатка є помилки в правописі та вимові деяких слів.  

У реалізації основних напрямів окресленої діяльності значно зростає роль 
самостійної роботи студентів – майбутніх педагогів, адже вона спрямована не 
лише на оволодіння певною дисципліною, а й на формування навичок 
самостійної роботи в цілому [3, с. 124] і на індивідуалізацію навчання, 
«домінування самостійної пізнавальної діяльності, створення спеціальних 
дидактичних матеріалів для самостійної роботи» [1], якими і є розглянуті вище 
мобільні додатки. 

Висновки. Отже, останнім часом для мобільних пристроїв з’являються 
додатки, завданням яких є допомогти користувачеві опанувати українською 
мовою. Незважаючи на їхні позитивні сторони (розвиток самостійної 
пізнавальної діяльності, підвищення грамотності користувача, урахування 
вікових особливостей тощо), відсутність стандартів для подібних програмних 
продуктів, а також контролю за достовірністю, повнотою та якістю викладу 
інформації повною мірою не дозволяє їх вводити в навчально-вихований 
процес. Тому перед тим, як рекомендувати той чи інший програмний засіб, 
учитель або вихователь спочатку повинен його апробувати.  

Уважаємо за потрібне ініціювати МОН України, АПН України, вищими 
навчальними закладами або управліннями освіти вироблення стандартів для 
навчальних мобільних додатків із подальшим рецензуванням, апробацією та 
рекомендацією їх до використання.  
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Abstract. Each kind of sport is characterized by its specialized functional structure, which 

provides muscular activity of one or another direction. In the box, the reactive ability often 
manifests itself in various unexpected movements, which requires specific training of the muscles of 
the lower limbs. When you do exercises, it is necessary to emphasize the attention of those engaged 
in the instant repulsion from the support and the maximum high (or far) jumping out. 

Key words: boxer training, explosive force, skipping rope, jumping. 
Introduction. For improving explosive power in martial arts the most effective 

thing is dynamic muscle work, with a focus on overcoming the regime. The activities 
of the fighters in competitive match characterized by repeated exercise maximum 
effort explosive character to perform intense short-term work, which alternated with 
short intervals of intensive work at long range, and maintaining the spatial accuracy 
of movements in working efficiency. 

Depending on the innate characteristics of the neuromuscular apparatus, the 
nature and preferential orientation of training, the boxers are formed one or another 
mechanism for performing shock movements, requiring a different manifestation of 
explosive abilities. A special form of the manifestation abilities of the muscles to the 
realization of the explosive effort is the reactive ability of the neuromuscular 
apparatus of the athlete. The most frequently reactive ability in Boxing manifested in 
a variety of unexpected moves that requires specific muscle training of the lower 
extremities. Special attention should be given to the instant beginning of the exercise. 

The results of the research. The duration of exercise in improving explosive 
power is 5-15 seconds, and the number of repetitions from 6 to 12. To speed up the 
recovery process, in the pauses between exercises to apply the techniques of self 
massage and relaxation exercises of the muscles involved in train movement. 
Duration of rest breaks from 2 to 4 min. 

At various stages of preparation used series of jumps, pushing off with both feet 
using a barrier height of 40-80 cm. Very effective and jumping on one foot through 
the gymnastic bench or low beam (height 30 cm), as well as overcoming the 40-50 
metre segment by jumping on one leg. 

It is also advisable to use multiscomments from foot to foot (8-12 times), 
registering the length of the covered area and the time of its passage. Installation for 
the athlete in the performance of this exercise - "maximum length for a minimum of 
time." The sharp stretching of the muscles is a strong stimulus with a high training 
effect, which contributes to the development of the explosive power of muscles and 
their reactive ability. 

In the practice of Boxing tested various methods of applying shock method. 
Boxers should perform jumps in depth with a height of 70-80 cm in the hopping pit 
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or mats, with subsequent instant by jumping up (or forward) and strike hands. The 
optimal number of hops in a series of 8-13. Pause between jumps needs to be filled 
with relaxation exercises leg muscles and not last more than 15 seconds, and pauses 
of rest between the series is filled with walking and continue for 5-8 minutes. the 
Amount of hopping of the load in a single training session can be 30-60 sprayway. 
The prerequisite is a workout for the leg muscles before running the diving depth. 

When performing exercises you need accent attention engaged on an 
instantaneous repulsion support and highest (or distant). 

Many boxers say that the rope for them is the best training. Often, beginning 
athletes in training actively work on the paws and bag, and then go to sparring. First, 
for them, the rope seems like a waste of time. This is especially true in cases where 
the first coach does not force to work with this sporting projectile. As a result, the 
athlete begins to believe that working with a rope is a waste of time. But as soon as 
he decides to start copying the training process of a professional athlete, everything 
changes to the exact opposite. Most often, they use the rope during warm-up and 
hitching. 

No training of a boxer can not do without jumping rope. This simple exercise 
develops endurance, strengthens the cardiovascular and respiratory systems, develops 
a springiness, helps to lose weight, trains the main muscle groups. Exercises of the 
shock method make extremely high demands on the muscles and ligaments of the 
lower extremities, therefore they should be used only after the preliminary power and 
speed-strength training of the leg muscles. Performing jumps, the athlete is forced to 
follow his feet. The more tricks you perform with this sports equipment, the faster the 
coordination and attentiveness develops. As a result, the foot can be controlled in the 
ring, which is extremely important for victory. Only the development of coordination 
contributes to the improvement of the legs during the fight. 

Best exercises with a jump rope to start after warm-up all muscle groups. A 
series of jumps can be divided into the number of rounds as a competitive match, 
with a rest between rounds. Rounds start with easy jumps with low acceleration and 
bring them to "explosions" with lots of twists and turns. In the process of training it is 
recommended to change the weight of the jump rope, which promotes the 
development of speed and endurance. 

In preparation for the competition added training to help develop the explosive 
power you need in battle. To do this, use interval training: a change of light jumps on 
the rest, with an acceleration in the blast, the explosions and leisure equal to 10, 20, 
30 sec, it all depends on the training plan of the athlete. 

Сonclusions. 
The feasibility of using jump rope in trainings of boxers is proved by foreign 

and domestic athletes, such as Joe Frazier, Mike Tyson, Konstantin Tszyu, Gennady 
Golovkin and others. 

Exercises shock method impose extremely high demands on the muscles and 
ligaments of the lower limbs, therefore they should only be used after the pre-power 
and speed-strength training of the leg muscles. 

According to many professional athletes, the rope is one of the best ways to 
increase stamina. There are several explanations for this. To begin with, thanks to the 
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skipping rope, you can simulate a large number of exercises. You can perform sprint 
races, jump to different heights, squat, etc. The rope practically does not limit your 
movements with your body. At the same time, there is an excellent opportunity to 
quickly change the intensity of the training, its speed and rhythm. Skipping rope 
allows athletes to increase productivity. It is important to understand that this is a 
matter of a technical, not a physiological, plan. Working with a rope, you perform a 
large number of repetitive movements with a high rhythm. As a result, muscular 
memory, coordination and technique are improved. Most professional fighters have 
little interest in the quality of, say, a running program or strength training. In the 
market often wins the one who has more stamina and works better with his feet. 

Jump rope is an essential tool for training athletes. Boxing training you need to 
start and finish the exercises with the  jump rope. The beginning is work, directed 
warm-up, coordination and endurance. At the end of training are used relaxing 
exercises to relieve stress. Usually at the end jumping at a uniform pace, without 
tossing up and acceleration, with relaxation of the muscles of the shoulders and arms. 

Jumps can be divided into two main groups: simple and speedy. Speed jumping 
– it's jumping with high intensity. All simple jumps you can perform at an accelerated 
pace. The most difficult to implement – double jump (two turns of the jump rope for 
one jump). 

The number of double-speed jumps depends on the level of training of the 
athlete. It is recommended to combine high-speed jumping jumping for relaxation. 
Intervals of jumps equal to: 30 sec double-accelerated jumps, 30 sec of jumping for 
relaxation. 

In addition to working out specific boxing skills of coordination, explosive 
strength, ability to relax and improvisation, jumping rope significantly improves the 
functioning of the heart muscle and strengthens bone tissue. During jumping rope 
deltas, triceps, trapezium, back muscles, buttocks, hips and calf muscles are 
"pumped". In all respects this projectile is useful to any athlete. 
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Аннотация. Для каждого вида спорта характерна своя специализированная 

функциональная структура, обеспечивающая мышечную деятельность той или иной 
направленности. В боксе часто реактивная способность проявляется при различных 
неожиданных перемещениях, что требует специфической тренировки мышц нижних 
конечностей. При выполнении упражнений необходимо акцентировать внимание 
занимающихся на мгновенном отталкивании от опоры и максимально высоком (или 
далеком) выпрыгивании. Ни одна тренировка боксёра не обходится без скакалки. 
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Аннотация: В физическом воспитании ходьба представляет собой вид упражнений, 

имеющий наибольшее применение. Пешие переходы в быту, на производстве и при прогулках 
занимают значительную часть в ежедневном бюджете времени учащихся и работающих 
лиц. 

Ключевые слова: Возрастные особенности, ходьба, нагрузка, в лечебная физическая 
культура. 

Ходьба в повседневной жизни человека составляет обязательный 
компонент жизнедеятельности. В труде ходьба является важной составной 
частью рабочих действий; в некоторых профессиях она выступает как 
специальный самостоятельный вид труда. В физическом воспитании ходьба 
представляет собой вид упражнений, имеющий наибольшее применение. 
Пешие переходы в быту, на производстве и при прогулках занимают значи-
тельную часть в ежедневном бюджете времени учащихся и работающих лиц. 
Для многих людей умственного труда, не занимающихся специальными видами 
физической культуры, ходьба в значительной мере способствует удов-
летворению потребности организма в движении, содействует поддержанию и 
развитию функций кровообращения, дыхания, пищеварения и т. д. При 
проведении массовых мероприятий по физической подготовке в школе и на 
производстве предусматриваются и эффективно применяются 
многокилометровые пешие переходы. Ходьба как физическое упражнение 
широко применяется в туризме, при проведении различных эстафет, 
комбинированных переходов. Ходьба включается в лечебную физкультуру как 
средство восстановления сил ослабленных болезнью и выздоравливающих лиц. 

Ходьбе свойственны все основные черты типичного циклического 
движения. Для этого вида деятельности характерно однообразное повторение 
одинаковых фаз движений. При этом различаются чередующиеся фазы: опора 
одной ногой, перенос ноги, опора двумя ногами. Эти фазы 
движений,повторяющиеся при каждом двойном шаге, составляют цикл. Таким 
образом, в ходьбе отмечается наличие характерных черт циклических движе-
ний: закономерная последовательность и связь фаз движений в цикле и такая 
же закономерная последовательность и связь циклов. В связи с тем что ходьба 
является наиболее распространенным привычным для человека любого 
возраста типичным видом циклической двигательной деятельности, мы избрали 
ее как наиболее подходящую модель для изучения возрастных особенностей 
построения и регуляции циклических движений. 

Ходьба человека является сложным движением. В нем проявляются наряду 
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с общими закономерностями координации движений (реципрокная иннервация, 
исключение лишних движений по механизму сопряженного торможения) 
специфические закономерности, знание которых необходимо для объективной 
оценки этой деятельности у дошкольников и школьников в процессе физиче-
ского воспитания. 

В нервной регуляции ходьбы человека принимают участие различные 
отделы центральной нервной системы, включая и кору больших полушарий. 
Известно, что для выполнения актов ходьбы необходимо упражнение и 
обучение: долго болеющие дети разучиваются ходить. В то же время у 
животных локомоции, в частности и ходьба- врожденный рефлекторный 
процесс. После удаления больших полушарий собака и другие животные не 
теряют способности к ходьбе. 

Для познания физиологических механизмов построения и регуляции 
циклических движений ходьбы и для планомерного формирования у человека 
этого вида деятельности необходимо исследовать ее в естественном протекании 
и в возрастном развитии у детей дошкольного и школьного возраста. При этом 
необходимо учитывать и общие закономерности локомоции, и регуляцию 
движений. В этом отношении представляет интерес та информация, которую 
дают исследования, проводимые с помощью острых опытов на животных, и те 
гипотезы, которые выдвигаются различными авторами на основе проводимой 
ими аналогии между нервной регуляцией и саморегуляцией в современных 
технических устройствах. 

Изучением изменений локомоции животных после перерезок мозга на 
разных уровнях было установлено, что для выполнения нормальной ходьбы у 
них существует специальный регулирующий центр. Исчезновение нормальной 
локомоции у исследованных животных было связано с удалением 
промежуточного мозга. Во-первых, существует система управления от-
дельными конечностями, благодаря чему каждая конечность может совершать 
координированные шагательные движения. Во-вторых, при выполнении 
локомоции организуется такое взаимодействие между системами конечностей, 
которое обеспечивает общий для всех конечностей ритм и соответствующие 
фазовые отношения (локомоторная синергия). 

В построении представлений о системных реакциях организма широко 
используется аналогия между структурой нервной регуляции и схемой 
технического цикла регулирования (В. Р. Эшби [1956]; Н. А. Бернштейн [1966]; 
Н. Випер [1968]). Однако в схеме технического цикла не отражена специфика 
физиологических процессов, посредством которых осуществляется и поддер-
живается движение информации в цикле регулирования. 

Таким образом, сведения, полученные в опытах на животных, и 
гипотетические построения явно недостаточны для характеристики 
физиологического механизма циклического движения ходжьбы человека и для 
обоснования методов объективной оценки уровня возрастного развития этого 
вида двигательной деятельности. 

Известно, что с возрастом происходит совершенствование всех систем 
организма человека, в том числе и двигательной. Возникает вопрос: как по мере 
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морфологического и функционального созревания двигательного анализатора 
изменяется локомоция ребенка, какие механизмы лежат в основе построения и 
регуляции такого сложного циклического движения, как акт ходьбы. 

Ученые, работающих в плане изучения но ipaemoro развития ребенка, 
было направлено главным образом на составление и описание таблиц (шкал) 
психомоторного развития ребенка, которые давали лишь отдаленное пред-
ставление о созревании его двигательного аппарата. Однако уже в это время 
начали появляться работы, в которых исследователи применяли объективные 
методы для изучения возрастных особенностей формирования разного рода 
движений, в частности ходьбы. Так, Л. В. Вольф (L. V. Wolff [1929]) для 
изучения акта ходьбы детей разного возраста применил метод регистрации 
отпечатков стоп. При этом он обнаружил, что с возрастом увеличивается число 
и расположение пунктов сильного давления стоп на опору в различные 
моменты шага. На основании полученных данных автор пришел к выводу, что 
взрослый тип наступления ноги при ходьбе устанавливается на четвертом году 
жизни ребенка. 

Данные, полученные простейшими методами исследования движений, 
подобно тому, каким пользовался Л. Вольф [1929], давали возможность 
получить одностороннее, весьма отдаленное представление о формировании 
исследуемого движения с возрастом. Лишь применение наиболее адекватного, 
точного метода регистрации движений — циклограммометрии позволило в 
1940 г. на небольшом материале Т. С. Поповой под руководством Н. А. 
Бернштейна получить объективные показатели биодинамики ходьбы детей от 
года до 10 лет. Их исследованиями было показано, что до 3-летнсго возраста 
локомоции ребенка еще не определены и только к 10 годам кривые развития 
скорости и ускорения приобретают формы характерные для взролых людей. 

Данные, полученные Т. С. Поповой, в дальнейшем были подтверждены и 
дополнены рядом исследователей. Так, И. Иванов в 1971 г. с помощью 
циклограммы движений изучал биодинамику локомоций детей от года до 3 лет. 
Они доказали, что с возрастом увеличивается средняя скорость ходьбы, 
продолжительность опорных и безопорных фаз шага. Японские исследователи 
Эндо Банри и Кимура Тасуки [1972] с помощью специального приспособления 
исследовали три взаимно перпендикулярных составляющих компонента силы: 
вертикальную, горизонтальную и поперечную у детей от полутора до 8 лет 
жизни и у взрослых. В результате проведенных исследований они пришли к 
выводу, что в целом походка детей до 3 лет сопровождается значительным 
качанием в вертикальном и поперечном направлениях, которое с возрастом 
уменьшается. 
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Анотація. У статті аналізується українська еліта постколоніального періоду. В 
останні роки помітно зріс інтерес до елітологічної проблематики. В сучасній 
соціогуманітаристиці доволі часто обговорюються питання про роль еліт у сучасному 
світі, про критерії оцінки діяльності представників різних еліт, про міру їхньої 
громадянськості, патріотизму та професіоналізму. Позитивні суспільні перетворення 
багато в чому залежать саме від якісного стану сучасних українських еліт, від їхньої 
соціально-політичної зрілості, від їхньої готовності та уміння консолідувати українське 
суспільство, від рівня їхньої відповідальності за долю України. Українська національна еліта 
стане справжнім суб’єктом деколонізації України та позитивних суспільних перетворень 
лише тоді, коли всі її представники почнуть відповідально виконувати свої основні функції. 

Ключові слова: еліта, національна еліта, постколоніальний період, деколонізація, 
Україна.    

Вступ.  
В нових незалежних державах, які постали на місці колишнього СРСР, за 

останні 20 – 25 років помітно зріс інтерес до проблеми вивчення еліт. Науковці 
й журналісти доволі часто обговорюють питання про роль еліт у сучасному 
світі, про критерії оцінки діяльності представників різних еліт, про міру 
відповідальності та рівень їхнього професіоналізму. Елітологічна проблематика 
стає все більш затребуваною в українській соціогуманітаристиці, що зумовлено 
тим великим значенням, яке має національна еліта в Україні постколоніального 
періоду (під постколоніальним періодом більшість науковців розуміють 
початковий період незалежного розвитку колишніх колоній (період після 
здобуття незалежності); цей період пов’язаний з вибором вивільненими 
країнами адекватного шляху політико-правового, економічного і 
соціокультурного розвитку, з кардинальними суспільними перетвореннями, а 
також зі зростанням протиріч у багатьох сферах суспільства). 

Консолідація українського суспільства, припинення гібридної війни, 
відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та її 
подальший цивілізаційний поступ багато в чому залежать від готовності 
української національної еліти (як лідируючої, стабілізуючої та гуртувальної 
сили суспільства) до ефективного управління політико-правовим, соціально-
економічним та соціокультурним розвитком України. В добу глобалізації на 
одне з перших місць виходять науково-інноваційні, техніко-технологічні та 
інформаційні чинники цивілізаційного поступу українства (які пов’язуються з 
розвиком нанотехнологій, генної інженерії, з формуванням глобальних 
інформаційних технологічних мереж виробництва і збуту продукції, з 
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інтеграцією науки, освіти й виробництва, тобто з усіма провідними галузями 
шостого технологічного укладу), в умовах постколоніальної України ці 
чинники стають все більш взаємозумовленими і взаємозалежними. Позитивні 
суспільні перетворення багато в чому залежать саме від якісного стану 
сучасних українських еліт, від їхньої соціально-політичної та громадянської 
зрілості, від їхньої готовності й уміння консолідувати українське суспільство, 
від рівня їхньої відповідальності за долю України. Саме тому представники 
української національної еліти мають бути не тільки носіями найвищого рівня 
культури й цивілізованості, не тільки творцями національних цінностей, 
реалізуючи себе у сферах культуротворення, державотворення і націєтворення, 
але й внутрішньо згуртованою групою, яка є суб’єктом підготовки й прийняття 
найважливіших для суспільства й держави рішень і має необхідний для цього 
суб’єктний, діяльнісний та ресурсний потенціал. Отже, розробка проблем 
функціонування і трансформації еліт, їх взаємодії із суспільством в 
постколоніальних умовах є доволі актуальною. 

Основний текст.  
Відомо, що термін «еліта» походить від лат. «eligo» – вибираю, а також 

франц. «élite» – найкраще, добірне; тобто до еліти належать найкращі (добірні) 
представники конкретного суспільства, особистості, які займають провідне (а 
інколи й керівне) місце у певній сфері людської діяльності (політичній, 
ідеологічній, адміністративно-управлінській, військовій, господарсько-
економічній, науково-технічній, медичній, освітній, культурно-мистецькій, 
релігійній, інформаційній, спортивній тощо). Виділення еліти як вищої 
соціальної групи в структурі соціальної ієрархії за тими чи іншими ознаками і 
критеріями стало можливим у результаті протиставлення «мас» та конкретних 
соціальних груп, які домінують у певній сфері суспільного життя, а також 
завдяки популяризації ідеї про вертикальну ієрархічність суспільства. Особливе 
становище в суспільстві та специфічні якості представників еліти дають їм 
можливість або управляти суспільством, або впливати на процес прийняття 
рішень, розвивати економіку, освіту, науку і культуру, утверджувати нові 
ціннісні й світоглядні орієнтації, ментальні й поведінкові стереотипи; захищати 
національні інтереси; консолідувати соціум; формувати цивілізаційний 
потенціал власної країни та визначати її місце у світовому співтоваристві. 
Унікальні якості представників різних еліт детермінуються як суб’єктивними 
(особливості задатків, здібностей, рис характеру, самоосвіти, саморозвитку 
тощо), так і об’єктивними (умови життя, соціалізації, навчання й виховання 
тощо) чинниками, зумовлюючи рівень суб’єктності та цивілізаційний потенціал 
певного суспільства.  

Елітологія – це наука про еліту як специфічну групу осіб, про її 
особливості, сутність, цілі, мотиви та участь у житті суспільства й держави. 
Еліта завжди була невід’ємною частиною будь-якого суспільства (хоча сам 
термін «еліта» з’явився на межі ХІХ–ХХ ст., передусім, у працях В. Парето, Г. 
Моски, Р. Міхелса), саме тому вона з найдавніших часів привертала до себе 
увагу багатьох мислителів і вчених. Витоки філософського обґрунтування 
теорій еліт ми знаходимо ще в добу античності. Зокрема, в історико-
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філософських джерелах відображені думки про природне походження 
соціальної ієрархії в суспільстві (Конфуцій, Піфагор, Платон, Сенека та ін.), 
про особливості духовного розвитку людини (Августин, Фома Аквінський), про 
наявність доволі значних відмінностей між людьми (Н. Кузанський, Н. 
Мак’явеллі, Е. Роттердамський та ін.), особливо в інтелектуальній та емоційно-
вольовій сферах (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк та ін.), про значення свободи та 
загальнолюдських цінностей (Г. Гегель, І. Кант, І. Фіхте, Ф. Шеллінг), про 
важливість духовних засад життя й саморозвитку особистості (В. Соловйов, С. 
Франк та ін.), про особливості життєвого самовизначення особи (М. Бахтін, М. 
Бубер, М. Шелер та ін.). 

Якщо філософське підґрунтя для майбутніх елітарних концепцій заклали 
ще Конфуцій і Платон, то фундаторами сучасних теорій еліт стали В. Парето 
(1848 – 1923 рр.), Г. Моска (1858 – 1941 рр.), Р. Міхельс (1876 – 1936 рр.). 
Досліджуючи різноманітні елітні групи, вони заклали основи елітологічного 
аналізу, розробили положення про диференціацію еліт і механізми її впливу на 
маси, сформулювали класичну теорію еліт як цілісну систему поглядів. Доволі 
популярними є ідеї «правлячого класу» (Г. Моска), «циркуляції еліт» (В. 
Парето), «залізного закону олігархій» (Р. Міхельс). Їхні послідовники Р. Арон, 
Е. Гольтманн, С. Келлер, Г. Лассуел, С. Нейдел, Д. Рісмен, Л. Уорнер, О. 
Штаммер розробляли концепції плюралізму еліт; Дж. Бернхем, А. Гелен, Р. 
Дарендорф, Р. Міхельс, В. Ропке, Г. Шредер розвивали ідеї елітизму на основі 
мак’явеллістського та аксіологічного підходів; П. Бахрах, П. Дрейцель, Л. 
Зіглер, М. Йодл, С. Ліпсет, Д. Хіглі та інші науковці розробляли теорію 
демократичного елітизму та елітарної демократії. 

В історії елітології відомі різні теорії еліт: біологізаторські (Р. Уїльямс, 
Е. Богардус та ін.), які робили акцент на біогенетичних ознаках, котрі лежать в 
основі поділу людей на активних і пасивних, видатних і рядових; психологічні 
(Г. Джильберт, Б. Скіннер та ін.), які описували психологічні якості, що 
обумовлюють виключність одних та пересічність інших; психоаналітичні (З. 
Фройд, Е. Еріксон та ін.), які звертали увагу на здатність людей сублімувати 
сексуальну енергію, на прагненні їх до влади або покірності тощо; соціально-
психологічні (Е. Фромм, Г. Лассуел та ін.), які визнавали наявність різних типів 
характеру, зумовлених як психологічними, так і соціальними чинниками; 
технократичні (Дж. Бернхем, Дж. Гелбрейт та ін.), які акцентували на 
організаторських функціях людей, що керують виробництвом і займають 
особливе місце в «техноструктурі» завдяки своїм технічним навичкам; 
наукократичні (Д. Белл та ін.), які розглядають наукові знання і роль учених в 
якості провідної сили сучасного світу, що визначає науково-технічний та 
соціальний прогрес постіндустріального суспільства.  

Сьогодні найбільш популярними є теорія єдиної еліти, плюралістична 
теорія та демократичний елітизм, які пов’язані з дослідженнями Дж. Домхоффа, 
Р. Даля, Р. Дарендорфа, С. Келлер, Р. Миллс, Р. Сакви, Ф. Хантера, Дж. Хіглі та 
ін. вчених. Спільними постулатами практично для всіх теорій еліт є наступні: 
1) природна нерівність людей (за здібностями, талантами, рівнем інтелекту, 
багатства тощо) зумовлює поділ суспільства на еліту і маси (владну меншість і 
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пасивну більшість), отже, панування одних людей і підкорення інших є 
неминучим; 2) еліта є рушійною силою науково-технічного й соціального 
прогресу; 3) представники різних еліт мають особливі психологічні й соціальні 
якості, що полягають у поєднанні природних задатків з належним вихованням і 
самовихованням; 4) певні елітні якості можуть бути притаманні окремим 
людям, які не входять в жодну з елітних груп; 5) еліта, як правило, добровільно 
своїми посадами не поступається, тому зміна (оновлення, ротація) еліт 
відбувається у процесі боротьби за владу. 

Сучасні науковці поділяють відомі концепції еліти «на нормативні 
(ціннісні) та функціональні. Перші ґрунтуються на тому, що еліта має бути 
носієм вищого рівня культури та цивілізованості, творцем та охоронцем таких 
цінностей, як свобода, справедливість, правовий порядок (стабільність), 
культурна самобутність (нації) добробут тощо. … Перша тенденція виразно 
репрезентована в Ортеги-і-Гассета («Повстання мас»)» [7, с. 194]. «Другі 
успадковують політичний реалізм Мак’явеллі і визначають еліту як будь-яку 
керівну машину (без включення у це поняття ціннісних ознак)» [7, с. 194]. Але, 
справедливо підкреслював відомий філософ В. Лісовий, «нехтування 
ціннісними критеріями руйнує концепт еліти, бо відкриває можливість вважати 
елітою будь-яку групу, яка будь-якими засобами здобуває та утримує керівне 
становище. Якщо певна керівна група виходить у своїх діях із суто групових 
(класових), кланових інтересів (приховуючи цей факт за допомогою риторики), 
то є підстави вважати цю групу псевдо- чи квазі-елітою. Причини виникнення 
псевдоеліти можуть бути політичні (наприклад, бюрократичний корпоративізм 
«номенклатури» у комуністичних режимах та його збереження і модифікація у 
сучасних незалежних посткомуністичних державах), економічні, психологічні 
тощо. Психологічні, зокрема, пов’язані з інерцією стереотипів у мисленні й 
поведінці («старіння еліт») та відсутністю ефективно діючих механізмів її 
оновлення (наприклад, люди, що свого часу зробили важливий внесок у певну 
галузь діяльності, можуть використовувати колишні заслуги для збереження 
свого керівного становища) [7, с. 194]. 

Велике значення для розкриття поставленої проблеми мали ідеї, які 
містяться в політологічній, історичній, культурологічній, соціологічній та 
психологічній літературі, зокрема, теза про наявність у розвинутої особистості 
потреби у творчій активності (М. Бердяєв, Х. Ортега-і-Гассет); аналіз 
ефективності типів домінування і панування (М. Вебер, Е. Дюркгейм, К. 
Маннгейм); ідея про наявність креативного начала у представників еліти (Г. 
Тард, Г. Лебон, С. Московичі, С. Сігеле та ін.); дослідження співучасті та 
соціальної інтеграції еліт в сучасному суспільстві (І. Гофман, Е. Гідденс, М. 
Хайдеггер).  

Різні аспекті функціонування еліт досліджували українські вчені І. Франко, 
В. Липинський, Д. Донцов, І. Лисяк-Рудницький, В. Білецький, С. Вовканич, 
В. Горський, О. Квасниця, В. Кремінь, О. Крюков, Б. Кухта, Дж. Мейс, В. 
Олещенко, М. Савчук, П. Ямчук та інші [5; 6; 8]. Наприклад, на думку П. 
Ямчука, саме добірна людина є «одиницею цивілізації». Доволі цікавими є 
дослідження еліт у пострадянському суспільстві, які здійснюють В. 
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Андрущенко, Г. Ашин, С. Барзилов, Л. Герасіна, Е. Зелетдінова, В. Ігнатов, С. 
Кислицин, О. Криштановська, О. Куценко, Н. Лисиця, К. Михайльова, В. 
Мохов, Є. Охотський, В. Пилипенко, А. Романовський, Л. Сокурянська, В. 
Танчер та багато інших дослідників [4; 5; 6; 7; 8].  

В рамках теорій еліт базовими для нашого дослідження стали: принцип 
плюралізму еліт, ідеї представників аксіологічної школи та функціонального 
напряму дослідження еліт (див. праці Р. Арона, Р. Даля, Р. Дарендорфа, С. 
Келлер, Г. Лассуела, Д. Рісмена, О. Штаммера та ін.). Дуже важливими є також 
критерії приналежності тієї чи іншої особи до елітних груп: високий рівень 
професійної, моральної і загальної культури, розвинута соціальна 
відповідальність, наявність креативних, комунікативних та організаторських 
здібностей, соціальна й емоційна зрілість, сила волі, патріотизм, громадянська 
позиція тощо. 

Оскільки ми дотримуємося концепції множинності еліт (яка базується на 
ідеї про виокремлення окремих елітних груп за сферами їх провідної 
діяльності), то повністю погоджуємось із вченими, які виділяють політичну, 
ідеологічну, інтелектуальну, адміністративно-управлінську, військову, 
господарсько-економічну, виробничу, підприємницьку, фінансову, інженерно-
технічну, наукову, духовну, медичну, освітню (педагогічну), культурно-
мистецьку, релігійну, інформаційну, спортивну та інші еліти. Окремі 
дослідники виокремлюють також професійну, церковну і світську еліти, а 
також субеліти, контр-еліти тощо. У постколоніальний період найвидатніші 
представники цих груп еліт мають стати «складовими компонентами» 
української національної еліти.  

В сучасній Україні елітологічна проблематика сприймається 
неоднозначно. Сьогодні навіть сам термін «еліта» досить часто набуває 
негативного звучання і прирівнюється до таких понять, як «істеблішмент», 
«номенклатура», «чиновництво», «бюрократія» тощо. Оскільки в наш час 
доволі часто можна чути вислови на кшталт «злодійська еліта», «злочинна 
еліта» та інші, то варто підкреслити, що представники подібних «еліт» не 
тільки не спроможні здійснювати жодного позитивного впливу на розвиток 
суспільства, але й здатні актуалізувати руйнівні, деструктивні сили, які можуть 
нівелювати й знищувати досягнення і здобутки загальнолюдської цивілізації. 
Ціла група дослідників вважає, що в сучасній Україні не існує справжньої 
еліти, а замість національної еліти функціонує квазі-еліта, псевдоеліта, 
антиеліта та інші «еліти» (в лапках), які є політичними злочинцями, оскільки 
використовують владні повноваження переважно для свого збагачення. Такі 
думки можна зрозуміти й пояснити значним дистанціюванням так званих 
«елітних прошарків» від суспільства, низькою якістю та ефективністю їхньої 
просоціальної та проукраїнської діяльності (яка, як правило, тільки імітується), 
низьким рівнем їхньої політичної та правової культури, кланово-олігархічною 
спрямованістю діяльності, егоїстичною мотивацією, високим рівнем 
агресивності, корумпованості тощо. Політичний експерт В. Гладких зазначає: 
«На жаль, як стара – зразка часів «злочинного режиму» – так і оновлена – 
нинішнього покоління «нових зірок української політики» – вітчизняна 
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політична еліта традиційно характеризується прикметниками типу: 
компрадорська і постколоніальна, жадібна і самозакохана, відірвана від 
реальності і зневажлива до пересічних українців; примітивна і неосвічена; 
безвідповідальна і некомпетентна; брехлива і лицемірна; шахрайська і 
боягузлива...» [4]. Саме тому «ключовим питанням для кожного, хто насправді 
прагне до модернізації України, сьогодні має бути створення умов для 
виникнення принципово нової, альтернативної еліти, а не нового виразу її 
старого потворного обличчя» [4].  

Отже, сьогодні Україною керує не національна еліта, соціальні, 
управлінські, морально-етичні та інші характеристики якої мали б стати 
ключовими для накопичення позитивного перетворювального потенціалу 
суспільства, а правляча псевдоеліта, основні характеристики якої перераховані 
у попередніх реченнях. Дані характеристики (неосвіченість і 
безвідповідальність, жадібність і самозакоханість, некомпетентність і 
лицемірність, брехливість і боягузливість, відірваність від реальності та 
зневажливість до пересічних українців, низький рівень політичної та правової 
культури, дистанціювання від суспільства та національних інтересів, кланово-
олігархічна спрямованість діяльності, низька якість та ефективність 
просоціальної та проукраїнської діяльності, використання владних 
повноважень для власного збагачення, егоїстична мотивація, високий рівень 
агресивності й корумпованості, компрадорство, шахрайство тощо) можна 
об’єднати під однією назвою – відсутність громадянської зрілості. А за умов 
відсутності у правлячої псевдоеліти не тільки громадянської зрілості, але й 
будь-яких громадянських якостей, ця група не спроможна стати суб’єктом 
якісних суспільних перетворень в Україні постколоніальної доби.  

Але ж сучасний український соціум дуже потребує справжніх громадян, 
які здатні не тільки конструктивно впливати на політико-правову, економічну, 
соціокультурну ситуацію в країні, а й сприяти становленню і зміцненню 
громадянського суспільства в Україні. Тому громадянський вимір (тобто 
наявність громадянської активності, розвиненої громадянськості, 
громадянсько-політичної ідентичності, громадянської позиції та громадянської 
зрілості особистості) є одним з основних критеріїв сформованості сучасної 
національної еліти. Це обумовлює посилення уваги до всіх сутнісних рис 
індивіда, що характеризує його як особистість, як соціального суб’єкта і 
громадянина (як суб’єкта якісних суспільних перетворень) [2; 3; 4]. При цьому 
потрібно враховувати, що саме у постколоніальну добу, як правило, 
відбуваються важливі соціокультурні трансформації, пов’язані з перетворенням 
колишніх підданих на сучасних громадян. Завдяки своїй громадянській позиції 
особистість стає суб’єктом не тільки власного розвитку, але і прогресивного 
розвитку суспільства, суб’єктом соціальної творчості, суб’єктом якісних 
суспільних перетворень у постколоніальних умовах. Тому в період 
декомунізації та деколонізації особливого значення набуває проблема 
громадянського виховання, проблема становлення і розвитку громадянської 
позиції, громадянсько-політичної ідентичності та громадянської зрілості 
особистості. 
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Проведене нами 14 – 20 серпня 2017 р. опитування 25 експертів (серед 
яких були 5 філософів, 5 істориків, 5 політологів, 5 соціологів, 5 філологів) 
показало, що в умовах постколоніальних (пострадянських, посттоталітарних) 
трансформацій яскравими представниками української національної еліти були 
визнані 37 осіб. У даному списку лідирують наші сучасники В. Гетьман, Л. 
Гузар, Л. Костенко, М. Попович, Є. Сверстюк, В. Стус, В. Чорновіл та ін. 
Названі експертами особистості підтвердили своєю діяльністю власну 
належність до української національної еліти, вони допомагали і допомагають 
українському суспільству позбутися від патерналізму, пристосуванства, 
конформізму, соціальної пасивності, безвідповідальності, несуб’єктності, 
національного нігілізму, малоросійства, провінціалізму, почуття страху, 
відчуття власної меншовартості, комплексу неповноцінності, маргінальних і 
мімікрійних поведінкових практик тощо. Проведене нами 11 – 17 вересня 2017 
р. опитування 7 політичних експертів, які співпрацюють з багатьма народними 
депутатами, показало, що, на їхню думку, лише 35 – 45 сучасних депутатів 
Верховної Ради України підтверджують своєю діяльністю наявність у них 
активної громадянської позиції.  

Таким чином, саме громадянський вимір (як критеріальна ознака) дозволяє 
виокремити українську національну еліту постколоніальної доби, а також 
відокремити її від нинішньої правлячої псевдоеліти. Саме громадянська зрілість 
спонукає сучасну українську національну еліту (яка ще перебуває на етапі 
становлення) стати справжнім суб’єктом якісних суспільних перетворень у 
постколоніальний період, коли всі її представники почнуть відповідально 
виконувати свої основні функції: культуротворчу, державотворчу, націєтворчу, 
а також консолідаційну, креативно-перетворюючу, прогностичну, мотиваційну, 
мобілізаційну, управлінську, духовно-світоглядну, ідентифікаційну, 
патріотичну, гуманістичну, аксіологічну, демократичну, стабілізуючу, 
стратегічну, безпекову тощо. Активна громадянська позиція представників 
української національної еліти допомагає вчасно давати адекватні відповіді на 
виклики, поставлені часом (це не тільки глобалізаційний, екологічний, 
технологічний та інформаційний виклики, але й виклик неоголошеної гібридної 
війни), сприяти організації добровольчого та волонтерського руху тощо. 

На жаль, до цього часу основними механізмами рекрутування еліт є не 
тільки обрання і призначення осіб на керівні посади, але й наявність значного 
обсягу політичного або економічного капіталу, який має особа (кандидат на 
посаду); спільність політичних та економічних інтересів кандидата на посаду та 
вищого керівництва; родинні або земляцькі зв’язки з керівниками; фаворитизм, 
протекціонізм, корупція і т.п. Сьогодні необхідно нівелювати деструктивні 
механізми рекрутування еліт. Необхідно також ліквідувати характерне для 
пострадянської еліти домінування політичного капіталу над економічним, 
культурним та соціальним. Для сучасної України найбільш важливим є не 
тільки формування відповідальної політичної еліти, яка б змогла консолідувати 
інші елітні групи, спрямовуючи їхню діяльність у конструктивне русло, але й 
забезпечення її своєчасної ротації, якісного оновлення, деолігархізації, а також 
вирішення наступних проблем: а) відсутність довіри суспільства до сучасної 
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правлячої псевдоеліти; б) відчуження правлячої псевдоеліти від суспільства; в) 
відсутність ефективної взаємодії правлячої псевдоеліти з громадянським 
суспільством. Важливими завданнями, які стоять перед українською 
національною елітою, є деколонізація, декомунізація, а також деолігархізація 
суспільства й держави. Адже у багатьох випадках замість диктату колишнього 
імперського центру громадяни України отримали деспотичну експлуатацію з 
боку фінансово-промислових груп та олігархів.  

Висновки.  
Вступ України у постколоніальний період свого розвитку створив 

фундаментальні основи не тільки для постання національної еліти, але й для 
формування політичної нації, громадянсько-політичної ідентичності та 
сучасного громадянського суспільства (характерними ознаками якого є повага 
до закону та верховенства права, солідарність, самоорганізація, добровільність 
участі, відповідальність, суб’єктність, взаємодопомога, толерантність тощо). У 
постколоніальній Україні ініціюється громадянська активність, розвиваються 
практики добровільної самоорганізації і волонтерства, в процесі розвитку 
громадянського суспільства засвоюються цінності, властиві громадянській 
культурі активістського типу [1]. На жаль, публічний контроль над владними 
структурами та підзвітність їхньої діяльності громадянському суспільству ще 
не набули системного характеру, а корупційні мережі (як і раніше) зберігають 
свій стійкий вплив в Україні. У зв’язку з цим соціальний досвід самоорганізації 
громадянського суспільства, набутий в періоди масової протестної активності, 
необхідно трансформувати у сферу контролю за владними структурами, 
супроводу реформ і протидії корупції, забезпечуючи адекватну представленість 
інтересів громадян, ефективну координацію їхньої просоціальної та 
проукраїнської діяльності, а також громадянських практик.  

Отже, українська національна еліта мусить здійснювати якісні політико-
правові, соціально-економічні, соціокультурні, техніко-технологічні, екологічні 
та інші перетворення; підтримувати цілісність і духовну єдність суспільства, 
розвиток демократії і самоорганізаційних процесів в Україні, формування й 
утвердження спільної ідентичності громадян України.  
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Abstract. The article analyzes the Ukrainian national elite of the postcolonial era. In recent 

years, the interest in elitist issues has been grown significantly.  
In modern socio-humanitarian field, the issues of the elites’ role in the modern world, the 

criteria for evaluating different elite’s activity, the measure of their citizenship, patriotism and 
professionalism are often discussed. Positive social transformations in many respects depend on the 
qualitative state of modern Ukrainian elites, on their socio-political maturity, on their willingness 
and ability to consolidate Ukrainian society, on the level of their responsibility for the fate of 
Ukraine. The author of the article follows to the concept of plurality of elites (based on the idea of 
distinguishing elite groups in the fields of their leading activities), which enables the allocation of 
political, ideological, public-administrative, military, economic and engineering, scientific, 
spiritual, medical, educational (pedagogical), cultural-artistic, religious, informational, sporting, 
etc. In the post-colonial period, all these elite groups must become an integral elements of the 
Ukrainian national elite.  

So, the Ukrainian national elite would become the true subject of decolonization of Ukraine 
and positive social transformations only when all its representatives will begin to perform their 
core functions in a responsible way: culture-creating, state-building, nation-building, as well as 
consolidating, creative-transforming, forecasting, motivational, mobilizing, administrating, 
spiritual-ideological, identification, patriotic, humanistic, axiological, democratic, stabilizing, 
strategic, security, etc. The Ukrainian national elite must respond on time to the challenges posed 
by time (globalization, ecological, economic, technological, informational, etc.). The most 
important for modern Ukraine isn’t only the formation of an effective and responsible political elite 
that could consolidate other elite groups, directing their activities in a constructive way, but also 
ensuring its timely rotation, qualitative upgrading, de-oligarchy and overcoming its alienation from 
society. The national elite must carry out high-quality legal, political, socio-economic, socio-
cultural, technological, ecological and other transformations; to support the integrity and spiritual 
unity of society, the development of democracy and self-organization processes in Ukraine, the 
formation and approval of a civil-political and European civilization identity of Ukrainian citizens. 
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Аннотация. Бессмертное стихотворение А.С. Пушкина демонстрирует идеальную 
цель обучающего (и обучающегося) родному языку, недостижимую в буквальном, 
житейском смысле, однако служащую высшим ориентиром. Лингвориторический (ЛР) 
анализ имплицитной лингводидактической информации и предложенное методическое 
сопровождение для студентов, изучающих дисциплины культурноречевого цикла, позволяют 
углубиться в проблему соотношения и потенциального гносеологического синтеза религии, 
науки и философии.  

Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) парадигма, образовательный процесс, 
«Пророк» А.С. Пушкина, гносеологический синтез науки, религии, философии. 

Вступление. 
В нашем учебном пособии «Лингвориторика: основы речевого 

самосовершенствования» (Сочи, 2017), которое адресовано студентам всех 
направлений, изучающим дисциплины культурноречевого цикла, предлагается 
лингвориторический (ЛР) анализ стихотворения А.С. Пушкина «Пророк». 
Вопросы, задания, темы для дискуссий и полемики охватывают различные 
аспекты проблемы гносеологического синтеза науки, религии и философии.  

Основной текст. 
Текст «Пророка» представляет Вселенную как глобальный дискурсивно-

текстообразующий процесс, космический диалог Высшего разума и человека. 
Это грандиозная метафора не только коммуникативного, но и 
лингводидактического процессов, иллюстрирующая алгоритм становления 
поэта-ритора, литературной личности в процессе ее «обучения» 
сверхэффективной речевой деятельности – как рецептивной, так и 
продуктивной. Одухотворяющим психоэнергетическим импульсом, 
рождающим у будущего Пророка неодолимую деятельностно-
коммуникативную потребность привнести в людские души заряд вселенского 
Этоса, становится Божий глас: «Восстань, пророк, …». Божественный монолог, 
будучи агитационной речью, построен как риторический период, с нагнетанием 
предикатов, синтаксическим параллелизмом, высокой лексикой, обращением и 
восклицанием, и является ярким примером глубочайшего содержания, 
усиленного риторически совершенной формой. Необоримая иллокутивная сила, 
звучащая в Его воззвании, завершает софийно-синтезную трансформацию 
поэта в идеальную языковую личность на всех уровнях универсальных ЛР 
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параметров: логосно-тезаурусно-инвентивных («И виждь, и внемли»); этосно-
мотивационно-диспозитивных («Исполнись волею моей»); пафосно-вербально-
элокутивных («Глаголом жги сердца людей»). Этот суггестивный супердискурс 
оживляет идеологическим дыханием бренную физическую оболочку («Как 
труп, в пустыне я лежал…»). Божественный Этос через Пафос Его речи, 
оплодотворяя подготовленную почву расширенного языкового сознания – 
тезауруса, которому, благодаря Серафиму (на первом этапе невербальной 
коммуникации), уже открылся высший Логос – становится Этосом реципиента, 
способного, в свою очередь, донести Божественное Слово другим, 
вочеловечить его с помощью собственного пафоса. 

Пророк символизирует Ритора, идеальную языковую и литературную 
личность, обладающую высочайшей, сверхъестественной ЛР компетенцией, 
ориентированную на социально значимый, этически ответственный 
идиодискурс по высшим критериям – Божественным. При этом максимальный 
уровень развития интегральной ЛР компетенции, которого способна достичь 
языковая личность – при условии нисхождения в нее Святого Духа, – 
способность «глаголом жечь сердца людей». Продуктивная, собственно 
коммуникативная фаза речевой деятельности пророка не отражена в 
стихотворении. Работа акционального механизма реализации его ЛР 
компетенции переносится в будущее, читатель может только предугадывать 
формы и результаты ее осуществления. Пророк – Мессия, предсказатель, 
проповедник, субъект профессиональной, более того – сверхэффективной 
мыслеречевой деятельности. Смоделировать дальнейшее развитие событий 
можно, обратившись, например, к лингвориторике Нового Завета. Четыре 
Евангелия в аспекте исследования предстают как описание своего рода 
«коммуникативного эксперимента». Жизнь Христа после Крещения 
представляет собой непрерывную убеждающую коммуникацию, 
информационно-агитационный дискурс, референтом которого являются 
каузальные связи коррелятов: Бог – Мир – Человек – Слово. При этом налицо 
диалектическая взаимозависимость интенциональности (восприятие духовного 
факела от Бога-отца) и интенции (потребность передать людям Его Слово – 
богоугодную программу человеческой жизни).  

В речах Иисуса, передаваемых евангелистами, присутствует весь 
классический риторский арсенал – тропы и фигуры, иносказания и намеки, 
призывы, обращения, анафора, параллелизм и т.д. В них «вмонтирован» также 
образ адресата – как отмечают специалисты по ораторскому искусству, Христос 
вынужден был изъясняться притчами: если бы он говорил прямо, люди не 
поняли бы его. При этом используются доводы к угрозе (ад, Геенна огненная); 
доводы к обещанию (царствие Божие, жизнь вечная). Доводы свои он 
подкрепляет делами: воскресение Лазаря, излечение больных и др. Христос как 
языковая личность идеально соответствует прагматической конвенции – 
«единство слов, убеждений и дел» – вплоть до крестных мук. Высшая цена 
непонятого слова – собственная жизнь; перлокутивный антиэффект 
идиодискурса – Распятие. Однако это коммуникативная неудача лишь по 
ограниченным, земным меркам. В глобальном масштабе жизни вечной именно 
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ценой физической, телесной жизни обеспечил Христос коммуникативный 
сверхэффект своих публичных речей, длящийся на протяжении веков.  

В качестве методического сопровождения для студентов, изучающих 
дисциплины культурноречевого цикла, нами были составлены задания и 
вопросы, стимулирующие дискуссии по проблемам соотношения и 
потенциального синтеза религии, науки и философии.  

Вопросы к тексту (выше был приведен лишь его фрагмент):   
1. Почему стихотворение А.С. Пушкина «Пророк» можно считать образной 

иллюстрацией дискурсивно-текстообразующего процесса (его 
докоммуникативной фазы)?  

2. Опишите необходимые этапы ЛР обучения и воспитания с точки зрения 
учителя-словесника, приводя в качестве иллюстраций стихотворные строки.  

3. В результате каких психолингвистических новообразований происходит 
перевоплощение поэта в идеальную языковую личность? На каких уровнях 
структуры языковой личности происходят эти изменения?  

4. Какие термины подстрочного комментария помогли Вам выявить 
заключенную в стихотворении имплицитную филологическую информацию? 

Задание. В статье В.Ф. Нечипоренко «Пути развития лингвистики и ее 
перспективы (От В. Гумбольдта до Г. Гийома)» предлагается проект 
лингвистического Манифеста рубежа веков. Основная мысль автора, сквозь 
призму которой анализируются идеи В. Гумбольдта, А.А. Потебни, И.А. 
Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюра, Г. Гийома, – человек есть космическое 
существо, и Язык, Речь, Мышление – подсистемы этого микрокосма, при 
помощи которых мы познаем Вселенную, а она познает нас.  

Поделитесь с преподавателем своими мыслями по этому поводу, 
оформите свои наблюдения и размышления, идеи и умозаключения в форме 
эссе, донесите их до аудитории, в том числе в форме публикации в сети 
интернет и в рамках живого ораторского выступления. Подготовьтесь к 
дискуссиям в заочном режиме, станьте их организаторами в очном общении со 
своими близкими, друзьями, коллегами, знакомыми. 

 
Тема: «Действительно ли “В начале было Слово, и слова было у Бога, 

и слово было Бог…”, “Слово – дар Божий”, “Имя Божие есть сам Бог”»? 
Возможные темы и вопросы для ораторских выступлений, дискуссии, 

полемики:  
– Единство науки и религии: возможно ли это?  
– Теория Всеединства Владимира Сергеевича Соловьева: ориентир для 

наших практических действий в 21 веке или несбыточная мечта? 
– Каковы основные идеи русских философов-космистов (Федоров, 

Циолковский, Вернадский и др.)? 
– Великие физики были глубоко религиозными людьми: Ньютон, 

Эйнштейн (продолжите список). Как трактовать этот факт с точки зрения 
научного атеизма? 

– «Физика Веры» и др. издания соавторов Тихоплав – каковы Ваши 
впечатления?   
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– «Московский методологический кружок» Г.П. Щедровицкого, «пояс 
мыследействования» – как связать его с топами и поставить на службу оратору?  

– Русские религиозные философы языка: о. Сергий Булгаков, о. П. 
Флоренский, А.Ф. Лосев: в чем суть их основных идей, как мы можем 
применить их для эффективности нашей речемыслительной деятельности?  

– «Теоантропокосмическая парадигма» в языкознании – перспективное 
направление для лингвориторики? Каково соотношение двух парадигм: 
Теоантропокосмической и Лингвориторической? Можно ли сказать, что первая 
обеспечивает содержание, а вторая – форму речемыслительных феноменов 
(текста, дискурса, произведения, переводческой интерпретации и т.д.)?  

 
Тема: «Действительно ли “Язык есть проклятие духа”»? 
Подумайте над фразой, которую когда-то филологи слушали на первых 

лекциях по «Введению в языкознание» и заучивали наизусть: «На духе с 
самого начала лежит проклятие быть отягощенным материей в виде 
движущихся слоев воздуха, словом, – в виде языка» (К. Маркс, Ф. Энгельс). 

– Рассмотрим смысл этой цитаты с физической стороны, докажем ее 
обоснованность (человек имеет органы речевого аппарата, исторически устная 
речь предшествует письменной и т д.). 

– Если мы посмотрим с позиций наличия «тонкого мира» (наряду с 
физическим телом человек имеет эфирное, астральное, ментальное, причинное, 
буддхическое тела, «тело духа» и т.д.), то возникают вопросы:   

§ Как быть с такими явлениями, как: «мы понимаем друг друга без 
слов», «я расшифровываю “мыслепакеты”» и т.п.?   

§ Как расценивать книги-ченнелинги – «Крайон», «Говорит Сет» и 
подобные, которые расходятся большими тиражами и востребованы 
в российской аудитории? 

– Знаем ли мы концепции «философии русского космизма»?   
§ Почему это направление в мировой науке и философии закреплено 

именно в качестве этнокультурно маркированной «русской версии»?  
§ Заслуга ли этого комплексного направления, что Россия, 

действительно, стала первой в мире космической державой, подарив 
Планете Земля первый космический полет Юрия Гагарина?  

§ Что мы знаем о трех ветвях русского космизма: религиозно-
философская, естественнонаучная, литературно-художественная – и 
их выдающихся представителях?  

 
Заключение и выводы. 
Бессмертное стихотворение А.С. Пушкина демонстрирует идеальную цель 

обучающего (и обучающегося) родному языку, недостижимую в буквальном, 
житейском смысле, однако служащую высшим ориентиром. 
Лингвориторический (ЛР) анализ имплицитной лингводидактической 
информации и предложенное методическое сопровождение для студентов, 
изучающих дисциплины культурноречевого цикла, позволяют углубиться в 
проблему соотношения и потенциального гносеологического синтеза религии, 
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науки и философии. Это расширяет общегуманитарный кругозор и 
лингвокультурологическую базу обучающихся, что важно, в том числе, для 
студентов нефилологических направлений подготовки.  

 
Abstract. The immortal poem of A.S.Pushkin demonstrates the ideal goal of the one who 

teaches (and learns) the mother tongue. The goal is unattainable in a textual, common sense but 
serves as a landmark. The linguistic and rhetorical (L&R) analysis of implicit linguistic and 
didactic information and the proposed methodological support for students who study subjects of 
the cultural and speech cycle, allows us to deeply understand the correlation problem of the 
potential epistemological synthesis of religion, science and philosophy. It expands the general 
humanitarian horizon and the linguistic and cultural base of students, and that is very important, 
includes the non-philological directions of training. 

Key words: linguistic and rhetorical (L&R) paradigm, educational process, "The Prophet" by 
A.S.Pushkin, epistemological synthesis of science, religion, philosophy. 
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Аннотация. Применение интегративного лингвориторического (ЛР) подхода 

позволяет по-новому взглянуть на проблемы преподавания художественной литературы, в 
том числе переводной, а также читаемой на иностранном языке, и оптимизировать 
образовательный процесс. В статье раскрыты некоторые аспекты теоретических основ 
ЛР интерпретации дискурс-текста в коммуникативном срезе полилога ряда языковых 
личностей (ЯЛ): «ЯЛ писателя – (ЯЛ переводчика) – ЯЛ литературоведа/критика – ЯЛ 
учителя-словесника – ЯЛ обучающегося». 

Ключевые слова: лингвориторический (ЛР) подход, языковая личность (ЯЛ), 
литературное произведение, интерпретация дискурс-текста, образовательный процесс.  

Вступление. 
Сведения по лингвориторической (ЛР) герменевтике позволяют учителю 

по-новому взглянуть на традиционные «этапы работы над произведением» (так, 
в начальной школе выделяются подготовка к восприятию, первичный синтез, 
проверка восприятия, чтение самих детей, аналитико-синтетическая работа, 
включающая рецептивно-аналитическую, репродуктивно-конструктивную и 
продуктивно-творческую речевую деятельность), предостерегают от их 
пропуска, формального или методически неверного проведения.  

Основной текст. 
Если художественный текст выступает воплощением авторской идеологии, 

то учитель является исследователем, трактующим его с определенных позиций. 
Он не навязывает своего понимания, ибо вокруг инвариантного ядра возможен 
целый веер интерпретаций, однако тактично противостоит и тому, чтобы 
ядерная семантика искажалась. В практике преподавания литературы между 
автором произведения и его читателем-учителем, как правило, стоит посредник 
– литературовед, критик. Та или иная школьная интерпретация представляет 
собой синтез авторского замысла и литературоведческой интерпретации, 
который, в свою очередь, интерпретируется преподавателям литературы 
(«интерпретация интерпретации»). Читая литературоведческую или 
критическую статью, учитель воспринимает произведение уже сквозь призму 
«двухголосия» автора и критика, рождая полифонию своим собственным 
откликом. В дальнейшем эта полифония умножается индивидуальными 
особенностями восприятия учащихся. Таким образом, кроме интерпретатора1 
(литературоведа, критика, автора учебника) появляются интерпретаторы 2, 3, 4…, 
а художественный текст, если суммировать открытое множество 
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интерпретаций, предстает ядром в пульсирующей массе «психоэнергетических 
излучений», – набегающих волн интерпретаций, в большей или меньшей сте-
пени адекватных авторской интенции. Если представить это явление в виде 
цветовых пятен, то текст как ядро произведения являет собой основной тон, 
например, красный, а наслоения-интерпретации можно представить в виде его 
аур различных оттенков производных тонов – розового, бордового, и т.д. 
Литературное произведение выступает результатом полного осуществления 
ЛР-герменевтического круга; возможные виды анализа и интерпретации произ-
ведения базируются на каком-то из его звеньев. Это позволяет считать рамки 
ЛР парадигмы как общеметодологической системы координат «пределом 
пределов» интерпретации литературного произведения.  

 Применительно к школьным урокам детской литературы (так, в 
начальных классах закладываются основы читательской культуры) следует 
подчеркнуть, что обучение художественной рецепции должно иметь, помимо 
учебно-бытовой, экстраординарную стратегическую цель, так как адекватные 
восприятие, понимание, анализ и интерпретация текста есть коммуникативные 
механизмы бытия культуры, заключающегося в непрерывности традиции, в 
бесконечном диалоге сознаний множества ЯЛ. Как известно, спецификой 
восприятия художественного текста младшими школьниками является 
«наивный реализм», при котором в основном усваивается сюжетная канва, а 
художественный сверхсмысл остается «за кадром». Чтобы художественный 
текст из семиотического объекта стал полноценно семантическим, нужно 
поднять на более высокий теоретический уровень работу по корректировке 
детского восприятия литературного произведения. 

Стратегической целью уроков детской литературы должно стать именно 
включение ребенка в ЛР-герменевтический круг, позволяющий приблизиться к 
такому пониманию художественного текста, которое делает читателя 
«конгениальным автору» (М. Гиршман). Роль «переводчика» с языка писателя 
(языковой личности – ЯЛ1) на язык учащегося (ЯЛ2) принадлежит учителю 
(ЯЛ3). Он призван способствовать «пересаживанию» эмоционально-
когнитивно-этического континуума художественного текста в сознание 
младшего школьника как менее развитой ЯЛ. Именно в результате этого 
процесса, благодаря воспринятым в индивидуально-авторском преломлении 
идеальным антропокосмикам – Этосу, Логосу и Пафосу, на уровне Софийного 
синтеза совершается воспитание и развитие ребенка – нравственно-этическое, 
интеллектуально-ментальное, эмоционально-эстетическое. 

Чтобы подлинно духовное общение на уроке состоялось, учитель должен, 
отрешившись от учебных будней, войти в художественное пространство текста, 
как Алиса в Зазеркалье, чтобы уже изнутри осторожно, «на цыпочках» вводить 
в ЛР-герменевтический круг учащихся. Если же с холодным сердцем, 
скучающей душой (а безэмоциональность уроков чтения, к сожалению, 
обычное явление) с помощью нудных вопросов «изучать» произведение, до-
стигается один из следующих результатов: 1) обратный эффект, нелюбовь к 
чтению, «чтение со слезами», «из-под палки»; 2) равнодушное отношение к 
художественному тексту как чуждому, внешнему, не затрагивающему ребенка 
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как личность семиотическому объекту; 3) впечатлительный, от природы или 
благодаря домашнему воспитанию чуткий к слову ребенок входит в волшебный 
мир литературы, но не благодаря, а вопреки учителю. 

При предварительном анализе учителю поможет понимание того, что 
художественный текст есть овеществленный процесс мыслеречевой 
деятельности автора как сильной ЯЛ, ритора, вдохновленного мощным 
художественно-этическим порывом. Этот процесс объективно проходит 
универсальные этапы идеоречевого цикла «от мысли к слову» – инвенцию 
(нахождение, изобретение мысли), диспозицию (расположение), элокуцию 
(языковое выражение), обрамляемые ориентировочным и контрольно-
рефлексивным этапами. Соответственно, в художественном тексте застывают, 
как в кусочке янтаря, экспликаторы пересечений уровней ЯЛ автора, этапов 
идеоречевого цикла, стихий Этоса, Логоса, Пафоса и Софийного синтеза. При 
рецепции же зрелого читателя в сложное взаимодействие вступают два 
встречных процесса: свернуто-конденсированная «имитация» авторской 
мыслеречевой деятельности и зеркальное отражение этапов идеоречевого 
цикла. Поэтому прогрессивно-регрессивным является и ход анализа, шаг за 
шагом проникающего в «пламенеющее ядро» произведения, его движитель, 
одушевляющую силу – авторскую интенцию, которая сквозит в каждой детали, 
формируя художественный текст в фокусе единой иллокутивной силы. 
Осуществив общую ориентировку – автор, эпоха, тема, объем, жанр, стиль, 
доминирующий тип речи, общая архитектоника произведения, – мы начинаем с 
элокутивного анализа языковых средств, особенно содержащих авторские 
коннотации, эксплицирующих на вербально-семантическом уровне своеобразие 
лингвокогнитивного (тезауруса) и мотивационного (прагматикона) уровней 
ЯЛ1. Далее переходим к уяснению диспозитивного членения художественного 
текста как программирования автором восприятия реципиента и, наконец, 
достигаем глубинного уровня инвенции – заложенных в произведение мыслей 
и чувств, его идеи как квинтэссенции авторской интенции; читаем между строк, 
проникаем в подтекст, реконструируем образ автора-собеседника.  

Основным способом обучения восприятию художественного текста 
остается многократное чтение произведения, одушевленное стратегической 
сверхзадачей общения с автором-ритором, выразителем вселенского Этоса, 
Логоса и Пафоса, сильной, образцовой, уникальной ЯЛ – эталонной, близкой к 
совершенству. Понимание ЛР-герменевтической сущности этого процесса 
поможет учителю организовать чтение, снимающее слой за слоем структурные 
оболочки художественного текста, позволяющее все глубже проникать в его 
смысл благодаря вчитыванию, вслушиванию, вчувствованию, вдумыванию в 
языковую ткань произведения. При этом создаются особые возможности 
обучения, воспитания и развития ЯЛ школьника, понимаемых как обогащение 
его вербально-семантического уровня; расширение тезауруса – 
лингвокогнитивного уровня; облагораживание, очеловечивание мотивационно-
прагматического уровня, когда ребенок «по крупинке познает свою 
ответственность за материальные и духовные ценности, созданные старшими 
поколениями» (В.А. Сухомлинский). Урок детской литературы становится 
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уроком человековедения, «подключения» учеников вместе с учителем и 
благодаря ему в «энергетическую сеть» духовной культуры России, всего 
человечества, Уроком «под током высокого напряжения» духовных сил. 

Так, главным требованием к этапу первичного синтеза на уроке детской 
литературы является артистичность, взволнованность, искренность чтения-
исполнения. Презентация произведения призвана перенести детей в 
литературное Зазеркалье, где уже находится учитель – благодаря подготовке к 
уроку и вчувствованию в художественный текст в процессе публичного чтения, 
играющего роль эмоционального катализатора. Однако каждый ученик, 
находясь в художественном пространстве, синтезирует его в сознании с разной 
степенью адекватности и полноты. Увеличение степени этой адекватности – 
задача остальной работы на уроке.  Смысл этапа проверки восприятия 
психологическое «зондирование»: оказались ли ученики в Зазеркалье? Что там 
увидели, пережили, прочувствовали? Его цель также - по возможности, 
удержать души детей в особом состоянии – «по ту сторону зеркала», в книжном 
мире-фантоме, созданном писательской интенцией. Добиваясь 
выразительности чтения – лакмусовой бумажки понимания, учитель 
объективно совершенствует и остальные стороны этого навыка – 
сознательность, правильность, беглость. Прежде всего, необходимо 
соблюдение знаков препинания – ЛР феномена, выражающего интенцию автора 
благодаря передаче его интонации. При повторном чтении рекомендуется не 
сбиваться на вопросно-ответную беседу, чтобы формировать чувство языка, 
дать возможность произведению самому действовать в душе ребенка (К.Д. 
Ушинский) силой, красотой и волшебством родного слова, прочитанного 
выразительно, а следовательно – пропущенного через разум и чувства. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, применение интегративного ЛР подхода позволяет по-

новому взглянуть на проблемы преподавания художественной литературы, в 
том числе переводной, а также читаемой на иностранном языке; 
оптимизировать образовательный процесс. Нами раскрыты лишь некоторые 
аспекты теоретических основ ЛР интерпретации дискурс-текста, учитывающей 
многомерность коммуникативного среза полилога ряда ЯЛ – «сотворцов» 
коммуникативно-художественного эффекта: «ЯЛ писателя – (ЯЛ переводчика) 
– ЯЛ литературоведа/критика – ЯЛ учителя-словесника – ЯЛ обучающегося». 
Цепочка ЯЛ  потенциальных интерпретаторов, как и генерируемое ими 
приращение смысла, равно бесконечны. При каждом новом прочтении тандем 
перечисленных ЯЛ в идеале выступает как некий единый, живой, находящийся 
в непрерывном становлении и действии квази-организм, носитель нацеленного 
в будущее индивидуализированного духовно-нравственного, идейно-
смыслового, художественно-эстетического симбиоза – этого перманентно 
инновационного продукта литературно-художественной коммуникации.  

 
Abstract. The application of the integrative linguistic and rhetorical (L&R) approach allows 

us to take a new look at the problems of teaching the belletristic literature, translated and read one 
in a foreign language, and also to optimize the educational process. The article reveals some 
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aspects of the theoretical basics of L&R discourse-text interpretation in the communicative 
perspective of polylogue of several linguistic personalities (LP): "LP of a writer – (LP of an 
interpreter) – LP of a literary critic / a critic – LP of a language teacher – LP of a student". The 
tandem of mentioned LP acts in an ideal way as a kind of single, living, quasi-organism that is in 
continuous formation and action, a carrier of an individualized spiritual-moral, ideological and 
semantic, artistic-aesthetic symbiosis – permanently innovative product of literary and artistic 
communication. 

 Key words: linguistic and rhetorical (L&R) approach, linguistic personality (LP), literary 
work, interpretation of discourse-text, educational process. 
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Аннотация. На пересечении интегративного лингвориторического (ЛР) и 

синергетического подходов феномен дискурс-текста характеризуется в качестве 
самоорганизующейся системы. Синергетический эффект обеспечивается 
взаимопроникновением базовых компонентов коммуникативной модели. На их пересечении с 
идеологическими аспектами речемыслительного процесса (Этос, Логос, Пафос) 
формируется система трех типов ЛР ценностей в их Софийном синтезе. 

Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) парадигма, дискурс-текст, языковая 
личность (ЯЛ), синергетический подход, ЛР ценности; Этос, Логос, Пафос, София. 

Вступление. 
Последнее двадцатилетие в российском языкознании активно развивается 

синергетический подход; данное направление трактуется как одно из 
магистральных в лингвистике будущего. Предмет лингвосинергетики, по И.А. 
Герман, – механизмы самоорганизации и саморегуляции языка; речевая 
деятельность как принципиально нестабильная, диссипативная система, 
которая эволюционирует под воздействием флуктуаций элементов; текст как 
временное состояние относительной устойчивости системы.  

Основной текст. 
Синергетика определяется, в том числе, как наука о неожиданных 

явлениях, анализирующая их причину, которой, как правило, оказывается 
неустойчивость. Качественное изменение состояния системы, производящее 
впечатление неожиданного, происходит и в случае порождения 
коммуникативной ситуацией, речевым событием того или иного типа дискурс-
текста. Плодотворную неустойчивость при этом создают диалектические 
противоречия в структуре каждого из базовых синергетических факторов, 
описанных в лингвориторической (ЛР) парадигме. С учетом классической 
коммуникативной модели Р.О. Якобсона таковыми объективно являются 
следующие компоненты:  

1) референт – предмет речи, т.е. фрагмент действительности, 
выступающий содержанием дискурс-текста;  

2) адресант – языковая личность (ЯЛ)1;  
3) адресат – ЯЛ2, т.е. читатель, слушатель;  
4) контакт – взаимодополнительная речевая деятельность адресанта и 

адресата, в рамках литературной коммуникации это, прежде всего, письмо и 
чтение;  

5) код – общий язык как материальная канва, обеспечивающая 
возможность воплощения и восприятия идейно-смыслового содержания 
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произведений;  
6) сообщение – сам дискурс-текст в его воздействии на сознание 

реципиента.  
Последний компонент, согласно представителям Льежской школы 

неориторики, является не рядоположным, а синергетическим продуктом 
взаимодействия предыдущих пяти факторов. Трансцендентной функцией при 
этом выступает риторическая, которая в трудах Сочинской школы осмысляется 
как комплексная ЛР функция. По В.Н. Топорову, поэтическая функция языка 
(переосмысляемая Льежской школой неориторики как риторическая) 
проявляется «в проецировании принципа эквивалентности с оси селекции на 
ось комбинации, т.е. в выборе определенных членов парадигмы и 
комбинировании их в данную синтагму как элементов уже собственного 
текста». Тем самым в диалектическом сплаве реализуются оба философских 
подхода к языку – в аспекте развеществления, когда отрицается его 
субстанциальность, и в аспекте его устойчивости, неизменности, 
субстанциальности, тождества самому себе.  

Синергетические параметры дискурсивно-текстовой структуры 
располагаются в плоскости продуцента, «образа автора»: ЯЛ1 – референт; ЯЛ1 –
ЯЛ2; ЯЛ1 – код; ЯЛ1 – контакт. В терминах синергетики, «медленное и плавное 
изменение» данных параметров – на фоне остальных пересечений, создающих 
необходимое сгущение ментального пространства идейно-смысловых 
взаимодействий, – ведет к «самопроизвольному усложнению» структуры 
системы. Специфика литературно-художественней коммуникации обусловлена 
тем, что подлинным референтом такого сообщения выступает художественная 
квазиреальность, вымысел автора, тогда как в нехудожественной прозе 
функцию референта выполняет только фрагмент реальной действительности, 
пропущенный сквозь «топосы души» (Г.И. Богин) ЯЛ1. В аспекте соотношения 
«ЯЛ – текст» принципиально важно, что прагматикон, единицы которого – 
деятельностно-коммуникативные потребности (по Ю.Н. Караулову) является 
неустойчивой динамической системой, бесконечно стремящейся к обретению 
устойчивого – «удовлетворенного» – состояния. Согласно философу Н.М. 
Бахтину (брат М.М. Бахтина), человек дан самому себе как текучее и 
неоформленное множество противоречивых и смутных тенденций, но задан 
себе – как завершенное и божественно простое единство иерархически 
соподчиненных сил. Добавим: это вечное противоречие пронизано Этосом и 
Пафосом, Логосом и Софией, которые образуют концептуальную синархию (от 
гр. – «вместе», «управление») в их текучих, пульсирующих, 
взаимопроникающих флуктуациях, соотношениях и конфигурациях. Данная 
тетрада является одним из триггеров текста как синергетической структуры: 
характеризует, во-первых, авторскую интенцию в диалектическом 
соотношении «субъекта речи» и «образа автора» (В.В. Виноградов), в ЯЛ1; во-
вторых, читательскую интенциональность, обусловленную стилем восприятия 
ЯЛ2. 

В рамках синергетической концепции дискурс-текста как «целого текста» 
(М.Н. Кожина), литературного произведения, которое рождается «на рубеже 
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двух сознаний» – автора и читателя (М.М. Бахтин), мы теоретически 
интерпретировали проблему «лингвистических ценностей» (В.Г. Борботько). 
При их рассмотрении в аспекте языка не как системы, а как речетворческого 
процесса они квалифицированы нами в качестве ЛР ценностей.  

Этапность формирования ЛР ценностей как онтологии языковой системы, 
с учетом тезиса Ф. де Соссюра о ценности (значимости) как о реляционном 
свойстве единиц языка и этапов, описанных в марксистском языкознании, 
предстает следующим образом: от (1) овладения предметами, 
удовлетворяющими потребности, через (2) «запечатление в мозгу» и 
«теоретическое» отличение этих предметов к (3) закреплению результатов 
познания в названиях и (4) называнию целых классов этих предметов. Подобно 
тому, как образность языковой метафоры, в отличие от поэтической, стирается 
в сознании носителя языка, так и первичные лингвистические ценности 
субъективно ощущаются таковыми только в их ЛР измерении, создаваемом 
коммуникативной ситуацией. 

При рассмотрении ЛР ценностей в качестве синергетического продукта 
взаимодействия пяти базовых коммуникативных факторов возникают 
следующие понятийные взаимозависимости:  

1. В ракурсе продуцента (адресанта, ЯЛ1) ЛР ценности представляют собой 
усиленные психические импульсы, генерируемые всеми механизмами 
реализации ЛР компетенции – ориентировочным и др. – в идеоречецикле. 

2. С позиции реципиента (адресата, языковой ЯЛ2) ЛР ценности являются 
катализаторами речеидеоцикла как «дискурса-интерпретанты», 
продуцируемого во внутренней речи, языковыми носителями суггестии.  

3. Относительно референта ЛР ценности выступают «переключателями» из 
системы «Автор»: референт-1 (объективный мир) – референт-2 (возможный 
мир) – в систему «Читатель»: референт-3 (потенциальная реальность) – 
объективный мир.  

4. С точки зрения кода ЛР ценности воплощают квинтэссенцию действия 
риторической функции языка как трансцендентной, выступающей 
относительно текста как поэтическая, адресата – как суггестивная, и базовых 
языковых функций – когнитивной (логосный аспект), коммуникативной 
(этосный аспект), эмоционально-экспрессивной (пафосный аспект).  

5. В плане контакта ЛР ценности – средства гармонизации общения двух 
языковых ЯЛ и одновременно «пробный камень», свидетельствующий о 
культурном уровне реципиента. В политическом дискурсе тоталитарного 
общества ЛР ценности приобретают статус «псевдо» пропорционально степени 
нарушения прагматической конвенции и доминирования языковой «функции 
создания иллюзий». 

Достижение перлокутивного эффекта (Софийные ЛР ценности на 
ситуативно-синтезирующем уровне коммуникативного взаимодействия) 
обеспечивают три разряда ЛР ценностей, формирующихся в рамках 
концептуальной синархии Этоса, Логоса и Пафоса:  

Этосные ЛР ценности – это культурные концепты, образующие 
аксиологический слой языка, риторические «общие места», внешние топосы 
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ценностных суждений: то в тексте, что «имеет отношение к истине, правде, 
добру, красоте, истории» (М.М. Бахтин). Представленные на мотивационном 
уровне языковой ЯЛ как архетипы, они интерпретируются ее тезаурусом в 
соответствии с ЛР картиной мира, формируемой дискурс-универсумом 
этносоциума данного культурно-исторического периода. В тоталитарном 
обществе возникает «псевдоаксиология» (например, при диктате классовой или 
расовой теорий), параллельно актуализируются и расширяют семантические 
радиусы культурные концепты в рамках религиозной и гуманистической 
ценностных иерархий (в «подстольной» литературе). 

Логосные ЛР ценности обеспечивают убедительность аргументации. В 
частности, это структурно-смысловые модели (топы), «общие места» как 
внутренние связи ценностных суждений, способы отношений между 
культурными концептами (топосами). Они манифестируют структуру тезауруса 
языковой ЯЛ, в том числе в отвлечении от системы его понятийных элементов. 
В частности, в тоталитарном обществе логосный аспект перлокуции служит 
обоснованию новых субъектно-предикатных соотношений в ценностных 
суждениях и видоизменению их иерархии. 

Пафосные ЛР ценности образуют элокутивное наполнение дискурса, в то 
время как этосные и логосные организуют его инвентивно-диспозитивный 
каркас. Это «речевые жесты», т.е. традиционные тропы и фигуры, 
семиотически осмысляемые как метаболы. В рамках идиостиля они 
манифестируют специфику ассоциативно-вербальной сети ЯЛ1, регистрируя 
также своеобразие протекания когнитивных процессов, обнажая 
«прагматиконную подоплеку» коннотативной ауры. Пафосные ЛР ценности 
являются эстетическими ценностями, в отличие от этических ценностей 
языковой аксиологии и логических ценностей дискурсивного мышления. Так, 
специфический революционный пафос периода становления диктатуры со 
стабилизацией тоталитарного режима перерождается в официозный пафос и 
прагматические лакуны политического дискурса. 

Заключение и выводы. 
Синергетическую природу дискурс-текста образует взаимопроникновение 

базовых компонентов коммуникативной модели, на пересечении которых с 
идеологическим аспектами речемыслительного процесса (Этос, Логос, Пафос) 
формируется система трех типов ЛР ценностей. В зависимости от 
превалирования ЛР ценностей этосного, логосного и пафосного типов 
формируются типы дискурс-текстов по стилевой отнесенности: учительно-
публицистический, научно-деловой, художественно-поэтический - создаваемые 
на базе и нацеленные на преимущественное порождение морально-этических, 
рациональных и эстетических речевых эмоций. Литературно-художественное 
или публицистическое произведение как целостный семиотический объект, 
дискурс-текст особого типа, выступает в качестве гипер-ЛР ценности, 
формируемой всей совокупностью ЛР ценностей разных типов и языковых 
уровней. Софийный синтез коммуникативного эффекта – воздействия на 
воспринимающее языковое сознание адресата – формируется благодаря 
синергетическому взаимодействию всех аспектов, которые фиксируются 
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категориальными рядами ЛР парадигмы и их пересечениями в различных 
конфигурациях.  

 
Abstract. The discourse-text phenomenon is located at the intersection of integrative linguistic 

and rhetorical (L&R) and synergetic approaches and is characterized as a self-organizing system. 
The synergetic effect is provided by interpenetrating the basic components of the communicative 
model. Their intersection with the ideological aspects of the speech-process (Ethos, Logos, Pathos) 
forms a system of three types of L&R values . The Sophia synthesis of the communicative effect (the 
influence on the perceiving language consciousness of the recipient) is formed due to the synergetic 
interaction of all aspects that are fixed by the categorical series of the L&R paradigm and their 
intersections in various configurations. 

Key words: linguistic and rhetorical (L&R) paradigm, literary-belletristic discourse-text, 
language personality (LP), synergetic approach, L&R values; Ethos, Logos, Pathos, Sophia. 
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The abstract. The methodical approach used in the paper considers the problem of 
enahancing the tariffs policy which regulates the port dues payment procedure from the ships 
calling at the cargo terminals of Ukraine for cargo handling operations. 

Key words: port dues; targeted port dues usage; controlling; cost optimization; sea 
transportations; port enterprises. 

The introduction. 
Port dues in Ukraine must be optimized till cost-effective and economically 

based level in order to bring them in line with the competitive level of dues in the 
foreign ports. The implementation of the methodical controlling system into the port 
activity will facilitate the development of qualitatively new methodology of the port 
dues calculation and also the establishment of clear system of distribution, 
accumulation and spending of revenues from the port dues, which will make positive 
implications on the competitiveness of the ports of Ukraine. 

The main text. 
The Problem. The liberalization of transport market raises the issue of transfer 

to new modern management models. The state has already made some liberalization 
steps in the port sector: the entering into force of the Law of Ukraine “About the Sea 
Ports of Ukraine” from June 2013; the abolishment of the state regulation for charges 
on  loading and unloading operations; the facilitation of the provision for ships calls 
at sea port; the implementation of the electronic data exchange system “single 
window”, which envisages the performing of all types of control (custom, sanitary 
and epidemiologic, veterinary and sanitary, phyto-sanitary, ecological, radiological, 
etc.) by using the electronic data exchange, etc.  

The complex cost of cargo transportation via Ukraine consists from the transport 
tariff (the cost of material object’s transfer in the space) and from the port tariffs. The 
most significant value in port services price belongs to cargo loading tariffs and to 
port dues. And, if the charges on loading and unloading operations are already 
deregulated, the port dues are regulated by the state and there are a lot of concerns 
that they are one of the most expensive in the port community in the world. However, 
it should be noted that port dues in Ukraine are the only source for keeping, 
modernization, building of the port infrastructure, thus in some countries ports got 
subsidized for keeping and development of their infrastructure. 

In order to bring the port dues to the competitive level with the dues in other 
countries it is necessary to optimize them to the economically effective level, 
especially taking into account that the basis for them has been taken from the 
methodological principles of pricing adopted at former USSR. Thus, the current 
system of port dues in Ukraine was developed at condition that the state sea merchant 
ports were keeping their monopoly state.  



 Том 2. Выпуск 8                                                                                                                                            Экономика 

Научный взгляд в будущее 50 

The Analysis of Latest Researches and Publications. The port dues are 
considered in the works of V.V. Vinnikov, S.V. Kryzhanovskyi, О.М. Kotlubai, 
О.М. Kibik, О.V. Grushevska, І.М. Petrov, V.А. Vygovskyi, who studied the current 
classification of the port dues, analyzed the schemes of their charging and also the 
port dues are studied as the sources of financing of the port infrastructure.  

In the works of the economists S.P. Strendenes, H. Meersman, E.V. DeVorde 
[4] there was considered the principles and models of the port pricing and structure of 
the port tariffs and dues. 

The analysis of the publications by the foreign and national scientists on given 
problem demonstrated that there is a lack of attention to the issue of the methodical 
aspects of the port dues formation in modern realities, and namely there is no 
formulated methodological principles of the port dues formation, the possibilities of 
applicability of various pricing principles to the leveling of port dues were not 
considered, there is no clear mechanism of counting the investing part in the current 
approaches in order of further financing of the certain elements of the port 
infrastructure. This enables the necessity for further research on given problem. 

The analysis of the publications on this problem shown the lack of scientific 
studies which touched the specific of the grounded formulation of the charges of port 
dues and methodology of their economic calculations.  

The Aim of the Study. It is studied in the research the applicability of the 
methodical controlling system to define the grounded level of each port due, based on 
the necessary operational costs of each port in each region.  

The Basic Material of the Study.  
The legal, economical and organizational basics of the activity in the sea ports of 

Ukraine are set by the Law of Ukraine “About the Sea Ports of Ukraine”. According 
to Article 22 of the Law the following port dues are charged in the sea port: the 
tonnage, the mooring, the anchoring, the canal, the light, the administrative and the 
sanitary. The usage of the funds from the port dues is allowed strictly according to 
their targeted use[1]. 

Table 1 shows the directions of the port dues usage [2].  
Table 1 

The Port Dues in Ukraine and the Directions of their Usage 
Type of the port due The directions of the funds usage of the port dues 

tonnage  - on maintenance and cleaning of aquatorium of port from alluviums and substances 
that contaminate her surface and bottom; 
- on maintenance, repair, modernisation, reconstruction and building of fencing and 
coast support constructions of port; 
- on ship uploading and submarine-technical works on the aquatoriums of port and 
dredging, related to support, improvement, development (by expansion) of aquatorium 
of port and operating aquatorium of moorage (moorages); 
- on the aims related to providing of safety of navigation on navigable ways; 
- on maintenance of personnel that participates in realization of such works;  
- on providing of functioning and development of the national system of search and 
rescue in the maritime search and rescue region of Ukraine; 
- on indemnification of the investments, brought in by the subjects of menage in the 
strategic objects of port infrastructure, that are the objects of public domain, and on 
indemnification of cost of submarine hydrotechnical building (channels, operating 
aquatoriums of moorages and others like that) that were built due to private 
investments to going into effect by the Law of Ukraine "About the Sea Ports of 
Ukraine" 
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canal - on maintenance, service, repair and providing of safety of navigation on navigable 
ways and channels, cleaning of them from alluviums and maintenance of their sizes 
within the limits of passport values; 
- on dredging related to maintenance and/or improvement of project sizes on 
channels; 
- on maintenance, service and repair of facilities of lighthouses, coastal and floating 
facilities of navigation equipment on channels; 
- on building (acquisition, making), modernisation, reconstruction, repair of channels 
and other inconvertible assets that is used on marked in this point of aim; 
- on maintenance of personnel that participates in realization of such works; 
- on indemnification of the investments, brought in by the subjects of menage in the 
strategic objects of port infrastructure, that are the objects of public domain, and on 
indemnification of cost of submarine hydrotechnical building (channels, operating 
aquatoriums of moorages and others like that) that were built due to private 
investments to going into effect by the Law of Ukraine "About the Sea Ports of 
Ukraine" 

light - on acquisition, modernisation, reconstruction, building, and also on  maintenance, 
service and repair of lighthouses, coastal and floating aids of navigation, technical 
(situation, tow, special) fleet and specialized hydrographical (pilot) ships; 
- on realization of hydrographical works with the aim of actualization of operating 
and edition of new navigation charts and manuals for navigation in the zone of 
responsibility of Ukraine, on provision  to the navigators of information about changes 
in a navigation hydrographical situation, on preparation, development and 
actualization of cartographic products (maps, atlases, manuals and others); 
- on the receipt of information about ship calls; 
- on maintenance of personnel that participates in realization of such works 

mooring - on maintenance, service, and also repair, modernisation, reconstruction and building 
of mooring and adherent to them territories; 
- on maintenance of personnel that participates in realization of such works;  
- on indemnification of the investments, brought in by the subjects of menage in the 
strategic objects of port infrastructure, that are the objects of public domain and 
indemnification of cost of submarine hydrotechnical building (channels, operating 
aquatoriums of moorages and others like that) that were built due to private 
investments to going into effect by the Law of Ukraine "About the Sea Ports of 
Ukraine" 

anchoring - on maintenance, service, and also repair, modernisation, reconstruction and building 
of anchoring and adherent to them territories; 
- on maintenance of personnel that participates in realization of such works;  
- on indemnification of the investments, brought in by the subjects of menage in the 
strategic objects of port infrastructure, that are the objects of public domain and 
indemnification of cost of submarine hydrotechnical building (channels, operating 
aquatoriums of moorages and others like that) that were built due to private 
investments to going into effect by the Law of Ukraine "About the Sea Ports of 
Ukraine" 

sanitary - on maintenance and service, repair, modernisation and building of the fixed assets, 
vessels and container park, that used for an acceptance from the ships of all types of 
contaminations (except ballast waters), provide the handling of heavy oil products, 
garbage, food wastes and other contaminations and their transporting to the places of 
utilization, for utilization of garbage and other contaminations (incinerators garbage 
and others like that); 
- on maintenance of personnel that participates in realization of such works; 
- on indemnification of the investments, brought in by the subjects of menage in the 
strategic objects of port infrastructure, that are the objects of public domain, 
indemnification of cost of submarine hydrotechnical building (channels, operating 
aquatoriums of moorages and others like that) that were built due to private 
investments to going into effect by the Law of Ukraine "About the Sea Ports of 
Ukraine" 

administrative - on fulfiling commitment under international agreements in relation to shipping, a 
consent to obligatoryness of that is given by Verkhovna Rada of Ukraine 

 
The shipment of the cargo by the sea is the most convenient and optimal 
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decision when doing international transportations, especially of large consignments 
for long distances. International sea transportations are the complex processes, which 
costs includes several components (pic. 1). 

 
Pic. 1. The components of the costs for the sea transportation 

 
The cost and duration of the loading and unloading operations are depended of 

their organization and by the technology and may vary not only by regions, countries, 
but also by cargo handling complexes (berths) within one port.   

The port dues, pilots services, tug services, canal passage and other expenses 
relevant to ship call at port are differs in value not only by the region, country, but 
also within the ports of one country.  

The variability of the prices for loading nd unloading operations and dues and 
charges at given ports are one of the factors which explains the differences in freight 
rates. 

The absolute and relative value of fuel component in price of sea transport 
product is depended on the distance of transportation, ship speed and the level of the 
market price of fuel. 

The price of sea transport product at transportation is individual depending on 
the type, cargo quantity, direction, and even on the period of transportation.   

There are many publications that the port dues in Ukraine are much higher than 
in comparison with the ports of other countries.  

Ukraine is one of the biggest exporter of grain and iron ore, and also exports 
significant amounts of coal, especially not so long ago, when there were transit flows 
from the Russian Federation. 

Ukrainian exporter pays more, than his competitors in other countries in more 
competitive ports (table 2).   
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Table 2 
The comparison of the port due and charges for provided services to the general 

cargo ship Cape Size (for iron ore) 
Port      Country          USD, th. per ship call  

Pivdennyi Ukraine 300 
Headland Australia 145 
Dampir Australia 145 

Seven-islands Canada 130 
Por-Cartier Canada 125 

Itaguai Brazil 125 
Narvik Norway 111 

Tubaran Brazil 103 
Saldanha Bay South Africa 85 

Goa India 45 
Nuadibu Mauritania 40 

  
The port dues in Ukraine are higher on USD 1,1-3,0 per ton of cargo, than port 

dues in compare with foreign ports, and due to this Ukrainian ports are not 
competitive at world market. 

But port dues in Ukraine are the only source of funds for keeping, 
modernization, construction of port infrastructure, thus in some countries ports are 
subsidized for keeping and development of their infrastructure. That means that 
national ports when performing their activity at strict tax system have no financial 
support from the state, and, moreover, 100 % of the administrative due are forwarded 
to the state budget. 

The analysis of the usage of the port dues for 2014-2016 is shown in Table 3. 
 

Table 3 
The analysis of the usage of the port dues for 2014-2016 

The parameter/ years 2014 2015 2016 

Port dues paid, UAH mln.  2 707 4 919 4 946 
Port dues used, UAH mln.  1 518 1 326 1 835 
     Incl. on capital investments 729  144 327 
Percentage of capital investments expenses to the amount of 
used port dues, % 48 11 18 
Percentage of capital investments expenses to the amount of paid 
port dues, % 27 3 7 
Payments to the budget, UAH mln. 867 1 645 2 862 
Percentage of budget payments to the amount of paid port dues, 
%  32 33 58 

 
The increase of payments to the state budget is connected with the performing of 

the current Provision of the state budget payments of the part of net profit (income) of 
the state owned enterprises and its unions and namely payments to the state budget of 
up to 75% of net profit. At the same time the payment of 75% of net profit to the state 
budget by the Ukrainian Sea Ports Authority (USPA) ruins the working principle of 
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targeted character of port dues. 
So, it is evident the necessity to stop the non-targeted usage of the funds of the 

USPA and to abolish the practice of payment of 75% of ports incomes to the state 
budget. 

The most problematic and discussion issue is the necessary volume of 
operational works and the level of expenses for these works as well as the 
optimization of the number of personnel. 

In fact, using each due there must be recovered certain expenses. For this aim, 
there must be defined the list of expenses to be covered by the dues and there must be 
analysed the rate of port dues usage for the non targeted aims.  The resolving of this 
task is possible by using the methodological approach of controlling in the sphere of 
port tariffs which will envisage the justification of the value of each port due taking 
into account the liberalization of the port tariffs policy regulation.   

At present stage it should be noted that port dues in Ukraine are charged by one 
organization – the Ukrainian Sea Ports Authority. It has 14 branches in ports, every 
one of them with its own work specification and located in different regions. The 
USPA has in its structure several types of activities, huge personnel (about 8 th. 
people). And in this respect, the management often faces with the problem of 
effective covering of all aspects of its activities and thus the sense of control could be 
lost.  

The implementation of managerial controlling in case of the USPA will enable 
to establish timely provisioned system of informing the management with full, open 
and reliable information needed for taking optimal management decisions. 

In this case the methods of controlling mean not attracting of the new 
introductions to business and race for fast profits, but the achievement of sustainable 
development of the enterprise, resource stabilization and it is deemed necessary to 
develop and implement the tax policy and control under each structure. 

Controlling is the system for defining the goals, forecasting and planning of the 
mechanisms and instruments to reach these goals, and also for validation of the 
success of goals performing. So, it is the system of monitoring and research of the 
economic mechanism of the given enterprise and developing the ways for reaching 
the aim set by this enterprise [3].  

Often the controlling is identified as managerial accounting. However, its 
functions are wider. Mostly it is the service function for business, and in particular 
the support  for the management in the sphere of strategic and operational 
management. The service is in promoting the management in setting the goals, 
developing of the plans and budgets, and also in timely support with financial and 
non-financial information. It should be noted that one of the main element of the 
system is the control itself – as the comparison of the planned parameters with factual 
and factor analysis of deviations. Thus, control is not for the sake of control and 
looking for offenders, but control for the sake of reaching the goals of the company 
by the way of its performing. 

The task of controlling is to bring the organization to the defined aim, thus to 
establish the effective management system. 

The implementation of the methodical controlling system will allow to define 
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economically based rates for each port due based on operational expenses of each 
port in every region. 

The controlling system developed in the effective way at setting the size o port 
dues will allow the following: 

- avoiding the cross subsidizing between various centres of income; 
- validation of the expenses used for calculation of the level of dues, including 

cost validation auditing; 
- resolving the inflation issues. The forecasting of future expenses and incomes 

will inevitably be exaggerated by the inflation level and UAH currency exchange 
level, in which the biggest part of expenses are made, as well as by USD, which is the 
currency for dues charges; 

- defining of the compensators. To avoid losses as for the port users and for port 
administrations as result of forecasted and real expenses and incomes, it will be 
implemented at the end of each year the compensation mechanism. As per this 
mechanism, the Ministry of Infrastructure of Ukraine will introduce the decision 
about correction of relevant dues charges for the next year in order to compensate 
over expenses of the port users in case of high charges or in order to compensate the 
port administration incomes in case of too low charges of port dues. Yearly 
correction of charges is expedient until the various key constants are stabilized 
(especially inflation and exchange level). These yearly corrections will also protect 
the port users from possible significant changes of the charges for port dues. 

The Conclusions. The implementation of the methodical controlling system into 
the port activity will facilitate the development of qualitatively new methodology of 
the port dues calculation and, also, the establishment of clear system of distribution, 
accumulation and spending of revenues from the port dues.  

The aim of methodical approach to the controlling of port dues is the definition 
of grounded level for port due, which is necessary for: 

- covering operational expenses; 
- expenses for actives renovation in the end of their operation; 
- financing of all future investments.  
The main aim of the setting of the sizes of port dues, is, first of all, the costs’ 

minimization on the trade with Ukraine, the raise of the sea ports attractiveness and 
promoting the private investments into the port infrastructure.  
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Аннотация. З метою приведення портових зборів в Україні до конкурентного рівня 

зборів інших країн їх необхідно оптимізувати до економічно обґрунтованого рівня. Для 
вирішення задачі в роботі застосований системний підхід, який розглядає систему 
контролінгу як метод раціонального вирішення проблеми ціноутворення портових зборів. 
Застосування методичної системи контролінгу сприятиме визначенню обґрунтованих 
ставок кожного портового збору, виходячи з необхідних експлуатаційних витрат кожного 
порту. Робота присвячена розробці методичної системи контролінгу для вирішення 
комплексної задачі оптимізації портових зборів та збереження джерела підтримання у 
належному стані портової інфраструктури. Впровадження системи контролінгу в портову 
діяльність сприятиме розробці якісно нової методики розрахунку портових зборів, а також 
створенню прозорої системи розподілу, накопиченню і витрачанню доходів від портових 
зборів, що позитивно позначиться на конкурентоспроможності портів України. 

Ключові слова: портові збори; цільове використання портових зборів; контролінг; 
оптимізація витрат; морські перевезення;  підприємства портової галузі 
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Анотація. У статті розглядаються методичні та теоретичні засади економічного 

аналізу виробничих запасів. Визначено основні показники, які використовуються для аналізу 
забезпеченості підприємства запасами. Здійснено факторний аналіз матеріаловіддачі 
методом ланцюгових підстановок. Також у статті запропоновані шляхи підвищення 
ефективності використання запасів на вітчизняних підприємствах.   

Ключові слова: аналіз, запаси, факторний аналіз, метод ланцюгових підстановок. 
Вступ. 
Головною передумовою успішного господарювання є наявність і 

раціональне використання виробничих запасів. Для здійснення постійної та 
успішної виробничої діяльності будь-якого підприємства необхідно мати 
певний запас сировини та матеріалів, а також інших запасів, які будуть 
використовуватися в процесі виробництва. Ефективне управління запасами є 
вкрай важливим аспектом, оскільки вони є основною частиною собівартості 
готової продукції То ж раціональне управління ними дозволить зменшити 
показники собівартості, а, отже, підвищить показники діяльності підприємства. 
Виходячи з цього, питання вивчення основних аспектів аналізу виробничих 
запасів на підприємстві є вкрай актуальним. 

У процесі аналізу виробничих запасів визначається забезпеченість 
підприємства матеріальними ресурсами. Планування потреб у виробничих 
ресурсах здійснюється на основі попередніх результатів використання запасів 
на виробництві, на ремонт та на інші потреби [4]. Недостатня забезпеченість 
підприємства виробничими запасами гальмує його нормальну діяльність і 
погіршує фінансовий стан.  

Для того, щоб проаналізувати фактичне забезпечення підприємства 
матеріальними ресурсами, необхідно порівняти фактичне надходження 
матеріалів від постачальників та з внутрішніх джерел із потребою підприємства 
з урахуванням залишків у незавершеному виробництві, визначають коефіцієнт 
забезпеченості [1].  

Зростання потреби підприємства у матеріальних запасах може бути 
задоволене екстенсивним (придбанням чи наявності більшої кількості запасів) 
або інтенсивним (економнішим використанням наявних запасів у процесі 
виробництва продукції) шляхом.  

Також важливим аспектом є розрахунок забезпеченості підприємства 
запасами у днях. Забезпеченість (мінімальний запас днів) розраховується за 
формулою: 
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                                                                                                        (1) 
де Зn – запас того чи іншого виду матеріалу; Дп – добова потреба у цьому 

матеріалі. 
Після аналізу забезпеченості підприємства виробничими запасами, 

необхідно оцінити ефективність використання матеріальних ресурсів за 
допомогою показників, таких як: матеріаломісткість продукції, матеріало-
віддача, коефіцієнт використання запасів, коефіцієнт оборотності (кількість 
оборотів), тривалість обороту. 

Матеріаломісткість продукції є узагальнюючим вартісним показником і 
визначається як співвідношення суми матеріальних витрат до вартості 
виготовленої продукції і показує, скільки матеріальних витрат припадає на 
кожну гривню виготовленої продукції: 

                                                     Мм                                                          (2) 
де ВМ – сума матеріальних витрат; ГП – вартість виготовленої продукції. 
Матеріаловіддача дозволяє не тільки оцінити зміни фактичного рівня 

використаних ресурсів у порівнянні з попередніми періодами, але й виявити 
резерви збільшення обсягів виробництва. Цей показник характеризує 
ефективність використаних предметів праці, тобто показує, скільки вироблено 
продукції з одиниці витрачених матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, 
палива, електроенергії тощо). Цей показник є оберненим до матеріаломісткості 
та розраховується за формулою: 

                                                      Мв                                                          (3) 
де ВМ – сума матеріальних витрат; ГП – вартість виготовленої продукції. 
Також важливим узагальнюючим показником є коефіцієнт використання 

запасів, який визначається як співвідношення суми фактичних матеріальних 
витрат до величини матеріальних витрат, виходячи з планової калькуляції і 
фактичного обсягу випуску продукції. 

Наступним етапом є розрахунок коефіцієнту оборотності запасів 
(коефіцієнту інтенсивності використання), який визначається діленням 
собівартості реалізованої за звітний період продукції на вартість виробничих 
запасів: 

                                                                                                             (4) 
де СВ – собівартість реалізованої за звітний період продукції; З – вартість 

виробничих запасів. 
Останнім показником, який характеризує стан виробничих запасів на 

підприємстві є тривалість одного обороту запасів. Даний показник 
розраховується за формулою: 

                                                                                                      
(5) 

де Зсер – середньорічна вартість виробничих запасів; Д – число днів в 
аналізованому періоді; ЧД – розмір чистого доходу від реалізованої продукції. 
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З метою проведення факторного аналізу ефективності використання 
запасів на основі показника матеріаловіддачі, запишемо формулу у вигляді, 
зручному для проведення аналізу: 

                                       Мв                                       (6) 
де Мм – показник матеріаловіддачі; К – обсяг випуску продукції; Ц - ціна 

одиниці певного виду виробничих запасів за період, що аналізується; Н – норма 
витрачання певного виду виробничих запасів на одиницю продукції; Цт – 
відпускна ціна одиниці продукції. 

Спростив формулу отримуємо змішану кратну модель: 
                                                Мв                                             (7) 
Шляхом застосування методу ланцюгових підстановок, можна побачити 

зміну розміру основного показника шляхом поступової заміни базисної 
величини кожного факторного показника в обсязі результативного показника 
на фактичну в звітному періоді [1]. Даний метод здійснюється шляхом 
послідовної заміни базової величини кожного чинника на фактичні данні 
звітного періоду. Така процедура заміщення вихідних планових показників на 
фактичну величину здійснюється доти, доки в останньому рядку не будуть усі 
фактичні значення факторів, вплив яких вивчається. 

Отже, спочатку визначаємо вихідні показники для  проведення 
безпосереднього аналізу:  

                                            МвПл                                       (8) 
                                            МвЦт                                       (9) 
                                             МвЦ                                     (10) 
                                             МвФ                                     (11) 
де Цт1, Ц1, Н1 – відповідні фактичні показники; Цт0, Ц0, Н0 – планові 

показники; МвПл - плановий показник матеріаловіддачі; МвФ – фактичний 
показник матеріаловіддачі; МвЦт – показник зміни матеріаловіддачі за рахунок 
відпускної ціни продукції; МвЦ - показник зміни матеріаловіддачі за рахунок 
ціни одиниці певного виду виробничих запасів. 

Зміну матеріаловіддачі (в абсолютних величинах) за рахунок зміни 
кожного з факторів визначаємо за формулами: 

1) за рахунок зміни відпускної ціни одиниці продукції: 
                                       ∆МвЦт                                          (12) 
2) за рахунок зміни ціни одиниці певного виду виробничих запасів: 
                                         ∆МвЦ                                              (13) 
3) за рахунок зміни норми витрачання певного виду виробничих запасів на 

одиницю продукції: 
                                          ∆МвН                                               (14) 
Просумував значення за формулами (8), (9), (10), (11) знаходимо загальну 

зміну матеріаловіддачі, що буде означати, план був виконаний або ж бажані 
результати не були досягнуті. Таке ж значення отримуємо при різниці 
фактичного та планового показників матеріаловіддачі. 

До шляхів підвищення ефективності використання виробничих запасів на 
підприємстві можна віднести: 
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- впровадження економічно обґрунтованих норм запасу; 
- прискорення науково-технічного прогресу, упровадженням прогресивної 

техніки і технології; 
- розвиток стандартизації, уніфікації, типізації; 
- комплексну механізацію й автоматизацію вантажно-розвантажувальних 

робіт на складах; 
- вдосконалювання форм організації промислового виробництва, 

застосування дешевих конструктивних матеріалів [3]. 
Висновки.  
Отже, здійснення виробничого процесу на будь-якому вітчизняному 

підприємстві, яке займається створенням матеріальних благ, неможливо уявити 
без матеріальних запасів, основною метою придбання і утримання котрих є 
задоволення виникаючої в процесі виробництва потреби в придбаних запасах 
(сировині, матеріалах, купованих напівфабрикатах, паливі, тарі, тарних 
матеріалах, запасних частинах для ремонту, малоцінних та швидко-
зношувальних предметах). 

Ефективне та раціональне використання виробничих запасів на 
підприємстві дає можливість забезпечити успішну діяльність підприємства та 
збільшення обсягу прибутку [1]. Правильна організація аналізу виробничих 
запасів сприяє виявленню несприятливих ділянок процесу постачання запасів 
на підприємство та передання їх на виробництво. 

Одним із основних напрямів підвищення ефективності використання 
матеріальних ресурсів на підприємстві за рахунок скорочення тривалості 
перебування їх у виробничих запасах є удосконалення планування поставок 
матеріальних ресурсів, підвищення рівня організації їх зберігання та підготовки 
до використання [3]. 
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Аннотация. В статье представлены основные причины глобальной энергетической 

проблемы с целью обоснования необходимости расширения возможностей использования 
альтернативных источников энергии. Нехватка энергетических ресурсов для поддержания 
современной модели промышленности и инфраструктур, необходимость защиты 
окружающей среды и снижения неблагоприятного воздействия на планетарный климат и 
высокие темпы роста мирового населения являются одними из основных проблем, 
требующих переключатель в положении «зеленое потребление». Очевидно, что 
альтернативные источники энергии являются реалистичной перспективой расширения 
использования и увеличения их доли в многообразии энергии, насколько трудности при 
добыче и транспорте невозобновляемых энергетических сырах, как и негативного 
воздействия на окружающую среду, устанавливают объективные ограничения их роста и 
доставки. 

Ключевые слова: энергетическая проблема, спрос, альтернативные источники 
энергии. 

Введение.  
Развитие энергетики планеты сталкивается с серьезными проблемами, 

которые все чаще становится предметом международных дискуссионных 
форумов, связанных с ростом населения, улучшением уровня жизни, 
нормативными требованиями для уменьшения загрязнения окружающей среды, 
сокращения использования ресурсов органических топлив и другие. Во всем 
мире инициируется рост ответственности за охрану земельных ресурсов и 
переход к «зеленому потреблению» и «зеленой экономике». Это требует 
увеличения рециркуляции, повторного использования отходов (когда это 
возможно) и использования все более и более возобновляемых источников 
энергии. [8] Этот «зеленый» тренд проявляется вследствиеи с обострением 
экологических проблем и, в частности, по вопросам энергетики.  

Это определяет актуальность научных исследований по проблемам 
использования возобновляемых источников энергии, их состояние, динамику и 
факторов производства. Цель этой статьи заключается в определении основных 
причин и особенности современного энергетического вопроса и на этой основе 
обосновать необходимость расширения возможностей использования 
альтернативных источников энергии. 

Основной текст. 
Нехватка энергетических ресурсов для поддержания современной модели 

промышленности и инфраструктуры становится серьезной проблемой. Его 
первое современное проявление выражается в нефтяных кризисах 70-ых годов 
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двадцатого века, когда страны - члены ОПЕК производят беспрецедентное до 
тех пор увеличения цен на нефть. Это дает четкое представление о 
существовании энергичной проблемы – во-первых, ясно, что не можно 
полагаться на постоянные обеспечения энергетической независимости и 
стабильности цен на нефтепродукты, а во-вторых, внимание мира обращается к 
заметным изменениям климата в связи с глобальным потеплением - таяние 
льдов и повышение уровня моря. 

Осознание энергичной проблемы приводит к более глубокому 
исследованию изменения климата и поиску альтернативных источников 
энергии. Планетарный климат меняется на протяжении миллиардов лет - как 
ледниковых периодов и периодов потепления. Человеческая деятельность 
всегда оказывает непосредственное влияние на окружающую среду, но к 
временам промышленной революции, это влияние может рассматриваться как 
незначительное, по сравнению с его нынешней шкалы. Таким образом, к 
современными энергетическими проблемами современного человечества и 
добавляются и такие с экологическим характером. Для обезпечивания 
современной промышленности, транспорта, связи и т.д. добываются, 
обрабатываются и сжигаются ископаемые топлива, которые оказывают вредное 
воздействие на окружающую среду - сильное загрязнение воздуха и воды, 
образование кислотных дождей и создание парникового эффекта из-за 
повышенной концентрации углекислого газа в атмосфере. 

Кроме того, общественное внимание направлено на не менее важным с 
точки зрения проблемами энергетической безопасности - высокими темпами 
роста населения планеты. В конце 2016 года численность населения мира 
составляет чуть менее 7,5 млрд. человека и продолжает быстро расти. Согласно 
разным глобальным оценкам, население будет продолжать быстро расти в 
ближайшие десятилетия, и в 2075 году ожидается достичь 9 млрд. [9]. 

Увеличение численности населения мира, наряду с экономическим 
развитием, поднимает вопрос и спрос на энергоресурсы, чтобы удовлетворить 
его потребности, которые требуют все возрастающее потребления энергии. 
Страны с наибольшим населением - Китай и Индия, уже приближающиеся до 
уровня жизни западных обществ, в результате чего спроса на энергию 
значительно увеличиваются. Их доля в мировом потреблении в 2010 году 
достигла 20%, т.е. в три раза больше, чем в 1980 году.  

Глобальное потепление признается одной из наиболее серьезных проблем, 
вызванных деятельностью человека - главным образом, путем сжигания 
органических топлив [5]. Кроме того, поставки энергоресурсов испытывают 
серьезные трудности с точки зрения количества, ритма и темпов. В настоящее 
время производство легкодоступной нефти и газа не соответствует темпу роста 
спроса на них. Тем не менее, во многих странах существуют неиспользованные 
запасы энергетического сырья, таких как уголь, нефть и т.д., из за трудности в 
их добыче, транспортировке, а также негативного воздействия на окружающую 
среду их использования, создают некоторые специфические ограничения на их 
рост поставок и использования. Однако, перед альтернативными источниками 
энергии стоит реалистичная перспектива гораздо более высокого уровня 
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использования и увеличивания их долю в энергетическом разнообразии. Даже 
если ископаемые топлива успеют сберечь свою текущую долю потребления 
энергии и удовлетворить повышенного потребления, эмиссии CO2 увеличатся 
до такой степени, что окажутся реальной угрозой для человеческого 
существования. 

К середине ХIХ века основные потребности человека - питание, отопление, 
одежда, транспорт, промышленность покрывались за счет возобновляемых 
источников энергии, таких как биомасса, гидроэнергетика, энергия ветра. Доля 
использования невозобновляемых энергетических ресурсов (уголь, деготь, 
асфальт) составляла только 10%. В середине IX века наметилась обратная 
тенденция - резкое увеличение использования невозобновляемых ресурсов и 
сокращение доли возобновляемых источников.  

Местные кризисы энергии возникают еще в доиндустриальной экономике 
(например, в Англии в восемнадцатом веке из - за истощение лесных ресурсов 
и переход на угль). Но глобальной проблемой нехватка энергии становится в 
70-ых годов двадцатого века, когда энергетический кризис вспыхнул, что 
привело к резкому росту цен на нефть. Ценообразование нефти попадает под 
контролем ОПЕК (Организация стран - экспортеров нефти), в котором в то 
время включены страны, которые производят почти половину мировой добычи 
нефти. В период 1970-1974, цена на нефть повышается в 6 раз. С одной 
стороны, резкий прыжок обусловлен стремлениями стран - экспортерами и 
девальвацией доллара, и геополитическими событиями, а с другой - нефтяным 
эмбарго в арабо-израильской войне 1973 года, и т.д. После стабилизации в 
периоде с 1974 -1978 г., по ценам 11-15 долларов за баррель, цена отскакивает 
опять и достигает в 1979-1980 г. $ 40 за баррель [2]. Причиной нового 
нефтяного кризиса - начало ирано-иракской войны и падение в начале 1980-ых 
годов государственного контроля над нефтяным ценами на внутреннем рынке 
США. В течение более десяти лет цена увеличилась более чем в 14 раз, что 
создает серьезные трудности для мировой экономики [3]. Несмотря трудностей 
того времени, преодоление глобальных проблем обеспечения топлива и 
энергии остается важным сегодня. 

Это осталось до середины 80-х годов, но с переменным успехом. ОПЕК 
стремится поддерживать высоких цен, маневрировать через производственных 
квот, умешивать само производство и т.д. Однако, следует падение цен нефти. 
Одной из важных причин этого заключается в том, что ценообразование в 
большей степени усиливает фундаментальные факторы - спрос, производство и 
запасы. Появляются новые поставщики на энергетическом рынке, роль 
энергоэффективности растет, потребление снижается.  

Основной причиной глобального энергетического вопроса следует 
учитывать быстрый рост потребления ископаемого топлива в двадцатом веке 
[1]. Насчет предложения проблемы вызваны открытием и эксплуатацией 
крупных нефтяных и газовых месторождений в Западной Сибири, на Аляске, на 
континентальном шельфе в Северном море, а спрос - рост флота, увеличение 
производства полимерных материалов и других. Расширение открытых горных 
работ и использование новых технологий для увеличения добычи 
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энергетических ресурсов и топлива приводит к негативным последствиям для 
состояния окружающей среды. Растущий спрос на энергоресурсы усиливает 
конкуренцию между странами-экспортерами топливных ресурсов для наиболее 
выгодных условий продажи, а также между импортирующими странами для 
доступа к энергетическим ресурсам. 

Пути решения глобальной энергетической проблемы ищутся, глядя в двух 
направлениях - экстенсивные и интенсивные. Экстенсивный путь предполагает 
дальнейшее увеличение добычи энергоносителей с целью абсолютного 
увеличения потребления энергии. Это остается важным для современной 
мировой экономики. По данным Международного энергетического агентства 
[6] (МЕА, IEA – International Energy Agency) мировое производство и 
потребление энергии показывает устойчивый восходящий тренд (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Мировое производство и конечное использование энергии за период 

1971-2015 года (млн. тонн нефтяного эквивалента) 
 

Производство первичной энергии во всем мире в 2015 году составило 13 
647 м.т.н.э. и увеличился по сравнению с началом века (2000) на 36%, по 
сравнению с 1990 годом - на 55%. Аналогичные выводы выходят с точки 
зрения потребления. Темпы роста в 2015 году по сравнению с 2000 г. на 33%, а 
по сравнению с 1990 - 50%. 

В то же время многие страны сталкиваются с пределами их собственного 
производства энергии (Китай) или перспектива сокращения этого производства 
(Великобритания). Эти события предлагают поискать пути к более 
рациональному использованию энергетических ресурсов. 

Таким образом интенсивный путь к решению энергетической проблемы 
набирает обороты, так как он состоит, прежде всего, в увеличении 
производства в расчете на единицу потребляемой энергии. Энергичная 
проблема требует разработки и внедрения энергосберегающих технологий для 
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новых источников энергии, что дает импульс экономической реструктуризации. 
Повышение эффективности использования энергии можно рассматривать в 

качестве общей стратегической целью почти во всех странах мира. 
Преимущества более эффективного использование энергии отражается на 
уменьшении инвестиций в энергетической инфраструктуре, снижая 
зависимость от ископаемого топлива, повышение конкурентоспособности и, 
как следствие - повышение уровня жизни. Не менее важными являются 
экологические последствия в результате сокращения выбросов парниковых 
газов и защиты окружающей среды.  

Подробный анализ состояния глобальных тенденций в области 
энергоэффективности, сделанную МЭА [10] показывает, что повышение 
эффективности использования энергии продолжает играть ключевую роль в 
рациональном использовании источников энергии, но и что темпы улучшения 
значительно замедляются. Согласно доклада 1990 года, около половины 
возросшего спроса на энергетические услуги – в связи с увеличением 
потребления энергии, а остальное – в связи с инвестициями для 
энергоэффективность. Все сектора добились повышения эффективности, в 
среднем чуть менее 1%. 

Важным резервом повышения энергетической эффективности является 
совершенствование технологических процессов при эксплуатации приборов и 
оборудования. Несмотря на то, что эта область является очень капиталоемкой, 
эти затраты в 2-3 раза меньше, чем затраты, необходимые для эквивалентного 
увеличения производства (изготовления) топлива и энергии. Основные усилия 
в этой области направлены на улучшение двигателей и весь процесс 
использования горючего. 

В то же время, многие из стран с развивающейся экономикой в начале ХХ 
века (Россия, Украина, Китай, Индия) продолжают развивать энергоемкие 
отрасли промышленности (металлургия, химическая промышленность и т.д.), 
как и использование устаревших технологий. Кроме того, в этих странах можно 
ожидать увеличение потребления энергии, по крайней мере по двум причинам - 
как с точки зрения повышения уровня жизни и изменения в образе жизни 
населения, так и благодаря отсутствия средств для некоторых из этих стран на 
снижения энергоемкости экономики. Таким образом, в современных условиях, 
только на развивающихся рынках растет потребление энергоресурсов, в то 
время как в развитых странах потребление поддерживается на относительно 
стабильном уровне.  

Таким образом, глобальная энергичная проблема в его предыдущем 
понимании как угрозой абсолютной нехватки ресурсов в мире не существует. 
Тем не менее, проблем с обеспечением энергичных ресурсов остается в 
видоизмененной форме и требует поиска новых решений, удовлетворяющих 
потребности в области устойчивого роста и прежде всего - защите окружающей 
среды. 

Наличие ухудшения состояния окружающей среды в начале нового 
тысячелетия приводит к применению более эффективных мер по ограничению 
(насколько это возможно) энергетическую проблему. Правительства во всем 
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мире уже отреагировали на это, начав использования более альтернативных 
источников энергии и инвестиций в научно - исследовательских проектах для 
развития таких [7]. Существует также политический курс на ограничение 
использования традиционных органических ресурсов и их замену на 
альтернативные средства экономическим давлением на уровнях выбросов 
углерода и все более активным внедрением «зеленых налогов» - требования, 
которые размещены в рамках Киотского протокола. 

Киотский протокол [4] направлен на значительное сокращение выбросов 
парниковых газов для ограничения негативных последствий изменения 
климата. Договор был подписан в конце 1997 года в городе Киото 84 странами, 
а затем ратифицирован большинством стран мира - 187 странами. В 
соответствии с его положениями, уровни парниковых газов должны быть 
снижены на 5,2% по сравнению с их уровнем в 1990 года. Достижение цель 
Протокола остается под вопросом, поскольку некоторые из крупнейших стран 
потребителей соответственно загрязнителей еще не ратифицировали его.  

В дополнении к изменению в структуре источников энергии, видни и 
изменения в использования энергии. Развивающиеся страны, в том числе 
огромные по территории и населений Китай и Индия, вступают их наиболее 
энергоемкие в энергетическом отношении фазы своего экономического 
развития - индустриализации, строительство инфраструктуры, и повышения 
интенсивности использования транспорта. Давление на спрос в свою очередь, 
стимулирует альтернативных поставок и более эффективного использования 
энергии, которая не является гарантией компенсации, полностью растущей и 
осуществляющее все более давление на необходимую энергию. Замедление 
темпов роста мировой экономики в качестве меры, замедления процесса 
глобального потепления и сокращения спроса на энергоносителях не может 
рассматриваться в качестве альтернативы или решения, т.к. оно наименее 
политически осуществимое. Наиболее подходящая глобальная стратегия 
находится в розыске и использования возобновляемых источников энергии и 
повышения энергоэффективности. 

Заключение. 
Проблемы энергетической безопасности после 2000 года серьезно влияли 

на решимость государств найти общее решение проблем, которые на самом 
деле относятся ко всем. В то же время, с начала 90-ых годов двадцатого века, 
ЕС зарекомендовал себя как своего рода лидером в глобальных усилиях по 
созданию режима политики по борьбе с изменением климата. Его лидерство 
привело к подписанию Киотского протокола, которого, хотя и он в 
значительной степени повлиялся от предпочтений Соединенных Штатов можно 
рассматривать как успех внешней политики ЕС и важный шаг в его введении в 
качестве глобального игрока в международных отношениях. Подписание 
Киотского протокола приводит к перелому в развитии внутренней политики 
ЕС, связанной с изменением климата. Конечно, принятые ЕС шаги в этом 
направлении не являются результатом только хороших намерений по защите 
окружающей среды. Старый континент сталкивается со многими проблемами в 
области энергетики - повышенная зависимость от импорта, неадекватная 
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диверсификации энергоснабжения, высоких и нестабильных цен на 
энергоносителях, рост спроса на энергоносителях во всем мире и многое 
другое. Именно поэтому проблемы, связанные с использованием более крупной 
доли возобновляемых источников энергии, а также необходимостью 
обеспечения большей прозрачности, вызывает необходимость дальнейшей 
интеграции и объединения энергетических рынков в Европе и по всему миру. 
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Abstract. The main reasons for the global energy problem expansion are presented in this 

article in order to justify the need to extend the possibilities for the use of alternative energy 
sources. The scarcity of energy resources to sustain the modern industry and infrastructure model, 
the need to protect the environment and reduce the adverse impact on the planetary climate, the 
high growth rates of the world's population are among the major challenges that force a transit 
towards consumption of green energy. It must be stated that there is a real prospect of increase in 
the use of alternative energy sources and in their share in energy diversity as the difficulties in 
obtaining non-renewable sources, their transportation and the negative environmental impact pose 
objective restrictions on their growth and supply. 
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Анотація. Розглянуті економічні моделі ринку житла і житлово-комунальних послуг у 

історичному контексті (в умовах економічного розвитку, кризи та стабільності), їхня 
сучасна реалізація у ЄС. Проаналізована структура власності на житло і форми державної 
підтримки у житловому забезпеченні країн ЄС та України. Проведені співставлення з 
економічними умовами країн. Ураховуючи штучність формування інституту приватної 
власності у житловій сфері, низькі темпи житлового будівництва, зношеність житлового 
фонду, низький рівень доходів громадян - зроблений висновок щодо неможливості 
домінування приватної власності на житло, необхідності посилення ролі держави у 
створенні житлового фонду соціального призначення.  

Ключові слова: житло, ринок, власність, політика, держава. 
Вступ.  
Моделі економічних відносин суб’єктів у житловій сфері  розглянемо з 

охопленням таких основних учасників, як підприємства, що надають житлово-
комунальні послуги, мешканці – споживачі послуг та держава або органи 
місцевого самоврядування, які формують правове поле діяльності суб’єктів та 
за певних умов надають їм фінансову підтримку. 

 Історичний аналіз моделей формування економічних відносин у житловій 
сфері показує, з одного боку, їхню багатоваріантність, а з іншого – наявність у 
кожній моделі специфічного для певних економічних умов  інституційного 
механізму.  

Різні моделі описані і проаналізовані у роботах українських науковців Н.І 
Олійник [1], Т.В. Ніколаєвої [2], а також у російських публікаціях [3] та інших, 
доповнимо актуалізованими висновками стосовно вирішення наявної в Україні 
специфічної проблеми недостатності коштів власників приватизованих квартир 
для нормального утримання, експлуатації та відтворення житла. 

Основна частина. Ринкова модель в умовах економічного розвитку 
(дореволюційна Росія). Розвиток економіки, починаючи з 1830 року, викликав 
бурхливий приплив людей у міста, що зумовило прискорення темпів житлового 
будівництва. За таких умов розширення житлового фонду забезпечувалося 
головним чином за рахунок будівництва дохідних будинків (у Петербурзі - 95% 
житлового фонду, у Москві – 40%). Середня річна дохідність будинку складала 
8,5% його вартості. Це сприяло широкому залученню приватних коштів у 
сферу будівництва, будучи частиною загального інвестиційного процесу в 
економіці.   

Крім інвестицій у дохідні будинки, люди із середніми доходами 
об’єднувались як співінвестори і співвласники у будівельних товариствах на 
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зразок сучасних ЖБК або ОСББ. При цьому виникало два типи подібних 
товариств. Метою одних було отримання прибутку від оренди або вигід від 
власної експлуатації, а інших - благодійність.  В останньому випадку з коштів 
членів формувався інвестиційний фонд, який витрачався на придбання 
земельних ділянок і будівництво відносно дешевих житлових будинків. При 
цьому отримані доходи у вигляді квартирної плати направлялися цілком на 
нове будівництво. Отримати квартиру могли лише люди, що мали заробіток не 
більше встановленого. Така модель у наших теперішніх умовах відсутня.    

Іншою моделлю фінансової організації будівництва житла у 
дореволюційній Росії були  будівельні спілки, які надавали довгострокові 
позики членам, даючи їм можливість будувати житло для себе. Поступово 
функції цих спілок розширювалися, нагадуючи форми сучасного іпотечного 
кредитування.   

Характерним для дореволюційної Росії було і те, що підприємцями широко 
застосовувалися дотації квартплати для робітників. Так,  у 1899 році було 
встановлено, що 71,8% робітників користувалися приміщеннями для житла, 
наданими підприємствами, у тому числі 49% проживали безкоштовно. 

Таким чином, в умовах економічного розвитку у житловому забезпеченні 
можуть діяти переважно ринкові механізми, а житло фактично будуватися і 
обслуговуватися у контексті місцевих потреб у робочій силі без участі 
державного та муніципального фінансування.   

Державна і муніципальна підтримка житлового будівництва в умовах 
економічного спаду (США). Участь держави в житловому будівництві уперше 
проявилася, починаючи з 1930-х років, на фоні економічної кризи, збільшенням 
числа безробітних та осіб, які не мали можливості платити за житло. Втручання 
федерального уряду призвело до реорганізації всієї системи приватного 
фінансування житлового будівництва за рахунок видачі гарантій кредитним 
установам і надання їм кредитів. Це дозволило людям з обмеженими статками 
купувати житло з початковим невеликим внеском і пільговими умовами 
кредиту. Починаючи з 1937 року, стала проводитися в життя програма 
муніципального житлового будівництва, спрямована на забезпечення житлом 
малозабезпечених і незаможних верств населення.  

Виконання федеральної програми муніципального житлового будівництва 
здійснювали створені місцевою владою управління. Ці управління будували або 
купували багатоквартирні житлові будинки, малоповерхові забудови, а в деяких 
випадках і односімейні будинки трьома способами: 

- купували землю, замовляли розробку проектної документації і на 
конкурсній основі залучали будівельну фірму за найменшу ціну;  

- купували нову житлову забудову у приватної будівельної фірми чи 
фірми-забудовника, яка спеціалізувалася на будівництві житла на своїх 
земельних ділянках для подальшого продажу; 

- брали в оренду у власника закінчену житлову споруду і від свого імені 
здавали квартири сім'ям з низькими доходами. Незаможні платили за житло не 
більше 30% свого доходу. Якщо квартира обходилася дорожче, то різниця 
покривалася за рахунок урядових (центральних) дотацій. Наймати квартиру в 
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муніципальному будинку мали право лише сім'ї з обмеженими доходами. 
Розмір цього обмеження встановлювався місцевими управліннями і залежав від 
сформованого в даному районі середнього розміру заробітної плати.  

Для населення з низькими доходами у США будувалися і багатоповерхові 
будинки. На основі таких будинків зводиться автономний житловий комплекс з 
5 - 10 будинків різної поверховості. У перших поверхах вбудовують продуктові 
та промислові магазини, комунальні установи, школи, спортивні споруди, 
басейни, гаражі з автосервісом. Квартири в таких будинках мають три і більше 
кімнат. Вартість квартири в такому будинку є цілком доступною для сімей з 
низькими доходами. Однак широкого поширення цей вид житла в США не 
отримав.  

Інтерес для нас представляють кондомініуми у США. Американське 
законодавство до спільної власності у багатоквартирних будинках відносить 
землю, будинок і елементи загального користування. Розміри внесків на 
обслуговування та ремонт, який всі члени асоціації зобов'язані вносити на 
колективні цілі, визначаються розміром частки кожного власника житла у 
спільному майні.   

Тож об’єкт і механізм спільної власності, на відміну від України, чітко 
визначені і підкріплені механізмом спільної відповідальності, яка можлива при 
відносній достатності доходів на придбання, утримання і експлуатацію 
житла. 

Крім комунального житла, особливу роль у сфері відтворення житлового 
фонду у США відігравали і відіграють фірми-забудовники (девелопери), які 
ведуть житлове будівництво за власними проектами, на власних земельних 
ділянках для здачі готового будинку або квартир у найм за схемою дохідного 
будинку. Як правило, ці фірми належать великим промисловим, банківським 
або торговим корпораціям.  

Спільна власність в умовах економічної стабільності та рівності доходів 
мешканців (Німеччина). Значну роль у забезпеченні житлом середньо- і 
малозабезпечених груп населення відіграють житлові кооперативи.    Однак на 
сьогодні кооперативні будинки  старіють і зносяться, а кількість кооперативів, 
що “відродились”, зменшується.    

Натомість, кондомініуми поєднують приватне володіння квартирою в 
багатоквартирному житловому будинку та спільне володіння житловим 
будинком та іншим нерухомим майном, що входить до складу домоволодіння.  
Німецьке законодавство встановлює, що членство в об’єднанні настає 
автоматично (разом з правом власності на квартиру) і жоден із власників не 
може відмовитись від вступу до товариства. Об’єднання співвласників житла є 
керівним органом. Воно здійснює свої повноваження через рішення, що 
приймаються загальними зборами членів об’єднання. У невеликих будинках 
управління часто здійснює один з домовласників на добровільній основі. 
Великі кондомініуми наймають для цього керуючі компанії. 

Об’єднання співвласників житла затверджує річний план діяльності, 
приймає бюджет і рішення про необхідні інвестиції.  Рішення є обов’язковими 
для всіх власників житла, а невиконання такого рішення передбачає 
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притягнення до суду. Як крайній захід, судом може бути накладено стягнення 
на квартиру, яка може бути продана з метою погашення збитків. 

Ця модель прийнятна для співвласників подібного рівня доходів і 
передбачає майнову відповідальність. Державна підтримка за наявності 
власності відсутня. 

Соціальне житло для незаможних верств (Франція). Сектор соціального 
житла у Франції є важливою складовою державної житлової політики, 
спрямованої на підтримку і створення належних умов проживання 
малозабезпечених верств населення. Достатньо зазначити, що із 21,5 млн 
індивідуальних житлових будинків і квартир, призначених для постійного 
проживання, близько 3 млн – приватне житло, призначене для найму, а майже 
3,5 млн (16 %) припадає на соціальний сектор. Більша частина цього житла 
являє собою великі (більше ніж 1000 квартир) житлові комплекси, збудовані у 
1960-х рр. , які розташовані на віддаленій від центра міста території. Соціальне 
житло Франції не підлягає приватизації, хоча це питання дискутується. Його 
будівництво, реконструкція й утримання забезпечуються державою. 

У сфері управління й обслуговування соціального житлового фонду діють 
правила, які  відрізняються від управління приватним сектором. Так, держава 
обмежує й чітко регулює розмір орендної плати за житло, яка, у свою чергу, 
встановлюється залежно від поверховості та місцезнаходження будинку, 
доходу й складу сім’ї і не може перевищувати граничного розміру. При цьому 
квартиронаймач за плату забезпечується всім комплексом житлових послуг 
(технічне обслуговування, ремонт, вода, електрика тощо).   

У Франції накопичено величезний досвід управління житловим сектором. 
У сфері утримання приватного житла адміністрація міста, перш за все, стежить 
за санітарним станом будівель, їх нормальним функціонуванням і зовнішнім 
виглядом. Існує правило, відповідно до якого домовласник один раз на десять 
років зобов’язаний приводити в належний вигляд фасад будинку. Якщо такі 
роботи не здійснюються,  адміністрація міста самостійно проводить роботи, але 
з наступною їх оплатою домовласником. 

Аналіз історичного досвіду моделей володіння та управління житлом 
доповнимо аналізом сучасних моделей європейських країн.  У країнах ЄС  
сформувалася у кожній своя структура власності і користування житлом (рис. 
1).   

В Україні, подібно до Естонії, Румунії та Болгарії, абсолютно домінує 
штучно (політично) сформована приватна власність на житло (95,5 % площ). 

Натомість, загалом видно, що по мірі економічного розвитку країн росте 
частка найманого за ринковими цінами житла і зменшується частка власного 
житла. Тому у дослідженнях європейських фахівців і звертається увага на різні 
інституційні особливості країн, що і викликало відмінності у формах власності, 
зокрема: політичні рішення; житлове законодавство; система фінансування,  
кредитування і оподаткування у житловій сфері; система соціальної підтримки;  
розподіл доходів населення; рівень урбанізації; національно-культурні традиції 
тощо. 
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Рис. 1. Структура власності на житло у країнах ЄС 

 Джерело: складено автором на основі даних CECODHAS Housing Europe Review 2012  
 
Окремо відмічаються наслідки масової приватизації житла у 

постсоціалістичних країнах. Слід мати на увазі, що така приватизація 
фахівцями загалом не вважається ефективною. Особливо стосовно України, де 
якість житла була нижчою і накопичувалися потреби у капітальних 
ремонтах, суцільна приватизація, створення ОСББ та останні нормативні 
акти щодо утримання будинків за рахунок мешканців видаються фінансово 
необґрунтованими. 

Історичні особливості у формуванні моделі житлового забезпечення за 
формами власності та способами державної підтримки зумовлюють відмінності 
у вартості житла у різних країнах і не дозволяють проводити прості порівняння. 

Відмінності між країнами щодо інституту житла згруповані у чотири типи, 
як відображають соціальну політику держави у житловій сфері за низкою 
критеріїв (табл. 1). 

За такою класифікацією видимими стають протиріччя вітчизняної, ніби 
ліберальної моделі з рівнем економічного розвитку, ринковою та фінансовою 
інфраструктурою у країні. 

Відмінність полягає і у тому, як відображаються у статистиці витрати, 
пов’язані з житлом, із урахуванням форм власності. Науковий підхід полягає у 
тому, що відсутність деяких витрат у власників-мешканців порівняно з 
наймачами житла має бути замінена розподілом їхніх капітальних витрат у часі. 
Це відображається у показнику умовної ренти (Imputed Rent). Тобто, у 
статистиці ЄС річні витрати домогосподарств – власників житла приймаються 
рівними витратам з найму житла на ринкових умовах, що забезпечують процес 
відтворення. В Україні облік і статистика житла не надають такої інформації. 
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Таблиця 1 
Відмінності типів житлової політики деяких держав  

Критерії Північний 
Чехія, Данія, 
Голландія, 

Польща, Швеція 

Ліберальний 
Ірландія, Фінляндія, 

Норвегія      

Корпоративний 
Бельгія, Німеччина, 

Франція, Австрія 

Середземно-
морський 

Іспанія, Італія, 
Португалія 

Дотації держави Високі Низькі Досить високі Низькі 
Розшарування Незначне Значне (за 

доходами) 
Значне (за соціаль-

ним статусом) 
Значне 

Співіснування 
різних 

організацій 

Домінування 
держави у соці-
альному житлі, 
неприбуткові 

організації 

Домінування 
учасників ринку, 

індивідів 

Сім’я, неприбуткові 
приватні організації 

Сім’я і родина, 
приватні 

організації, 
церква 

Цілі житлової 
політики 

Загальний 
високий рівень 
якості житла і 

послуг 

Другорядні, 
доповнюючі інші 

цілі 

Соціальне 
розшарування, 

сімейна ініціатива 
на ринку житла 

Несуттєві 

Субсидування 
споживання 

Державне 
регулювання 

ринку 

На основі аналізу 
засобів існування 

для незначної 
частини населення 

Відповідно до 
потреб та аналізу 
засобів існування 

Сімейне, за 
власною 

ініціативою 

Оподаткування 
(умовна рента, 
майно, рентний 

дохід) 

Різниться Податкові пільги 
підтримують 

найм за ринко-
вими цінами 

Різниться Низький рівень, 
неформальні 

шляхи 
зменшення 

Ціноутворення і 
регулювання 

Сильний вплив 
держави 

Дерегуляція, 
ринкове 

обгрунтування 

Обмежений вплив 
держави 

Незначне 
регулювання 

Фінансування Висока 
заборгованість,   

розвинена 
фінансова 
система 

Висока 
заборгованість за 

іпотекою,   
розвинена 

фінансова система 

Середня 
заборгованість, 

звичайний 
фінансовий ринок 

Незначний 
ринок 

фінансування 

 Джерело: складено автором 
 
В Україні, де ринок найму житла нерозвинений і ціни деформовані, 

отримати дані щодо вартості відтворення житла важко. Тому абсолютні і 
відносні цифри виявляються заниженими. Жодним чином не знаходить 
відображення вартість отриманого у результаті приватизації житла, яке 
насправді у ситуації, що склалася, виступає як даність, а не результат 
приватного нагромадження домогосподарств, що циклічно повторюватиметься 
після закінчення терміну експлуатації наявних будинків.  

Тому безальтернативним є створення інших, неприватних моделей 
домоволодіння, де можливе відтворення житлового фонду. 

У середньому, в країнах ЄС майже 70% домогосподарств є власниками 
свого житла (на що вплинули постсоціалістичні країни), з яких 44% є 
власниками без іпотеки та 21%  продовжують сплачувати іпотечні платежі. 
Майже третина домогосподарств винаймає житло. Наймане житло, на відміну 
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від іпотечного кредитування, не потребує наявності у домогосподарства 
значних фінансових накопичень, позитивно впливає на мобільність робочої 
сили.   

Модель найманого житла передбачає наявність двох основних сегментів:    
1. Соціальне житло. Сутність цього різновиду житла полягає у тому, що 

плата за нього може бути істотно нижчою від ринкової ціни: повних витрат на 
відтворення або витрат на утримання і експлуатацію. У країнах ЄС частка 
соціального житла складає від 0% (Кіпр, Греція) до 31 % (Нідерланди) 
домогосподарств. В середньому 12 % домогосподарств країн ЄС винаймають 
соціальне житло, ще 3% проживають у безкоштовних приміщеннях.      

 Економічна особливість «соціальних домовласників» полягає у тому, що 
вони не отримують принаймні прибутку. Плата покриває витрати на 
спорудження, утримання та капітальний ремонт, а також експлуатацію, іноді - 
лише витрати на експлуатацію, у рідкісних випадках житло надається 
безкоштовно (рис. 2).   

 
 
 

 
 

Рис. 2. Структура витрат і прибутку для власника житла   
Джерело: складено автором 

 
В Україні сегмент найманого житла із платою значно нижчою від ринкової 

– є дуже незначним. Його основу складають державне житло, яке не було 
приватизоване, а також відомче (службове) житло. Кількісно сегменти житла 
описані у табл. 2. 

При цьому слід врахувати, що в Україні зміст поняття «соціальне житло» є 
вужчим, ніж у європейських країнах. Закон України «Про житловий фонд 
соціального призначення» визначає соціальне житло як житло, що: 1) надається 
безоплатно; 2) надається на підставі договору найму на певний строк; 3) 
надається громадянам України, які потребують соціального захисту. Право на 
отримання соціального житла мають громадяни, розмір середньомісячного 
доходу яких за попередній рік у розрахунку на одну особу менший від 
величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті, де вони 
проживають, та прожиткового мінімуму. Говорячи про соціальне житло в 
Україні, слід врахувати існування квартирного обліку, який передбачає надання 
громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових 
умов, незалежно від їхніх доходів, житла на безоплатній основі.   Таке 
соціальне (за своїм змістом) житло надається у приватну власність, а його 
отримувачем досить часто є категорії населення, які не потребують соціального 
захисту. На нашу думку, зазначений механізм порушує принцип соціальної 
справедливості.    

 
 

Прибуток 
власника 

Спорудженн
я будинку 

Капітальні ремонти Утримання 
будинку, 
поточні 
ремонти 

 

Експлуатація, 
комунальні 

послуги 
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Таблиця 2  
Власність на житло в Україні 

Тип власності Усі 
домогосподарства 

Міські Сільські 

приватне (приватизоване, куплене) 
житло, власність кооперативу 

95,5 93,4 99,6 

державне 0,6 0,8 0,2 
відомче 0,2 0,3 0,1 
наймають у фізичних осіб 3,7 5,5 0,1 

Джерело: Діти, жінки та сім’я в Україні. Статистичний збірник. - Держстат, 2016.  
 
2. Найм на ринку житла. Цей сегмент займає значне місце в країнах ЄС. У 

середньому 12% домогосподарств винаймають житло у приватних власників на 
комерційних засадах. Найбільшою частка комерційного найманого житла в 
Німеччині, Швеції, Бельгії, Австрії, Франції.  В Україні, ураховуючи 
непрозорість ринку, важко оцінити, скільки домогосподарств винаймали житло 
у фізичних осіб.  

Таким чином, сьогодні в Україні будівництво соціального житла 
практично відсутнє, в той час як в багатьох інших країнах таке будівництво є 
важливою складовою державної житлової політики. Так, державна програма 
Російської Федерації «Забезпечення доступним і комфортним житлом та 
комунальними послугами громадян Російської Федерації»  передбачає 
збільшення частки введення соціального житла від загальної площі у 
багатоквартирних будинках до 7,4 % до кінця 2015 р., 8,8 – до кінця 2017 р. 10 
% – до 2020 р.    

Реалізовувати проект будівництва соціального житла почала Білорусь, де у 
найближчі 5 років планується побудувати не менше 1 млн кв. м. 
Передбачається, що ціна на нього буде цілком доступною для громадян 
республіки – вдвічі меншою від ціни найму у комерційному секторі.    

Активне будівництво соціального житла здійснюється в Китаї.   
Планується, що орендна плата буде на 40 % нижчою від комерційної.        

Розвиток сектору соціального житла має стати  важливим напрямком 
державної житлової політики. Для реалізації зазначеної стратегії, на нашу 
думку, необхідно здійснити наступні кроки:    

- забезпечити розробку та реалізацію Державної програми створення 
сектору соціального житла в Україні. Така програма має передбачати поетапне 
(за 10 років) збільшення частки соціального житла до 30-50% від загальних 
обсягів житлової площі у багатоквартирних будинках, що потребують ремонту 
(нехай, до 200 млн кв.м). Орієнтовні обсяги коштів, необхідних для реалізації 
програми за рахунок капітальних ремонтів, модернізації та реконструкції 
наявних будинків при питомих витратах 500 грн на 1 кв. м, складають 10 млрд 
грн щорічно.   

Очевидно, що основним суб’єктом реалізації програми будівництва 
доступного соціального житла має бути держава.  З метою пожвавлення ринку 
найманого житла необхідно вжити заходи, які сприятимуть його легалізації.  
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Основні зусилля державних органів слід направити на створення як для 
наймодавців, так і для наймачів стимулів для виходу із тіні.    

Висновки. Результати аналізу житлової проблеми в Україні свідчать про  
наступне: обсяги оновлення житлового фонду за рахунок введення нового 
житла регулюються платоспроможним попитом з боку заможних громадян з 
урахуванням стартового капіталу у вигляді приватизованих квартир; обсяги 
капітальних ремонтів були недостатні, а це прискорило вибуття житлового 
фонду; в умовах перекладення на власників квартир витрат на капітальні 
ремонти частка населення, яке фінансово неспроможне придбати або 
капітально відремонтувати (відтворювати) власне житло у багатоквартирних 
будинках,  складає більшість.   

На нашу думку, зберегти і відновити кількісно і якісно наявний житловий 
фонд з комунальними послугами без зміни моделі житлової політики і 
механізмів управління нереально.   

Ураховуючи наведені вище аргументи, потрібно відмовитись від 
державної житлової політики, яка орієнтується переважно на розвиток 
приватної власності на квартири при спільній власності на будинки і відпускає 
ситуацію на самоплив. Нова політика має виходити, по-перше, з балансу 
фінансових можливостей та потреб суспільства щодо житла, а по-друге, з 
необхідності комбінації приватної власності на квартири і створення ОСББ з 
розвитком та поширенням комунальної власності (соціальне житло) та 
приватної власності на будинки, де також може існувати частка соціального 
(дотаційного за вартістю експлуатації) житла.   

Треба також мати на увазі і потреби в оновленні комунальної 
інфраструктури, адже відповідні капітальні витрати, як і у житлі, лягають на 
споживачів, громаду або державу та  приватних інвесторів. 
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 Abstract.  
The economic models of the housing and communal services market in the historical context 

(in terms of economic development, crisis and stability), their modern implementation in the EU are 
considered. The structure of housing ownership and forms of state support in housing maintenance 
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in EU countries and Ukraine are compared and analyzed.  
The results of the analysis of the housing problem in Ukraine testify to the following: the 

volume of renewal of the housing stock due to the introduction of new housing is regulated by 
solvent demand from wealthy citizens, taking into account the start-up capital in the form of 
privatized apartments; the volume of major repairs was insufficient, which accelerated the release 
of the housing stock; in the conditions of transferring to the owners of apartments the cost of capital 
repairs, the proportion of the population that is financially unable to buy or major repair (to 
reproduce) their own housing in multi-apartment buildings is the majority. 

Taking into account the artificial formation of private property in the housing sector, low 
rates of new housing construction, depreciation of the housing stock, low income of citizens - the 
conclusion is reached regarding the impossibility of dominant private ownership of housing, the 
need to strengthen the role of the state in the creation of social housing stock. 

  In our opinion, to preserve and restore quantitatively and qualitatively the housing stock 
with communal services without changing the model of housing policy and management 
mechanisms is unrealistic. 

Considering the above arguments, it is necessary to abandon the state housing policy, which 
focuses mainly on the development of private ownership of apartments with joint ownership of 
houses and releases the situation to gravity. The new policy should come, firstly, from the balance 
of financial and housing needs of the society, and secondly, the need for a combination of private 
ownership of flats and the creation of condominiums with the development and spread of communal 
property (social housing) and private ownership of houses.   

It is also necessary to keep in mind the need to upgrade the communal infrastructure, since 
the corresponding capital expenditures lie on the consumers, the community or the state and private 
investors. 

Key words: housing, market, property, politics, state. 
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Анотація. У роботі проаналізовано класифікацію готової продукції як об’єкта 

бухгалтерського обліку та встановлено, що до найбільш поширених ознак класифікації 
належать: форма продукції, її технологічна складність та ступінь готовності; 
ідентифіковано сутність та види продукції фармацевтичних компаній. Визначено основні 
завдання обліково-аналітичного забезпечення руху  готової продукції на підприємстві. 
Виявлено існуючі проблеми формування обліково-аналітичного забезпечення управління 
виробництвом та рухом фармацевтичних компаній з окресленням їх теоретичних, 
організаційних, методичних та практичних напрямів. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, готова продукція, виробництво, фармацевтичні 
підприємства, управління, обліково-аналітичне забезпечення, класифікація. 

Вступ. Продукція виробничого підприємства є одним із основних джерел 
отримання доходів діяльності суб’єкта господарювання. Тому в умовах 
економічної нестабільності все більше актуалізується питання управління 
продукцією в частині підвищення її якості (дотримання нормативів та 
стандартів), оновлення асортиментного ряду, вчасності реагування на 
поведінку продукту на кожному етапі його життєвого циклу, посилення 
маркетингової діяльності задля отримання максимального прибутку тощо. 
Питання управління продукцією залишається актуальним і для вітчизняних 
фармацевтичних підприємств, що наразі динамічно розвиваються та зміцнюють 
свої позиції на фармацевтичному ринку. Однак особливості ціноутворення на 
досліджуваних підприємствах, що враховують соціальний орієнтир формування 
ціни на лікарські засоби і вироби медичного призначення, інфляційні процеси в 
державі, а також пошук методів оптимізації собівартості продукції та 
мінімізації витрат діяльності, зумовлюють необхідність створення повного, 
достатнього та затребуваного обліково-аналітичного забезпечення управління 
виробництвом та рухом готової продукції з урахуванням стратегії розвитку 
підприємств досліджуваної галузі. 

Основний текст. Ефективність масштабного вкладення ресурсів у 
господарську діяльність в цілому та виробництво продукції зокрема потребує 
сучасного ефективного управління з відповідною інформаційною підтримкою, 
що містить суцільне спостереження, аналіз та контроль за технологічними 
процесами підприємств. Для можливості виявлення проблем формування 
обліково-аналітичного забезпечення управління виробництвом та рухом 
продукції фармацевтичних підприємств, їх подальшого вирішення та 
удосконалення такого забезпечення спершу розглянемо економічну сутність 
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продукції та її види.  
Промислова продукція – це прямий результат саме основної промислово-

виробничої діяльності підприємства, що має речовий або предметний характер, 
виражений у формі продуктів, товарів або у формі виробничих послуг. До 
промислової продукції не належить продукція непромислових, хоча і 
виробничих підрозділів суб’єкта господарювання, наприклад, будівельного. 

Круш П.В., Подвігіна В.І. та Сердюк Б.М. вказують на один з основних 
критеріїв визнання готової продукції, стверджуючи, що продукція може мати, а 
може і не мати як кількісні, так і якісні характеристики, однак вона завжди буде 
мати вартісну оцінку [1, c. 214]. 

Аналізуючи підходи вчених до визначення даного поняття, можна дійти 
висновку, що під готовою продукцією варто розуміти основний уречевлений 
результат промислово-виробничої діяльності, який пройшов усі стадії обробки 
на даному підприємстві, випробування (тестування), приймання, перевірку 
якості та відповідає технічним умовам і стандартам, є укомплектованим, має 
документальне підтвердження своєї готовності, вартісну оцінку та може бути 
реалізований покупцям і замовникам. 

В економічній літературі готову продукцію класифікують відповідно до 
ряду ознак. Виходячи з трактування готової продукції, перша класифікаційна 
ознака – форма (матеріальна та нематеріальна готова продукція; послуга; 
робота). За технологічною складністю продукцію варто поділяти на просту та 
складну. При цьому остання може бути:  

1) основною (продукція комплексного виробництва, що утворюється в 
результаті такого виробництва, створеного для випуску цього продукту);  

2) побічною (продукція, що утворюється в комплексних виробництвах при 
виробництві основної продукції і, на відміну від супутньої, не потребує 
додаткових витрат);  

3) супутньою (продукція, отримана в одному технологічному циклі 
одночасно з основною продукцією, має якісні та кількісні параметри, що мають 
одержати вартісну характеристику, відповідає стандартам і призначена для 
подальшої обробки або відпуску споживачам). 

За ступенем готовності продукцію доречно поділяти на готову продукцію, 
незавершене виробництво та напівфабрикати [3]. 

Групування фармацевтичної продукції (лікарські засоби, вироби 
медичного призначення) відбувається індивідуально на рівні окремої 
фармацевтичної компанії, що зумовлено технологічними особливостями 
виробництва, номенклатурою продуктів (асортиментом), рівнем деталізації 
інформації для цілей управління тощо. Значний асортимент такої продукції 
зумовлює потребу у її групуванні. Тому, задля уніфікації видів фармацевтичної 
продукції та гармонізації вітчизняного й світового ринків фармацевтичних 
товарів доцільно використовувати Українську класифікацію товарів 
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Відповідно до УКТЗЕД [4], 
фармацевтичну продукцію варто поділяти на такі види (табл. 1). 
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Таблиця 1  
Групи фармацевтичної продукції згідно з УКТЗЕД 

№ Код товару Найменування товару 
1 3001 Залози та інші органи, призначені для органотерапевтичного використання, 

висушені, подрібнені або не подрібнені у порошок. 
2 3002 Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, 

профілактичного або діагностичного застосування. 
3 3003 Лікарські засоби (ліки), що складаються із суміші двох або більше продуктів 

для терапевтичного або профілактичного застосування, але не у дозованому 
вигляді і не розфасовані для роздрібної торгівлі. 

4 3004 Лікарські засоби (ліки), що складаються із змішаних або незмішаних 
продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у 
дозованому вигляді або розфасовані для роздрібної торгівлі.  

5 3005 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби (наприклад, перев’язувальні вироби, 
липкий пластир, гірчичники), просочені або вкриті фармацевтичними 
речовинами або розфасовані для роздрібної торгівлі для застосування у 
медицині, зокрема хірургії, стоматології або ветеринарії. 

6 3006 Фармацевтичні товари. 
 

Отже, фармацевтичну продукцію можна розподілити на шість груп, однак 
остання група фармацевтичної продукції містить такий елемент, як 
фармацевтичні відходи, що в системі об’єктів бухгалтерського обліку не 
належать до готової продукції (за критеріями визнання) і є окремим об’єктом 
обліку. Тому всі продукти, наведені у таблиці 1, окрім фармацевтичних 
відходів, можна ідентифікувати як готову продукцію, тобто як об’єкт 
бухгалтерського обліку. 

Основними завданнями обліково-аналітичного забезпечення руху  готової 
продукції на підприємстві є:  

- систематичний контроль за випуском готової продукції, використанням 
запасів і зберіганням на складах; обсягом виконаних робіт й послуг; 

- своєчасне та правильне документальне оформлення відвантаженої та 
відпущеної продукції (робіт, послуг);  

- чітка організація розрахунків з покупцями, контрагентами за виконанням 
планів договорів щодо обсягу та асортименту реалізованої продукції, з метою 
проведення оцінювання менеджерів;  

- своєчасний і точний розрахунок сум за реалізовану продукцію, 
фактичних витрат на її виробництво та облік нарахування та сплати належних 
до обсягу реалізації податків та зборів [2]. 

Аналіз інформаційної системи фармацевтичних підприємств дозволив 
виявити існуючі проблеми формування обліково-аналітичного забезпечення 
управління виробництвом та рухом досліджуваних компаній, до яких належать:  

1) проблеми теоретичного характеру, що полягають у відсутності єдиних 
підходів щодо трактування готової продукції, класифікації фармацевтичної 
продукції; багаточисельності та різноманітності номенклатури продукції 
(асортиментного ряду) фармацевтичного підприємства; невизначеності 
інформаційних потреб суб’єктів стратегічного управління в частині 
виробництва продукції на фармацевтичних підприємствах;  

2) проблеми організаційного характеру – розробка системного підходу до 
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організації бухгалтерського обліку виробництва продукції фармацевтичних 
компаній з урахуванням фіскальних та регуляторних вимог держави, 
нормативів виробництва та стандартів якості, оптимізації витрат виробництва, 
мінімізації ціни, зниження ризиків господарської діяльності; 

3) проблемами методичного характеру є визначення виробничої та повної 
собівартості фармацевтичної продукції, обрання оптимальних методів 
калькулювання та обліку витрат, вибір методик щодо списання основних та 
допоміжних речовин на виробництво продукції, оцінка та визнання витрат, 
порядок та бази розподілу непрямих витрат, облік специфічних об’єктів 
(наркотичних, психотропних речовин, прекурсорів), технологічних втрат, браку 
та відходів;  

4) проблеми практичного характеру – адаптування на фармацевтичних 
підприємствах існуючих методик обліку виробництва продукції до сучасних 
умов господарювання та потреб управління через інтегрування процесу збору, 
ідентифікації, вимірювання, накопичення, підготовки, інтерпретації та 
представлення як фінансової, так і нефінансової інформації для аналізу 
зовнішнього та внутрішнього середовища фірми, оцінки і контролю виконання 
стратегії компанії. 

Ідентифікація виявлених проблем формування обліково-аналітичного 
забезпечення стратегічного управління виробництвом продукції 
фармацевтичних підприємств дозволить в подальшому при їх вирішенні 
системно підійти до удосконалення та адаптації бухгалтерського обліку й 
економічного аналізу до сучасних вимог господарювання, що сприятиме 
підвищенню ефективності управління асортиментним рядом продукції, її 
життєвим циклом, напрямами збуту (маркетинговою, логістичною діяльністю) 
та рентабельністю фармацевтичної продукції, а також посиленню системи 
ризик-менеджменту фармацевтичної компанії. 

Висновки. Отже, під готовою продукцією варто розуміти основний 
уречевлений результат промислово-виробничої діяльності, що пройшов усі 
стадії обробки на даному підприємстві, випробування (тестування), приймання, 
перевірку якості та відповідає технічним умовам і стандартам, є 
укомплектованим, має документальне підтвердження своєї готовності і 
вартісну оцінку та може бути реалізований покупцям та замовникам. Було 
проаналізовано класифікацію готової продукції як об’єкта бухгалтерського 
обліку та встановлено, що до найбільш поширених ознак класифікації 
належать: форма продукції, її технологічна складність та ступінь готовності. 
Зокрема, ідентифіковано види продукції фармацевтичних підприємств за 
визначеними групами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 
діяльності, що сприятиме уніфікації та гармонізації видів такої продукції на 
вітчизняному та світовому ринках фармацевтичних товарів. Виявлено існуючі 
проблеми формування обліково-аналітичного забезпечення управління 
виробництвом та рухом фармацевтичних компаній з окресленням їх 
теоретичних, організаційних, методичних та практичних напрямів. 
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Abstract. The paper analyzes the classification of finished goods as an object of accounting 

and establishes that the most common features of classification include: the form of production, its 
technological complexity and degree of readiness; the essence and types of products of 
pharmaceutical companies are identified. The main tasks of the accounting and analytical support 
of the movement of finished products at the enterprise are determined. The existing problems of 
formation of accounting and analytical support for production management and movement of 
pharmaceutical companies with the outline of their theoretical, organizational, methodical and 
practical directions are revealed. 
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У статті розглянуто особливості аудиту процесів ліквідації підприємства, етапи 
процедури банкрутства та її реорганізації. Розкриті оздоровчі заходи , які застосовують 
підприємствами для виходу з кризи, такі як: емісія та продаж цінних паперів, ефективне 
використання позик банку, зміна кредиторської заборгованості, обмін боргових зобов’язань 
на корпоративні права та прийняття фінансової допомоги від інших суб’єктів 
господарської діяльності. Визначені форми санації, та її класифікація. 

Ключові слова: аудиторські процедури, банкрутство, аудиторський висновок, етапи 
аудиту,  санація.  

Постановка проблеми. Проблеми ліквідації юридичної особи в 
обліковому та контрольному аспекті вивчені недостатньо, досі не вироблено 
єдиного підходу щодо систематизації обліково-аналітичних методик під час 
ліквідації та санації банкрутів, що перешкоджає їх впровадженню у практику 
українських підприємств [7, с.230]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у 
дослідження проблем обліку та аудиту процесів ліквідації та банкрутства 
підприємства внесли вчені кафедри “Облік та оподаткування” КНУ 
ім.Т.Г.Шевченка: Н.І. Дорош, Н.О. Гура, Т.Г. Мельник, І.П. Склярук, В.Г. 
Швець. Питанням оздоровлення підприємства та антикризовим заходам 
присвячено праці О Кравоцвої, І.Купецької, О.Гладчука та інших. 

Мета та завдання досліджень. Метою дослідження є розкрити  сутність 
аудиту та етапи ліквідаційної процедури та запропонувати варіанти виходу із 
кризи для підприємства. Об’єктом аудиту: система обліку та контролю, аналіз 
ефективності діяльності. Предметом аудиту є повна оцінка діяльності 
підприємства. Завданням аудиту є охарактеризувати  зовнішні факторів, які 
вчинили спричинили незадовільний стан підприємства [8, с.17]. При 
виникненні несприятливої ситуації на підприємстві, аудитор може виступати 
ініціатором ліквідації. Якщо підприємство перебуває у кризі, тоді недоцільним 
буде розгляд проведення санаційних процедур. 

 Виклад основного матеріалу.  
Аудит може проводитися з ініціативи суб’єкта господарювання, у 

випадках, передбачених законодавством України, стає примусовим. 
Планування аудиту проводиться відповідно до принципів аудиту: 
комплексності, безперервності, оптимальності планування. Під час планування 
аудиторові необхідно розробити та задокументувати стратегію аудиту та 
детальний план аудиту [3, с.54]. Підприємству слід підготувати фінансову 
звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, 
звіт про власний капітал, примітки)  на момент постанови про відкриття 
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ліквідаційної процедури. Постанову про відкриття ліквідаційної процедури 
складає господарський суд.  

Виділяють 5 етапів процедури проведення аудиту банкрутства 
підприємства. Аудиторські процедури застосовуються на кожному етапі. 

1) Збір інформації 
2) Планування діяльності 
3) Оцінка систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю 
4) Оцінка ризику та суттєвості 
5) Узагальнення результатів аудиторських процедур 
Аудиторські процедури застосовуються на кожному етапі [3, с.122]. 

Аналітичні процедури являють собою процедури, які передбачають проведення 
аналізу важливих фінансових показників з метою вивчення відхилень від норм. 
Аудитору слід звернути увагу на  міжнародний стандарт аудиту 300 
“Планування аудиту фінансової діяльності” [6, с.278], в якому прописано, що 
планування є обов’язковим. На рис.1 відображені дії аудитора під час 
процедури планування. 

 
Рис.1 Дії аудитора під час планування ревізії 

Джерело: Розроблено автором 
 

Ліквідаційна процедура – судова процедура, основною метою якої є 
призначення судом ліквідації заборгованості банкрута шляхом продажу майна 
та проведення розрахунків по його боргах. Загальний строк ліквідаційної 
процедури не може перевищувати дванадцять місяців. Господарський суд 
приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття 
ліквідаційної справи [4, с.66]. 

Основними етапами ліквідаційної процедури є:  
- облік інвентаризації; 
- оцінка та продаж майна; 
- облік витрат на проведення процедури; 
- облік розрахунків з кредиторами [10, с.17]. 
Ліквідатор, встановлений господарським судом в постанові про визнання 

боржника банкрутом, проводить ліквідаційні процедури. Поряд з ліквідатором 
призначається господарським судом ліквідаційна комісія. 

У випадку надання підприємству фінансової допомоги для виходу із кризи, 
підприємство може вдатися до санації. Санація боржника (необов’язкова судова 

Розробити та задокументувати 
загальну стратегію аудиту 

Розробити та задокументувати план 
аудиту 

Провести аналіз ефективності 
діяльності  

Дії аудитора під час планування 
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процедура) – це система заходів, що здійснюється під час заведення справи про 
банкрутство, яка спрямована на оздоровлення фінансово-господарського стану 
боржника та задоволення вимог кредиторів [9, с.11]. Процедура санації 
вводиться за ухваленням господарського суду у строк, що не перевищує строк 
дії процедури розпорядження майном. В той же час господарський суд 
призначає керуючого санацією. 

Форми санації визначені в Законі України “Про відновлення 
платоспроможності або визнання його банкрутом”. Альтернативні санаційні 
заходи та їх форми дозволяють планувати санаційну процедуру,  тому аудитор 
може запропонувати наступні оздоровчі заходи: (рис.3): 

 
Рис.3 Оздоровлення підприємства 
Джерело: Розроблено автором 
 

Ще однією дією при оздоровленні підприємства може бути реорганізація 
підприємства. Реорганізація може бути проведена шляхом злиття, приєднання, 
перетворення, поділу чи зміни форми власності.  Однак, слід врахувати 
наступні особливості при зміні форми власності підприємства (Таблиця 3): 

Таблиця 3  
Особливості обліково-аналітичних процедур при зміні форми 

власності 
№ Форми фінансового 

оздоровлення 
Особливості обліково-аналітичної процедури 

1 Реорганізація Завданням аудиту є встановлення повноти включення активів 
та пасивів до акту передачі, об’єктивності їх оцінки 

2 Приєднання Усі права та обов’язки переходять до того підприємства, яке 
приєдналося 

3 Розподіл Усі права та обов’язки переходять до того підприємства, до 
якого приєдналися 

Джерело: [7, с.231] 
 

У випадку реорганізації, аудитор має уважно перевірити складання 
розподільчого балансу, у якому слід виділити майно і зобов’язання 
новоутвореної структури. Дані розподільчого балансу є своєрідним вступним 

Емісія та продаж цінних 
паперів 

Ефективне використання позик 
банку 

Обмін боргових зобов’язань на 
корпоративні права  

Зміна кредиторської 
заборгованості 

Прийняття фінансової 
допомоги від інших 

суб’єктів господарської 
діяльності 
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балансом на дату початку її діяльності. 
В процесі перевірки аудитор має використовувати тести засобів контролю, 

призначенням яких є виявленням значних недоліків заходів контролю, які 
призводять до помилок в деклараціях, та аналітичні процедури, що 
застосовуються з метою оцінки ймовірності настання банкрутства 
підприємства.  

При банкрутстві підприємства одним з найважливіших завдань аудиту є 
вияв ознак протиправних дій: 

· скорочення майна, який необхідний для діяльності підприємства; 
· придбання та продаж товарів на невигідних умовах для підприємства-

боржника; 
· перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською; 
· виведення коштів в статутний капітал іншого підприємства [1, с.24]; 
В аудиті існують чотири стадії процедури банкрутства: досудова санація, 

оголошення справи про банкрутство, план санації та припинення справи про 
банкрутство.  

При першій стадії “досудової санації” аудитор,  з метою попередження 
стану, проводить оцінку фінансового стану боржника. 

 При оголошенні справи про банкрутство аудитору слід: 
- підтвердити неплатоспроможність боржника розрахуватися з 

кредиторами в повному обсязі; 
- оцінити фінансовий стан підприємства-боржника після оголошення 

справи про банкрутство; 
-  виміряти достатність розміру майна для покриття судових витрат; 
-  провести експертизу фінансової діяльності боржника; 
 -  виявити ознаки прихованого та фіктивного банкрутства. 
Згодом аудитор проводить інвентаризацію та оцінку стану майна 

боржника. При припиненні справи про банкрутство має податися інформація 
про платоспроможність боржника. 

Останнім етапом аудиторської перевірки є узагальнення результатів 
аудиту. Міжнародний стандарт аудиту 230 “Аудиторська документація” [6] є 
одним із міжнародних стандартів, яке регулює узагальнення результатів аудиту. 
Але в міжнародних стандартах відсутня інформація щодо форми та змісту 
робочого документу аудитора. Аудитору слід самостійно скласти робочий 
документ відповідно положень законодавства України. Тому пропонуються 
наступні форми робочих документів аудитора: 

Таблиця 4 
Робочий документ аудитора при перевірці активів 

Назва статті 
активу 

Облікові дані 
з балансу 

Фактичні дані Відхилення Причина відхилення 

Необоротні 
активи 

351000 351000 0 - 
 

Запаси 200000 20000 0 - 
Кошти 57899 57699 +200 Крадіжка \ несвоєчасне повернення в 

касу 
Джерело: Розроблено автором 
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Таблиця 5 
Робочий документ аудитора при перевірці пасивів 

Назва статті 
пасиву 

Облікові дані 
з балансу 

Фактичні дані Відхилення Причина відхилення 

Власний капітал 67000 67000 0 - 
Довгострокові 
зобов’язання 

85000 87000 2000 Ухилення від сплати кредиту \ 
приховання заборгованості від 
кредиторів 

Поточні 
зобов’язання 

64566 64000 -566 Ухилення від сплати кредиту \ 
приховання заборгованості від 
кредиторів 

Доходи і 
результати 

800000 800000 0 - 

Витрати 91000 91000 0 - 
Джерело: Розроблено автором 

 
В кінці перевірки аудитор створює аудиторський звіт. Аудиторський звіт – 

це узагальнений документ, адресований керівництву компанії, що містить 
відомості про хід роботи аудиту, виявленні відхилення від встановлених норм, 
значні порушення у фінансовій звітності, який є підставою для складання 
аудиторського висновку. 

Висновки. Суб`єкти господарювання мають право ініціювати аудиторську 
перевірку в процесі ліквідації підприємства. Головою метою проведення аудиту 
є оцінювання платоспроможності на підставі експертизи фінансової звітності, 
аналізу фінансово-господарської діяльності та здійснення планів антикризових 
заходів.  

Аудиторська перевірка має проводитись згідно стандартів, вимог та 
процедур для забезпечення достовірної інформації стану підприємства, на всіх 
етапах ліквідації. 

У випадку санації аудитор може підготувати оздоровчі заходи для 
підприємства або запропонувати реорганізацію підприємства.  

Під час процедури банкрутства, аудитор зобов’язаний перевірити 
платоспроможність боржника, провести аналіз його фінансової діяльності, 
визначити чи не є банкрутство фіктивним або прихованим.  

Виявлені відхилення, порушення у фінансовій звітності та всі результати 
перевірки мають бути задокументовані в аудиторському звіті на підставі 
робочих документів, у зв’язку з відсутністю їх типових форм в статті 
запропоновано рекомендації по їх створенню. 
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Abstract. In this article the features of the audit process of liquidation company, stages of the 

procedures of bankruptcy and it reorganization.  Disclosed health improvement applied to the 
crisis, such as: issue and sale of securities, the effective use of bank loans, changes in accounts 
payable, the exchange of debt obligation for corporate rights and the acceptance of financial 
assistance from other economic entities. Certain forms of sanitation and its classification. 
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Анотація. У статті наведено стан розвитку діяльності підприємств галузі 

телекомунікацій в сучасних умовах. Розглянуто можливості та подальші перспективи 
важливої для країни галузі та окреслено основні проблеми та тенденції розвитку даних 
підприємств. 

Ключові слова: галузь зв’язку, телекомунікаційні підприємства, тенденція, розвиток, 
послуги, ресурси. 

Вступ. Галузь зв’язку є досить інертною та однією з найважливіших 
складових господарського комплексу України, яка справляє суттєвий вплив на 
соціальний стан суспільства і відбиває рівень його економічного розвитку. На 
сьогодні зв'язок являється найважливішим суспільним фактором всього 
людства, це істотний вплив на спосіб життя людей, виконуючи соціальне і 
виробниче навантаження, сприяючи розвитку бізнесу, освіти, науки і культури. 
Останнім часом у галузі зв'язку відбуваються значні зміни: галузь динамічно 
розвивається, з'являються усе більше телекомунікаційних підприємств, що 
конкурують між собою.  

Конкуренція відбувається не тільки серед найбільш перспективної 
підгалузі мобільного зв'язку, але і серед підприємств фіксованого телефонного 
зв’язку, Інтернет-послуг, поштових та кукурєрський послуг.  

Дослідженням даного питання займалися такі вчені як Р. Акофф, І.  
Ансофф,  В.П.  Залуцький,  Н.В.  Афанасьєв, В.Д. Рогожин, В.І. Рудик, Й. 
Шумпетер, А.Е. Воронкова, Р.А. Фатхутдінов, Л.В. Лазоренко. 

Виклад основного матеріалу. В умовах глобалізації світової 
інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, насичення базових потреб у 
телекомунікаційних послугах і індивідуалізації потреб, прискореного розвитку 
технологій, скорочення строків переходу від розробки до широкомасштабної 
комерційної реалізації нововведень, зменшення життєвого циклу послуг і 
технологій на тлі посилення конкурентної боротьби ми можемо бачити 
тенденцію розвитку діяльності телекомунікаційними підприємствами в 
сучасних умовах. 

На  думку  І.  Ансоффа,  розвиток  –  це питання не стільки того, що є, 
скільки того, що може бути зроблене з тим, що є [1, с. 56] 

Сьогодні  сфера  зв’язку  та  інформатизації  України  –  це  86377 суб’єктів  
господарювання різних форм власності, що здійснюють діяльність у сфері 
зв’язку та інформатизації; 298000 суб’єктів, зайнятих у сфері зв’язку та 
інформатизації; 9523 суб’єкти господарювання,  які  здійснюють  діяльність  у  
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сфері  ІТ; 4255 операторів та провайдерів, що внесені до Реєстру  операторів,  
провайдерів  телекомунікацій; 2973оператори, що мають ліцензії на певний вид 
діяльності у сфері телекомунікацій; 2892 суб’єкти господарювання, що надають  
послуги  доступу  до  Інтернету; 148  вищих  навчальних  закладів,  що  
здійснюють  підготовку  фахівців  для  сфери  ІКТ; 67,5 млрд.  грн.  –  обсяг  
доходів  від  надання послуг  сфери  зв’язку  та  інформатизації; 52,4 млрд. грн. 
– обсяг доходів від реалізації послуг зв’язку; 15,1 млрд. грн. – обсяг 
реалізованих послуг у сфері інформатизації [3]. 

У 2016 році доходи від надання послуг зв’язку склали 61 911,2 млн. грн., 
що на 10,8% більше ніж у 2015 році. 

 

 
        Рис. 1. Динаміка доходів від надання послуг зв’язку 2013-2016 рр.,  

млн. грн. 
Джерело [2] 
 

 
Рис. 2. Структура доходів від надання послуг зв’язку у 2016 році, % 

Джерело [2] 
 
Доходи від надання телекомунікаційних послуг у 2016 році склали 56 

966,9 млн. грн., що на 6 115,1 млн. грн. більше ніж у 2015 році, в той же час, 
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доходи від надання послуг поштового зв’язку збільшились на 571,1 млн. грн.  
В структурі доходів від надання послуг зв’язку, питома вага доходів від 

надання телекомунікаційних послуг у 2016 склала 92,0%, разом з тим, питома 
вага доходів від надання послуг поштового зв’язку склала 8,0%. 

Основними сегментами на ринку послуг зв’язку залишаються мобільний, 
телефонний фіксований зв’язок та доступ до Інтернету, спільна частка яких у 
загальних доходах від надання послуг зв’язку за підсумками року склала 80,3%. 

 

 
Рис. 3. Динаміка доходів від надання різних видів послуг зв’язку  

за 2013-2016 рр., млн. грн. 
Джерело [2] 
 
Доходи від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку та послуг 

доступу до Інтернету демонструють тенденцію до збільшення протягом 
останніх трьох років, так доходи від послуг доступу до Інтернету зросли на 
47,0%, а доходи від послуг рухомого (мобільного) зв’язку зросли на 8,0% у 
період з 2014 по 2016 роки. 

Проаналізувавши вищенаведений матеріал можемо стверджувати, що 
основними тенденціями розвитку за 2016 рік були, а саме: 

- впровадження телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв’язку 
третього покоління (3G); 

- підвищення попиту споживачів на мультимедійні конвергентні 
телекомунікаційні послуги та збільшення кількості власників 
багатофункціонального термінального кінцевого обладнання з безпроводовим 
доступом до Інтернету; 

- широке впровадження широкосмугового та високошвидкісного доступу 
до Інтернету створили ефективні умови для надання державним органам, 
суб’єктам господарювання різних форм власності та громадянам сучасних 
інформаційно-телекомунікаційних послуг в сферах охорони здоров’я, освіти, 
сільського господарства, торгівлі, фінансів, управління комунальним 
господарством; 

- значне зростання кількості споживачів послуг міжмашинної взаємодії 
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(machine-to-machine або M2M), які широко використовуються в таких сферах, 
як банківська діяльність, охорона та безпека, моніторинг транспорту та 
логістика, промисловість, сільське господарство, енергетика тощо; 

- запровадження операторами телекомунікацій різноманітних пакетів 
послуг і тарифних планів із об’єднанням послуг голосової телефонії, доступу 
мобільний зв'язок телефонний фіксований зв'язок Інтернет-послуги інші 
послуги поштові та кур'єрські послуги до Інтернету та телебачення, зокрема 
організацією безлімітного доступу до популярних соціальних мереж та 
інформаційних ресурсів, збільшенням обсягів послуг доступу до Інтернету та 
програм цифрового мовлення тощо. 

Можемо виділити основні три проблемами розвитку телекомунікаційних 
мереж: 

- виникнення організаційних та технологічних проблем функціонування 
телекомунікаційних мереж на тимчасово окупованих територіях та на території 
проведення антитерористичної операції; 

- низька ефективність управління телекомунікаційною мережею загального 
користування України, відсутність Національного центру оперативно-
технічного управління мережами телекомунікацій України; 

- нерівномірність забезпечення споживачів телекомунікаційними 
послугами особливо у сільській, гірській місцевостях та депресивних регіонах, 
у тому числі загальнодоступними телекомунікаційними послугами та 
послугами широкосмугового доступу до Інтернету; 

Висновки. Зробивши  аналіз  тенденцій  розвитку  діяльності 
телекомунікаційних  підприємств бачимо, з одного боку, в України у галузі 
наявні усі передумови подальшого розвитку, а, з іншого боку, маємо низку 
проблем, які значно гальмують цей розвиток і не дозволяють Україні вийти на 
належний рівень конкурентоздатності у даній галузі. Тому, як вже зазначалося, 
дійсно необхідно по можливості вживати належних заходів щодо поступового 
розв’язання цих проблем.  
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Abstract. The article describes the state of development of telecommunication enterprises in 

the current conditions. The opportunities and further perspectives of the country important for the 
country are considered and the main problems and trends of the development of these enterprises 
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Анотація. Обґрунтовано механізм аналітичного оцінювання підготовленості 
регіональних органів виконавчої влади, які функціонують в системі взаємодії у сфері охорони 
правопорядку з урахуванням складних завдань та обстановки, що склалася в регіоні 
держави.  

Ключові слова: механізм, взаємодія, регіональний орган виконавчої влади, оцінювання 
посадових осіб органу виконавчої влади, складні умови обстановки. 

Вступ. Практика функціонування регіональних органів виконавчої влади в 
сучасних умовах (в складних умовах обстановки) переконливо доводить, що 
лише команда професіоналів державної служби може вирішити нагальну 
проблему, яка постала перед державою, а саме: стабілізувати ситуацію з 
реальними доходами громадян, скоротити величезний розрив між бідними та 
багатими, подолати високий рівень тіньової економіки та корупції. Ці завдання 
влада може вирішити лише у разі ефективної взаємодії органів виконавчої 
влади як у центрі так і в регіонах [1]. Для будь-якого регіонального органу 
виконавчої влади складними умовами обстановки є ускладнення у першу чергу 
соціальної обстановки, збільшення інформації, яку необхідно опрацювати у 
стислі строки. В таких умовах важливою є ефективно організована взаємодія в 
системи регіонального органу виконавчої влади. 

Взаємодію можуть ефективно організувати лише професіонали-
управлінці, яких необхідно підбирати, вчити та оцінювати. Такі професіонали 
ефективно спрацюють за будь-яких умов обстановки у тому числі у разі 
ускладнення у сфері охорони правопорядку. 

Проблемою організації управління персоналом займалися багато вчених, 
серед яких слід виділити О. Бандурко [2], В. Сущенко [3], В. Борисенко [4]. У 
праці [5] автор запропонував методику визначення показника якості роботи 
органу управління встановленої організаційної структури. Таким показником 
запропоновано ймовірність безпомилкової роботи органу у складних умовах 
обстановки. 

Зрозуміло, що оцінювати якість роботи будь-якого органу і тим паче 
ефективно ним керувати, можна лише тоді, коли такий орган готовий до 
виконання покладених завдань за будь-яких умов обстановки. 
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Слід зазначити, що поза уваги вчених залишилося питання оцінювання 
підготовленості регіонального органу виконавчої влади як складника системи 
державного управління та взаємодії у сфері охорони правопорядку. 

У праці автор ставить завдання обґрунтувати механізм аналітичного 
оцінювання підготовленості регіональних органів виконавчої влади, які 
функціонують в системі взаємодії у сфері охорони правопорядку з урахуванням 
складних завдань та обстановки, що склалася у регіоні держави. 

Основний текст. Механізм аналітичного оцінювання підготовленості 
регіонального органу виконавчої влади ґрунтується на основі аналітичного 
оцінювання підготовленості його складових. У разі ускладнення обстановки в 
регіоні держави основний склад органу може збільшуватися за рахунок 
оперативних груп від інших органів системи взаємодії. Такий орган повинен не 
лише бути здатним організувати взаємодію суб’єктів регіонального рівня, а і 
управляти регіональними силами охорони правопорядку (СОПр). 

Досвід роботи органу управління регіонального рівня, який описано у 
працях [1-6], дає підставу стверджувати, що рівень підготовленості складових 
регіонального органу виконавчої влади ровв.осн.підП  може бути 
охарактеризований такими показниками як: якість знань і вмінь оперативного 
складу посадових осіб для виконання ними обов’язків, тобто ступінь 
професійної компетентності ровв.компП ; стан організації як органу у цілому, 
так і окремих його складників (відділів, служб) ровв.оргС ; рівень 
функціональної діяльності ровв.фдR  органу та окремих його складників за умов 
мінімізації людських ресурсів лR .  

)R,С,П(fП ровв.фдровв.оргровв.компровв.ос.під =  за умов ®лR min. 
З урахуванням зазначеного цільова функція оцінки рівня підготовленості 

основного складу регіонального органу виконавчої влади (РОВВ) до виконання 
управлінських завдань із взаємодії за будь-яких умов обстановки визначається 
як подано нижче. 

Рівень знань цих питань оцінюється за п’ятибальною шкалою. Обчислення 
оцінки ступеня професійної компетентності регіонального органу виконавчої 
влади ровв.компП  визначається як сума зважених середньоарифметичних 
оцінок знань усіх посадових осіб, які перевіряються: 

å
=

×=
n

1і
iiровв.комп CqП  за умов å = 1qi ,                          (1)                        

де iq  – коефіцієнт важливості, який враховує ступінь впливу і-ї посадової осо-
би, що перевіряється, на повноту і якість рішення всього комплексу завдань з 
управління процесом взаємодії суб’єктів регіонального рівня; iС  – повна оцінка 
знань і-ї посадової особи серед тих, хто перевіряється; n  – кількість посадових 
осіб, які перевіряються. 

Коефіцієнт важливості iq  визначається методом експертних оцінок. З 
метою спрощення розрахунків їх доцільно нормувати. Повна оцінка кожної із 
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посадових осіб iС , які перевіряються, являє собою середнєарифметичне оцінок 
її знань вказаних вище предметів:  

b

B
С

b

1i
i

i

å
== ,                                               (2) 

де iB  – оцінка знань і-ї посадової особи з визначених предметів; b  – кількість 
предметів за якими здійснюється оцінювання. 

Кількісне значення повної оцінки ровв.компП  нижче 2,6 бала оцінюється 
”незадовільно“, в інтервалі 2,6…3,5 бала – “задовільно”, в інтервалі 3,6...4,5 
бала – ”добре“, а вище 4,6 бала – “відмінно”. 

Стан організованості регіонального органу виконавчої влади 
характеризується рівнем виконання нормативів щодо: збору його особового 
складу у разі ускладнення обстановки; часу розгортання системи управління та 
взаємодії та ступеня чіткості і злагодженості забезпечувальних дій у складних 
умовах; повноти та якості розробленого встановленого комплекту документів, а 
також своєчасного і точного їх коригування у разі зміни обстановки.  

Перелік документів може містити: розпорядження центрального органу 
виконавчої влади на залучення регіональних СОПр у разі ускладнення 
обстановки в регіоні держави; план приведення взаємодіючих органів і 
регіональних сил охорони правопорядку до різних ступенів готовності; розклад 
посадових осіб зазначеного органу командного пункту (зали кризових ситуацій, 
координаційного центру); положення про повсякденний (основний, рухомий 
тощо) командний пункт (зали кризових ситуацій, координаційного центру); 
перелік документів пунктів управління; графік послідовної, паралельної і 
комбінованої роботи регіонального органу виконавчої влади під час прийняття 
рішень на негайні дії регіональних сил охорони правопорядку; типовий графік 
роботи зазначеного органу у процесі підготовки до дій з управління суб’єктами 
взаємодії і регіональних СОПр.  

При цьому повнота розробки документів може оцінюватися як: 
”незадовільно“, – за відсутності хоча б одного з визначених документів, або 
необхідності коригування двох із загального переліку; “задовільно” – коли 
необхідно коригувати два документи; ”добре“ – якщо на час перевірки 
коригувався лише один документ. 

Рівень підготовленості конкретного відділу (відділення) регіонального 
органу виконавчої влади може бути встановлено після перевірки наявності і 
стану формалізованих документів для оцінювання обстановки, прийняття 
рішення з взаємодії, планування дій регіональних сил охорони правопорядку і 
постановки їм відповідних завдань.  

Формалізовані документи повинні містити постійну і змінну інформації та 
бути придатними для машинної обробки з використанням електронно-
обчислювальних машин. Рівень підготовки відділу (відділення) повинен 
узгоджуватися з прийнятою організаційно-штатною структурою і складністю 
завдань, які на них покладені. У разі практичного оцінювання стану 
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організованості відділу (відділення) ровв.відQ  вона може бути визначена як 
середньоарифметична оцінка зазначених вище k  елементів:  

k

Q
Q

k

1i
i

ровв.від

å
== .                                            (3) 

                                              
Оцінювання функціональної діяльності регіонального органу виконавчої 

влади здійснюється на основі визначення повноти і якості розробки комплекту 
документів (рішень, планів, розпоряджень тощо). Оцінка характеризує 
результати роботи керівництва органу і відповідних відділів (див. рис. 1). У 
загальному випадку оцінка функціональної діяльності органу роввФ  може бути 
обчислена як середньоарифметична оцінок кожного документа іФ  із  загальної 

їх кількості m , що оцінюються:
m

Ф
Ф

m

1i
i

ровв

å
== .                                              

При цьому кількісне значення повноти оцінки роввФ  нижче 2,6 бала 
оцінюється “незадовільно”, в інтервалі 2,6...3,5 бала – “задовільно”, в інтервалі 
3,6...4,5 бала – “добре”, а вище 4,5 бала – “відмінно”. 

Стан організації кожного відділу (відділення) регіонального органу 
виконавчої влади визначається рівнем виконання нормативів щодо часу збору 
посадових осіб відділу (відділення) і розгортання постів пункту управління у 
разі ускладнення обстановки, наявності і ступеню опрацювання комплекту 
необхідних документів. До комплекту необхідних документів можуть входити: 
таблиця функціональних обов’язків посадових осіб пункту управління; план-
графік взаємодії з іншими постами пункту управління; виписка з графіку 
паралельної роботи пункту управління (зали кризових ситуацій, 
координаційного центру) під час прийняття рішення на здійснення взаємодії і  
дії регіональних сил охорони правопорядку; формалізовані документи за 
напрямками діяльності поста пункту управління; список абонентів з 
урахуванням старших, підлеглих і взаємодіючих пунктів управління; 
нормативи з доведення до підпорядкованих і взаємодіючих органів документів, 
команд, сигналів тощо. 

Оцінювання конкретного відділу (відділення) регіонального органу 
виконавчої влади іП  визначається як середньоарифметична оцінка його 
організованості N  і підготовленості посадових осіб G :  

2
GNПі

+
= ,                                            (4) 

де 
L

N
N

L

1i
iå

== ; iN  – оцінка і-го елемента, який характеризує організацію відділу 

(відділення); L  – кількість елементів, що перевіряються; G  – оцінка 
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підготовленості посадових осіб відділу (відділення) 
r

G
G

r

1i
iå

== ; iG  – оцінка 

знань і-ї посадової особи; r  – кількість посадових осіб, що перевіряються. 
Для отримання оцінки знань необхідно перевірити не  менше ніж 60…70 % 

посадових осіб. Оцінка кожного з них iG  визначається за встановленим 
переліком питань. За загальну оцінку відділів (відділень) можна прийняти 
середній бал оцінок кожного із них:  

q

П
П

q

1i
i

)бп(від

å
== ,                                            (5) 

де iП  – повна оцінка і-го підрозділу відділу (відділення); q  – кількість 
перевірених підрозділів відділів (відділень) регіонального органу виконавчої 
влади. 

Ступінь підготовленості оперативних груп (ОГ) від міських і районних 
державних адміністрацій, які прибувають на пункт управління (у залу кризових 
ситуацій, координаційний центр) регіонального органу виконавчої влади. 

До типового комплекту документів оперативної групи можуть входити: 
функціональний розпис оперативної групи; інструкція з організації зв’язку 
взаємодії; таблиця функціональних обов’язків; довідкові матеріали про склад та 
стан своїх сил та засобів, а також сил і засобів противника (правопорушників) в 
районі виконання завдання та можливості їх нарощування.  

Для визначення оцінки підготовленості оперативної групи (на думку 
автора статті) необхідно перевірити не менше 60...70 % особового складу. 
Оцінка кожної групи iF  складається з оцінок опрацьованих організаційних 
документів R  і оцінки рівня підготовленості посадових осіб S :  

2
SRFi

+
=                                               (6).                                             

Загальна оцінка повноти і якості опрацювання організаційних документів 
встановлюється за формулою  

a

R
R

a

1i
iå

== ,                                               (7) 

де iR  – оцінка повноти і якості відпрацювання і-го організаційного документа; 
a  – кількість опрацьованих документів. 

Загальна оцінка підготовленості посадових осіб оперативної групи 
визначається за виразом  

n

S
S

n

1i
iå

== ,                                                (8) 
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де iS  – оцінка рівня знань і-ї посадової особи оперативної групи; n  – кількість 
перевірених посадових осіб. 

Загальна оцінка підготовленості всіх оперативних груп, які можуть 
прибути до регіонального органу виконавчої влади огогZ - , є 
середньоарифметичне часткових оцінок:  

d

F
Z

d

1i
i

огог

å
=

- = ,                                             (9) 

де iF  – повна оцінка і-ї оперативної групи; d  – кількість перевірених 
оперативних груп. 

Досягнутий рівень підготовленості регіонального органу виконавчої влади 
у цілому Y  характеризується інтегральною оцінкою таких показників: рівень 
професійної компетентності посадових осіб органу ровв.компП ; стан 
організованості єдиного органу управління роввQ ; рівень функціональної 
діяльності органу роввФ ; рівень організованості відділів (відділень) органу 

відП ; рівень підготовленості оперативних груп від міських і районних 
адміністрацій, які прибувають на підсилення регіонального органу виконавчої 
влади огогZ - . Досягнутий рівень підготовленості регіонального органу 
виконавчої влади може бути оцінений за виразом 

5
ZПФQП огог)бп(відєоуєоуєоу.к -++++

=Y .                  (10) 

Кількісна оцінка визначається виходячи з вимог, які подані нижче і 
перевіряються у межах функціонування сформованого регіонального органу 
виконавчої влади: при значенні інтегральної оцінки Y  нижче 2,6 бала 
підготовленість органу оцінюється як “незадовільно”; в інтервалі 2,6...3,5 бала – 
“задовільно”; у інтервалі 3,6...4,5 бала – ”добре”, вище 4,5 бала – “відмінно”; у 
разі отримання оцінки “незадовільно” одного із складника – загальна оцінка 
“незадовільно”; інтегральна оцінка Y  не може бути вищою за оцінку рівня 
професійної компетентності керівного складу єдиного органу управління. 

Рівень підготовленості регіонального органу виконавчої влади визначає 
ймовірність його безпомилкової роботи єоу.безпР  у складних умовах 
обстановки, що впливає на ефективність функціонування системи управління 
та взаємодії у цілому. 

Підготовленість зазначеного органу починається з підбору і призначення 
кандидатів на вакантні посади. 

Заключення і висновки. Розроблений механізм оцінювання 
підготовленості регіонального органу виконавчої влади функціонувати в 
складних умовах обстановки може бути використаний для оцінювання 
правоохоронних органів та органів спеціального призначення. Механізм може 
бути використаний в період реформ, які проводяться в Україні 

Від якості реалізації цих реформ залежить стан соціально-політичної 
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обстановки в державі. Якість і оперативність реалізації зазначених реформ буде 
оцінкою роботи органів виконавчої влади як у центрі так і в регіонах.   

Напрямом подальшого дослідження проблеми ефективної роботи органів 
виконавчої влади, які повинні взаємодіяти, у тому числі і у сфері охорони 
правопорядку, є розроблення методу підбору і призначення кандидатів на 
вакантні посади зазначених органів. 
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Abstract. Of regional organs of executive power, which function in the system of co-operation 

in the field of guard of law and order taking into account difficult tasks and situation which was 
folded in the region of the state. 

In labours considered such constituents of mechanism as: feet of professional competence of 
regional organ of executive power; state of good organization of regional organ of executive 
power; level of preparedness of concrete department (separation) of regional organ of executive 
power; state of good organization of separate department (separation); degree of preparedness of 
operative groups; general estimation of plenitude and quality of working of organizational 
documents; attained level of preparedness of regional organ  

Developed mechanism of evaluation of preparedness of regional organ of executive power to 
function in the difficult terms of situation can be used for the evaluation of law enforcement 
authorities and organs of the special setting. A mechanism can be used in the period of reforms 
which are conducted in Ukraine. 

Key words: mechanism, cooperation, regional organ of executive power, evaluation of 
public servants of organ of executive power, difficult terms of situation. 
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Анотація. У статті розглянуто поняття стресу, його види та вплив на здоров’я 

людини. Досліджено суть софротерапії як науки про гармонійну свідомість, висвітлено 
сфери її застосування. Надано характеристику софротерапії та головним її засобам, 
описано етапи проведення сеансів, досліджено основні їх цілі. Розглянуто базові вимоги до 
кабінетів софрології, та основну матеріально-технічну базу для них, особливості дизайну.  
Обґрунтовано доцільність впровадження софротерапії на підприємствах гостинності як 
інноваційного продукту готельного господарства з метою підвищення статусу готелю 
завдяки ексклюзивності послуги. 

Ключові слова: софрологія, софротерапія, софронізація, інтрасофронічна активізація, 
десофронізація. 

Вступ. 
Швидкий темп розвитку готельного бізнесу в умовах жорсткої конкуренції 

потребує ефективних інновацій. На сьогоднішній день, цікавою, доцільною, 
актуальною та перспективною інновацією для вітчизняних закладів готельного 
господарства може бути софротерапія. 

Впродовж останніх десяти років дана послуга в європейських готелях, 
зокрема французьких та швейцарських, стала дуже розповсюдженою, і 
практикується не тільки з метою нейтралізації стресів, а і для загального 
оздоровлення організму, підготовки жінок до пологів, релаксації, тощо. У 
вітчизняних же засобах розміщення нейтралізація стресу та релаксація сьогодні 
можлива винятково на основі SPA-послуг. 

Основний текст. 
Для психічного та фізичного здоров’я людини, її щасливого життя 

важливим є вміння долати стреси. Термін «стрес» у фізіології, психології, 
медицині застосовується для позначення неспецифічної реакції організму 
людини у відповідь на різноманітні фізіологічні і психологічні впливи 
(стресори) – надмірне фізичне, емоційне чи інформаційне навантаження, 
больові стимули, хвороби, загрози чи небезпеки життю, гнів, образи, тощо. 
Отже, стрес – це відповідь на реальну чи уявну загрозу. Прийнято розрізняти 
дистрес, пов’язаний з негативними емоційними реакціями, і еустрес, 
пов’язаний з позитивними емоційними реакціями. 
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Оскільки стрес послаблює імунну систему людини, є причиною різних 
шкірних, серцево-судинних, неврологічних захворювань і, як наслідок, 
зменшення тривалості життя, то, при сьогоденній політичній, економічній 
ситуації в країні, надмірному прискоренні темпу життя зі збільшеним 
психоемоційним навантаженням, вміння справлятися з ним є особливо 
актуальним і перетворюється на нагальну потребу. 

Софрологія (від грец.: sos – гармонія, phren – душа, розум, logos – вчення, 
наука) – наука, що вивчає гармонійну свідомість; філософія, яка допомагає 
людині пізнати себе і гармонізувати своє життя.  

Складна науковотеоретична база і методологія софрології в Україні 
практично не відома. На сьогоднішній день вона поширена здебільшого у 
Франції, тому більшість наукових робіт і книг з софрології видаються саме там. 

Софротерапія – популярний метод тілесноорієнтованої психотерапії, 
створений в 1960 році нейропсихіатром А. Кайседо, який встановив залежність 
емоцій, неважливо позитивних  чи негативних, і м'язового тонусу. Цей 
гармонійний синтез східної мудрості і західних досягнень думки об'єднує 
елементи йоги, дзен, тайчі, дихальної гімнастики, аутогенного тренування, 
методів психоаналізу і гіпнозу, що допомагає зняти фізичні і психологічні 
наслідки стресу, впоратися з психоемоційним напруженням.  

В світі софротерапію застосовують в різних сферах діяльності людини: у 
професійному спорті – для поліпшення фізичних показників, подолання страху 
і болю, налаштування на перемогу; у медицині – для підготовки майбутніх мам 
до пологів, а також як доповнення до основного лікування психосоматичних 
захворювань. У бізнесі софротерапія є доступним і дуже ефективним методом 
для боротьби з втомою, підвищення працездатності, робочої мотивації, 
покращення атмосфери у колективі. 

Щоденні турботи, у супроводі хвилювань і стресів, впливають не тільки на 
психоемоційний стан людини, але й на її загальне самопочуття. Будь-яка сильна 
емоція, особливо негативна, обов'язково залишає свій тілесний відбиток у 
вигляді напруги. Накопиченні в організмі страх, гнів, злість та хвилювання 
згодом є причиною психосоматичних захворювань. На початковому етапі 
проблему можна помітити як м'язову напругу («зажим») в деяких ділянках тіла, 
що часто супроводжується больовими відчуттями, особливо в області шиї і 
плечей.  

Позбавлення тіла від напруги (фізичне розслаблення) відновлює 
стабільність емоційної сфери людини, що сприяє формуванню стресостійкості. 
Софрологія враховує ці особливості людського організму, тому велике 
значення софрологи надають релаксаційним вправам, що допомагають людині 
не тільки відчувати себе краще фізично, а й вирішити багато емоційних 
проблем. В софротерапії саме вміння розслаблятися фізично є стартом до 
гармонізації особистості. Людина йде в незвичний для себе стан свідомості, її 
думки, емоції та поведінка стають врівноваженими за допомогою певних 
дихальних, фізичних та розумових вправ. 

Метою софротерапії є:  
– подолати емоційне і фізичне напруження, дратівливість, страх;  
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– мотивувати особистість на позитивні звершення, підвищити її 
самооцінку;  

– навчити «очищати» свідомість, усуваючи нав'язливі думки, що мають 
місце в повсякденному житті людини;  

– сформувати реальне бачення навколишнього світу, сприяти його 
істинному сприйняттю;  

– навчити ефективному розслабленню, заспокоєнню, коригування 
самосвідомості за допомогою спеціальних технік і вправ. 

Засобами софротерапії, так званими «секретами» життя без напруги, є 
дихання, м'язова релаксація і позитивна візуалізація. 

Дихання – це ефективний засіб для розслаблення та подолання стресу. 
А. Кайседо був твердо переконаний, що саме дихання може забезпечити якісне 
життя, а не виживання. Для цього потрібно тільки навчитися під час дихання 
задіяти легені в повному обсязі, розкрити ті дихальні можливості організму, які 
практично не використовуються. При поверхневому диханні (грудневому), 
яким дихає більшість людей, задіяна тільки частина легенів, що дуже часто є 
причиною швидкого стомлення, стресу, головного болю через нестачу кисню. 

На софрологічних тренуваннях вчать черевному та повному диханню, під 
час яких завдяки покращеній вентиляції легенів, знімаються м'язові «зажими» і, 
як наслідок, емоційне напруження. 

Відомо, що повна м'язова релаксація надає позитивний вплив на психіку і 
сприяє душевній рівновазі. Під час софротерапії основна увага приділяється 
поперечносмугастим м’язам, що відповідають за тонус тіла. В стресовому стані 
(емоційному напруженні) ці м'язи людини надто напружуються, створюючи 
своєрідний м’язовий каркас, а при заспокоєнні – релаксують. Напруга є 
причиною збільшених витрат енергії. Завдяки софрологічним тренуванням, 
людина може керувати своїми м’язами, уникаючи непотрібних м’язових 
напружень, внаслідок чого досягається гармонізація і контроль емоцій, 
збереження енергії. 

Позитивна візуалізація (техніка позитивного мислення) є дуже ефективною 
у подоланні стресу і оптимістичному програмуванні майбутнього. Позитивний 
погляд на навколишній світ, на своє минуле, теперішнє і майбутнє, дозволяє 
сформувати правильне відношення до певних ситуацій, сформувати 
благоприємний алгоритм для подальшого життя. Відповідно до законів 
позитивної візуалізації, всі думки матеріальні: людина проживає те, на що себе 
налаштувала. Суть позитивної візуалізації полягає в тому, щоб чинник стресу 
(проблему) уявити певним образом, який можна подолати, та «побачити» своє 
щасливе майбутнє. Фантазувати можна на будь-які теми (успіх в бізнесі, роботі, 
бажане одужання чи перемога, омріяний відпочинок, виграш в лотерею, 
фінансове благополуччя, тощо) головне, щоб уявна ситуація несла заряд 
позитивної енергії. Софротерапія дозволяє повністю змінити образ мислення і 
вчить бачити позитивне у звичному, а все інше вважати відносним. 

Науковцями-теоретиками та практиками неоднаразово доведена 
доцільність позитивної візуалізації для бізнесменів, політиків, спортсменів. 

За допомогою правильного дихання, спеціальних вправ, особливого 
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емоційного настрою і контролю думок досягається цілюще розслаблення. 
Людина занурюється у вкрай незвичний для себе стан, що має благотворний 
вплив на її тіло і душевну рівновагу. За допомогою такого аутотренінгу людина 
вчиться справлятися з щоденними стресовими обставинами, дивитися на життя 
оптимістично і насолоджуватися кожною миттю. 

Сеанс софротерапії триває від однієї до півтора годин, включає в себе 
методи впливу на тіло (різні види масажу і гімнастики, тощо) і душу 
(психотерапію, аутогенне тренування, різні способи релаксації, тощо), що 
дозволяє знайти гармонію між ними. 

Софротерапія може практикуватися як в групі, так і індивідуально зі 
спеціалістом – софрологом або самостійно з використанням аудіозаписів. 

З точки зору психології, софрологія – це тренінг, що налаштовує людину 
на позитив, на правильне ставлення до себе і життя в цілому, вчить жити тут і 
зараз, насолоджуючись кожною миттю.  

В софрологічній практиці загальноприйнято проводити сеанс софротерапії 
у декілька етапів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Етапи сеансу софротерапії 

 
На початку сеансу учаснику доводять довідома всю необхідну інформацію 

про сеанс: його загальну характеристику, послідовність і пропоновані вправи. 
Це дозволяє під час сеансу уникнути непорозумінь і сприяє більш швидкому 
переходу до розслаблення. 

Основою сеансу софротерапії – є софронізація, інтрасофронічна 
активізація і десофронізація. 

Під час софронізації свідомість людини, яка сидить або стоїть із 
заплющеними очима, досягає софролімінального рівня, тобто людина 
знаходиться в проміжному стані між сном і дійсністю.  

Інтрасофронічна активізація – це фаза статичних або динамічних вправ, 
серед яких основними є: розтягування м'язів, масаж в області сонячного 
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сплетіння, стискання/розтискання рук, релаксація, масаж ніг. 
Під час десофронізації спочатку активується розумова діяльність учасника, 

а потім, за допомогою динамічного дихання та простих вправ, розробляється 
м'язовий тонус. В кінці сеансу учасник відкриває очі. 

Суть софротерапевтичних вправ – сфокусувати увагу на відчуттях в тілі. 
Це позбавляє людину від зайвої раціоналізації, розширює її свідомість, змінює 
її самосприйняття і сприйняття нею навколишнього світу. 

Сеанс закінчується обговоренням, під час якого учасник описує отриманий 
досвід та всі відчуття, що його супроводжували. Цей етап також 
використовується для планування з софрологом програми повсякденних вправ 
для самостійного виконання, які допоможуть швидше досягти бажаних 
результатів. 

Сеанси софротерапії дозволяють усвідомити себе і гармонізувати своє 
життя, вчать справлятися з щоденними стресами. 

Софротерапія – є цікавою та незвичайною послугою для вітчизняних 
готельних підприємств, здатною розвиватися, привертаючи нових відвідувачів. 

Впровадження послуги софротерапії в готелі потребує відповідної 
матеріально-технічної бази. Сеанси софротерапії рекомендується проводити в 
кабінетах площею 30…40 м2, що дозволяє учасникам під час групових занять 
почувати себе вільно і комфортно.  

Головна умова для кабінету софротерапії – тиша і атмосфера 
розслабленості, саме тому при його плануванні і облаштуванні потрібно 
забезпечити необхідний рівень звукоізоляції. Це досягається за рахунок 
використання: підлоги зі звукоізоляційним шаром, м’якого килимового 
покриття, встановлення подвійних дверей або дверей з тамбуром. 

Оформлення кабінету софролога несе самостійне і дуже важливе 
функціональне навантаження, саме тому в оформленні інтер’єру необхідно 
використовувати світлі кольори. Використання декоративно-художніх 
композицій з кімнатних рослин, акваріумів, елементів озеленення дозволять 
забезпечити повноцінні умови для проведення психологічної роботи софролога. 
Стіни в кабінеті не рекомендується завішувати графіками, таблицями, 
прикладами з текстів і т.п. На них можуть висіти 2-3 нейтральні картини, 
календар, гравюри, до яких можна було б звернутися в ході бесіди. Час від часу 
оформлення стін кабінету необхідно змінювати. 

В кабінеті софролога виділяють 2 зони: робочу зону лікаря і зону 
проведення індивідуальних сеансів. Робочу зону прийнято облаштовувати 
письмовим столом, стільцями, комп’ютером та шафами для зберігання 
необхідних документів. 

Зала проведення сеансів – це безпосередньо територія, де проводиться 
спілкування з учасниками. В цій зоні доцільним є розміщення професійних 
релаксаційних крісел з автоматичною регуляцією нахилу спинки або стільці, які 
використовуються на першому етапі сеансу, коли учаснику необхідно 
розслабитись і перейти до софронізації. Для проведення динамічних вправ 
використовують килимки для йоги. 

В якості додаткових елементів дизайну можна використовувати 
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перегородки, наприклад квіткові стелажі, що сегментують залу на різні зони. 
Перелічені вимоги потребують  фінансових витрат і залучення 

висококвaліфіковaного персоналу (зокрема, психологів-софрологів), проте для 
підприємств гостинності України (особливо ділового призначення, спа-готелів) 
дана послуга є новою і недостатньо розвиненою, тому перспективна для 
реалізації інвестицій, що дозволяє розширити перелік додаткових послуг, 
зменшити вплив сезонних коливань туристичних потоків, збільшити кількість 
робочих місць в закладах готельного господарства та отримати додатковий 
прибуток.  

Доведено, що софротерапія успішно повертає душевну рівновагу людині, 
позбавляє її від стресу, депресії, налагоджує дихання та кровообіг, в цілому 
поліпшує самопочуття, піднімає загальний тонус організму, робить пам'ять 
міцнішою, увагу більш сконцентрованою, підвищує працездатність. 

Надання цієї послуги у готелі забезпечує покращення настрою гостей; 
поліпшення сприйняття ними якості пропонованих послуг; посилення відчуття 
комфорту і, головне, бажання залишитися якомога довше та обов’язково 
повернутися сюди в майбутньому; підвищення статусу готелю завдяки 
ексклюзивності послуги. 

Висновки. 
Найпоширенішою «хворобою сьогодення» є стрес, що в традиційній 

медицині вважається передумовою серйозних захворювань людини. 
Софротерапія допомагає протистояти стресам сучасного життя, вчить 
насолоджуватися кожною його миттю. 

В статті наведено характеристику етапів сеансу софротерапії, проведення 
якого забезпечує звільнення від емоційних та фізичних напружень, підвищення 
самооцінки, формування реального бачення навколишнього світу, ефективне 
розслаблення та заспокоєння. 

Вітчизняна індустрія гостинності прагне підтримувати основні світові 
тенденції, проте софротерапія у засобах розміщення ще не використовується. 
Впровадження цієї додаткової послуги в діяльність підприємств готельного 
господарства є цікавим і актуальним інноваційним рішенням, так як низька 
вартість, доступність, ефективність та попит на неї є привабливими і 
конкурентоздатними перевагами.  
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Abstract. The article deals with the concept of stress, its types and impact on human health. 

The essence of sophrotherapy as a science of harmonious consciousness is studied, the scope of its 
application is highlighted. The description of the therapy and its main means is given, the stages of 
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the sessions are described, their main goals are investigated. The basic requirements to the rooms 
of sophrology, and the basic material and technical basis for them, design features are considered. 
The expediency of introduction of the drug therapy in hospitality enterprises as an innovative 
product of the hotel industry in order to increase the hotel status due to the exclusivity of the service 
is substantiated. 

Keywords: sophrology, sophorotherapy, sophonization, intrasophonic activation, 
desophrenia. 
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Анотація у роботі було розглянуто основні складові формування туристичного іміджу 
території, в т.ч. її маркетингова складова. Було виділено основні проблеми та перспективи 
формування позитивного іміджу Закарпатського регіону. Було зазначено основні напрямки 
підвищення ефективності інвестиційної діяльності та туристичного іміджу території. 

Ключові слова: в’їзний туризм, туристичний потенціал території, імідж регіону, 
іміджмейкінгу, іміджева політика регіону 

Вступ. Сьогодні в Україні велика увага приділяється створенню 
сприятливих умов для розвитку в’їзного туризму. Одним з найефективніших 
способів розвитку в’їзного туризму є створення позитивного туристичного 
іміджу території.  

Для розвитку туризму не достатньо лише економічних підстав, наявності в 
регіоні туристсько-рекреаційних ресурсів. Необхідним і важливим є наявність 
сформованого туристичного іміджу, який буде “працювати” на регіон. Тобто 
такого, що формується з врахуванням рівня розвитку економіки, ступеню 
розвитку інфраструктури, транспорту, сфери послуг, специфіки та екзотичності 
і унікальності природних та історико-культурних об’єктів (пізнавальне і 
виховне значення об’єктів; наявність об’єктів і пам’яток світового значення; 
мода і доступність історико-культурних об’єктів по відношенню до місць 
попиту; надійність і місткість культурних комплексів; розміри і форми об’єктів, 
а також можливість їх огляду), екологічного стану території, а також її 
загальної інвестиційної привабливості. Таким чином, туризм може впливати на 
формування позитивного іміджу окремо взятої країни або регіону, так само, як і 
вже сформований імідж території вливає на туристичну галузь. Тому, 
ігнорування явища іміджу регіону гарантовано матиме цілий ряд наслідків, 
здебільшого негативного характеру. Імідж посідає важливе місце серед низки 
таких понять, як рейтинг, репутація, популярність, престиж, авторитет 

Отже актуальність досліджуваної тематики полягає в тому, що в сучасній 
туристичній індустрії чітко прослідковується тенденція до залучення 
технологій іміджмейкерства щодо формування туристичних потоків в межах 
регіонів. Імідж стає невід’ємною складовою успішного розвитку та 
функціонування сучасної галузі країни в цілому та окремих територій зокрема. 

Згідно з визначенням Всесвітньої туристичної організації, імідж території 
– це сукупність емоційних та раціональних уявлень, що витікають з зіставлення 
всіх ознак території, власного досвіду та чуток, які впливають на створення 
певного образу. Це визначення є базовим в наукових працях багатьох вчених. 
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Воно враховує комплексний характер дефініції «імідж території», але акцентує 
увагу на об’єкті (території), не беручи до уваги маркетингову складову 
іміджмейкінгу. 

Основний матеріал. Отже, акцентуючи увагу саме на маркетинговій 
складовій такої категорії  як «імідж регіону», під іміджем регіону в даній роботі 
ми розуміємо комплексну думку цільової аудиторії про регіон, що склалась 
стихійно або під впливом спеціально вжитих маркетингових заходів. 

Головною метою дослідження є виявлення групи чинників, що впливають 
на туристичний імідж регіону. Слід зазначити, що серед елементів 
туристичного іміджу виділяють об’єктивну та суб’єктивну складові. 

Об’єктивною складовою туристичного іміджу території є сукупність 
конкурентних переваг та недоліків, що впливають на загальну 
конкурентоспроможність регіону. До цієї складової відносять особливості 
спеціалізації регіону, наявний туристичний потенціал, рівень розвитку 
туристичної інфраструктури та соціальної сфери, інвестиційну привабливість та 
ін.  

Друга складова туристичного іміджу території має суб’єктивний характер 
та залежить від певних дій людей, які формують ті чи інші уявлення про регіон. 
По-перше, це оцінка регіону його споживачами – владою, місцевими жителями, 
туристами, підприємцями, інвесторами, що ґрунтується на власному досвіді та 
спостереженнях. По-друге, це дії місцевої влади, її відношення до туристичної 
сфери, іміджмейкінгу та необхідності просування території як єдиного 
туристичного продукту. Імідж регіону залежить й від характеру взаємовідносин 
всіх учасників процесу іміджмейкінгу. При дослідженні суб’єктивної складової 
формування іміджу території слід враховувати дії ЗМІ, грамотно 
використовуючи які можна досягти значних успіхів в просуванні створеного 
іміджу в цільові групи. 

При формуванні туристичного іміджу вирішальну роль має іміджева 
політика регіону, яка проявляється в стратегічному плануванні, тактичному 
управлінні та політиці просування різних аспектів та досягнень життєдіяльності 
регіону. Іміджева політика регіону є складовою регіонального маркетингу. З 
цієї точки зору, регіон розглядається як «туристичний продукт», а всі заходи, 
що проводяться в рамках політики спрямовуються на цільові аудиторії.  

Закарпаття – мальовничий край, який має унікальне геополітичне та 
географічне розташування: знаходиться на межі України, Угорщини, Польщі, 
Румунії та Словаччини, регіон має високий природно-рекреаційний і курортний 
потенціал, оригінальне національне розмаїття населення, самобутню історію та 
культура, розгалужену мережу туристично-рекреаційних, санаторно-курортних 
та готельних закладів, супутню до туризму інфраструктура, що звичайно 
приваблює в наш край дедалі більше туристів. Хоча Закарпаття надзвичайно 
перспективний регіон України з точки зору туризму, рекреації та відпочинку, 
але туристична галузь регіону лише починає набирати обертів з усіма своїми 
мінусами і плюсами. 

Найсуттєвішими проблемами успішного розвитку ТРК Закарпатського 
регіону є: 
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1) негативний імідж України в цілому щодо проведення тут відпочинку. 
Досить важко переконати рекреантів приїхати в Українські Карпати в той час, 
як імідж країни практично відсутній в такому розумінні, або ж асоціюється 
з Чорнобильською катастрофою та радіаційною зоною. Імідж України 
як країни, куди можна приїхати відпочити, ще зберіг досить сильні позиції 
на території Росії, що ж до найближчих західних сусідів, то за останні роки 
набутий тут позитивний імідж було втрачено. Зараз Україна і, зокрема, 
Закарпаття, бачаться позаду таких держав як Польща, Угорщина, Чехія та інші. 
Щоб змінити цей імідж, необхідно розробити і впровадити ряд рекламних 
та стимулюючих заходів з метою створення нового іміджу, відкриваючи для 
масового рекреанта оновлені Карпати, культуру та етнос народу, що проживає 
на його схилах. Прийшов той час, коли Закарпаття, як туристичний край, зможе 
нормально конкурувати з іншими регіонами тільки у випадку, якщо буде 
активно пропагувати свої можливості, в першу чергу, шляхом участі 
у найрізноманітніших виставкових заходах. Важливим позитивним фактором 
при цьому може стати випуск найрізноманітніших рекламних матеріалів, 
починаючи з випуску туристичних друкованих видань та буклетів і закінчуючи 
рекламними відеофільмами та компакт-дисками; 

2) відсутність належної реклами. На даний час, маючи хоч і невелику 
кількість комфортабельних баз прийому, ми не можемо гідно прорекламувати 
їх, а, значить забезпечити необхідною кількістю відпочиваючих. Вирішити 
це питання можна через проведення різного роду рекламних ознайомчих турів і 
залучення представників преси, телебачення, туристичних операторів 
провідних туристичних фірм до місць відпочинку, давши їм можливість 
на власні очі побачити все, чим ми володіємо. Наступним кроком може бути 
проведення переговорів з авіалініями, іншими транспортними організаціями, 
туристичними операторами, щодо включення інформації про Карпати в їхні 
туристичні пакети та рекламні матеріали. Звичайно проведення таких 
рекламних кампаній є достатньо дорогою акцією, однак саме вона дозволить 
привабити якнайбільшу кількість відпочиваючих у Карпати; 

3) транспортні труднощі, пов’язані з приїздом в Україну та пересуванням 
по її території. Значною перешкодою для нормального розвитку рекреаційного 
комплексу є проблеми, пов’язані з в'їздом на територію України. Повільні 
поїзди, дорогі авіаквитки, обмежена кількість авіарейсів, черги на митницях, 
поганий стан доріг при подорожуванні автомобілем — ось тільки деякі з тих 
складностей, які чекають іноземного відпочиваючого, що бажає приїхати 
в Україну. Крім того, відсутність належної дорожньої інфраструктури 
на основних автомагістралях приводять до того, що туристи не завжди мають 
змогу зупинитись для відпочинку і харчування в належно об лаштованих 
місцях. Змінити ситуацію на краще можна лише запровадженням радикальних 
змін щодо державного господарювання будівництвом належної дорожньої 
інфраструктури; 

4) проблеми візового характеру. Існуючі вимоги до іноземних туристів 
щодо оформлення візи з метою приїзду до України надають нашим 
конкурентам велику перевагу. Коли перед туристом постає вибір, він вибере 
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ту країну, яка не вимагає віз. І це пов’язано не тільки з вартістю візи. 
Це проблема із запрошенням, поїздкою до Посольства, яке можливо 
знаходиться у іншому місті і ряд інших супутніх проблем. Тому дуже 
важливою передумовою створення високоефективної конкурентоздатної 
рекреаційної галузі є зменшення на державному рівні вимог по оформленню 
візових документів; 

5) низький рівень розвитку інфраструктури, якості продукції і послуг. 
Галузева структура рекреаційної системи Закарпатської області представлена 
санаторно-курортними та туристичними закладами. Ефективна повноцінна 
діяльність цих організацій могла б повністю забезпечити вимоги населення 
в рекреаційних послугах. Разом з тим, в умовах складної економічної ситуації, 
збанкротування ряду підприємств, зростання вимог громадян до якості послуг 
привело до фактичного припинення діяльності ряду закладів. Крім того, аналіз 
стану діючої матеріально-технічної бази свідчить про те, що рекреаційні 
заклади Закарпаття за функціями, об'ємом і рівнем обслуговування в своїй 
більшості не відповідають міжнародним стандартам. 

6) недосконалість нормативно-правової бази забезпечення рекреаційної 
діяльності, несприятливий клімат інвестування. Нормальний розвиток 
рекреаційної галузі може відбуватись за умови створення якісно нової системи 
господарювання. Базою для цього є економічна зацікавленість як безпосередніх 
власників закладів, так і їх трудових колективів, тобто отримання ними 
реальних прибутків, що можуть використовуватись на власний розсуд. Однак 
слід відмітити, що діючі норми державно-правового регулювання і особливо 
податкова система, не стимулює рекреаційної діяльності. Зокрема, гостро 
стоять питання щодо зменшення податкового тиску, а саме: 

— звільнення від сплати ПДВ на продаж путівок; 
— звільнення від оподаткування земельних ділянок, на яких діє 

рекреаційна інфраструктура; 
— зменшення ставок податку на прибуток для туристичних підприємств, 

що надають пріоритет в'їзду туристів; 
— встановлення протекційної податкової політики на здійснення 

туристичних подорожей дітей та молоді в межах України; 
— звільнення від податку на прибуток туристичних організацій, 

що використовується для розвитку їх матеріальної бази та реклами; 
— зменшення ставок готельного збору. 
Крім того, суперечливість українських законів служить відштовхуючим 

фактором для іноземних інвесторів, участь яких у рекреаційних процесах є 
обов’язковою складовою відродження галузі. Інвестиції, що органічно 
поєднуватимуться з національними зусиллями та ресурсами даватимуть 
високий інтегральний ефект на основі застосування більш прогресивних засобів 
праці, підвищення кваліфікації працівників та покращення використання 
наявних туристичних ресурсів. Оптимальне використання потенційних 
можливостей туристично-рекреаційних ресурсів, підприємств туристичного 
бізнесу й історико-культурного потенціалу дозволятиме не тільки покращити 
економічну ситуацію, але й матиме вплив на соціальний рівень життя 
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населення та на розвиток інфраструктури в конкретному регіоні. 
Для підвищення ефективності інвестиційної діяльності та туристичного 

іміджу території  необхідно: 
– максимально ефективно використовувати рекреаційні ресурси та 

конкурентні переваги;  
– розширити базу інвестиційних ресурсів через пільгові механізми 

податкової, митної та кредитної політики;  
–  створити умови для запровадження інноваційних технологій;  
–  спростити проблеми організаційно- бюрократичного характеру; 
– розбудувати та модернізувати інфраструктуру регіонального розвитку;  
– вдосконалити функціонування фондового ринку, підготувати та 

підвищити кваліфікацію кадрів з даного виду інвестування. 
Висновки. На сьогодні, основним шляхом покращення привабливості 

міста та області для туристів є створення нових та розвиток існуючих 
підприємств по обслуговуванню туристів. Пріоритетними напрямками щодо 
розвитку туризму в регіоні повинні бути:  

1. Популяризація туристичного продукту. 
2. Туристичний брендинг. 
3. Реконструкція, вдосконалення та розвиток існуючої туристичної 

інфраструктури.  
4. Дорожня інфраструктура. 
5. Інформаційні вказівники.  
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Анотація. У статті розглянуто питання взаємозв’язку індустріального туризму і 

промислової інфраструктури міст Дніпропетровської області, вивчено досвід іноземних 
країн в цій області, проаналізовано вплив індустріального туризму на сучасну містобудівну 
політику, надані рекомендації щодо реалізації ідеї втілення та розвитку індустріального 
туризму в Україні.  

Ключові слова: Індустріальний туризм, промисловість, інфраструктура, імідж 
підприємства, стратегія, економічна доцільність. 

Вступ. Останнім часом активізувалися наукові дослідження щодо розвитку 
туристичної галузі в Україні. Особливу увагу вітчизняні науковці приділяють 
традиційним напрямкам розвитку туристичної галузі, розрахунку вартості 
туристичного продукту та прогнозуванню туристичних потоків. В той же час, 
остається малодослідженою проблема можливостей та розвитку 
індустріального туризму, його взаємозв’язок з промисловою інфраструктурою 
великих міст Східної України. Саме тому є актуальним вивчення досвіду 
іноземних туристичних компаній в цій області та перспективи впливу 
індустріального туризму на сучасну містобудівну політику промислових 
мегаполісів України [4]. 

Основний матеріал. Стрімкий розвиток технологічного прогресу в ХХ 
столітті став поштовхом і для туристичного бізнесу, який почав освоювати нові 
напрямки туристичних маршрутів. Одним з таких напрямків є індустріальний 
туризм, завданням якого є дослідження різних територій, будівель та 
інженерних споруд виробничого або спеціального призначення. Головним 
завданням цього напрямку туризму є можливість отримання естетичного і 
психічного задоволення, а також задоволення дослідницького інтересу у 
туристів [7]. 

Об’єкти індустріального туризму - тіла та явища видобувної та переробної 
промисловості, що відображають, відтворюють, імітують розвиток ландшафту, 
пов’язаного з промисловою діяльність людини та мають ту чи іншу пізнавальну 
цінність [2].  

За походженням об’єкти індустріального туризму доволі різноманітні, але 
основоположне значення мають: промислові будівлі та споруди; техногенні 
форми рельєфу; машинне устаткування. В той же час об’єктами 
індустріального туризму можуть бути лише ті, які являють собою техногенну 
цінність та є надбанням індустріальної цивілізації [7]. 

Умовами формування та функціонування промислового туризму є: 
наявність індустріально-туристичних ресурсів; достатність розвитку 
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туристичної інфраструктури; достатній рівень сервісу; укомплектованість 
туристичної сфери висококваліфікованими кадрами; наявність туристичних 
підприємств, що організовують індустріально-туристичні маршрути; достатній 
розвиток інформаційного забезпечення туристичного бізнесу; забезпечення 
повної безпеки туристів; змістовна рекламна кампанія та наявність 
інноваційних наукових розробок індустріально-туристичної тематики [1]. 

Індустріальний туризм, хоча й не посідає домінуючих місць на світовому 
туристичному ринку, проте за кордоном уже чітко зайняв певну нішу на 
туристичному ринку. Так екскурсії на підприємства видобувної промисловості, 
зокрема, в шахти, рудники, кар’єри відмічені на 4 континентах. Шахтний 
туризм поширений у Польщі (шахти Величка та Бохні), Швеції (залізорудні 
шахти м. Кірина), Естонії (сланцеві шахти Кохтла-Нимме), Норвегії (мідний 
рудник Ророс), Чехії (срібний рудник Кутна-Гора), Словаччині (золоторудна 
шахта Банска Штявница), Росії (в Хібінах, Солікамську, Воркуті), Чилі (мідний 
рудник Чукікамата), ПАР (алмазні шахти Кімберлі), Австралії (золоті шахти м. 
Теннант Крік) [7]. 

Спираючись на історичний аналіз науково-теоретичних джерел можна 
стверджувати, що першими, хто запровадили практику запрошувати туристів 
на підприємства, були американські компанії. У 1866 р. завод «Jack Daniel's» 
відкрив свої двері для зацікавлених туристів. За оцінками фахівців, на сьогодні 
в СІЛА майже не залишилось підприємств, які б не приймали туристів, адже 
таким чином вони підвищують свій статус соціально-орієнтованих об'єктів і 
забезпечують «відкритість» бізнесу для широкого загалу.  

У Західній Європі промисловий туризм активно почав розвиватися 
наприкінці XX ст. Найбільше об'єктів було створено у Німеччині, Франції, 
Чехії, Нідерландах, Іспанії та Італії. За результатами досліджень Всесвітньої 
туристичної організації «UNWTO», 95% підприємств Західної та Північної 
Європи, Азії та США відкриті для туристів. В Україні процес становлення та 
організації промислових турів перебуває на початковій стадії розвитку і 
охоплює майже всі індустріальні регіони [6]. 

Дніпропетровська область - один із найбільших промислових регіонів 
України, у структурі промисловості якого переважають підприємства 
металургійної та машинобудівної індустрії. У регіоні діють понад 700 великих 
промислових підприємств, на яких працює близько 760 тис. осіб і їх діяльність 
спрямована на випуск товарів виробничого та споживчого призначення. На 
Дніпропетровщині виробляється близько 17-18% усієї промислової продукції 
України, за цим показником область посідає друге місце в Україні. Значна 
частина підприємств має вікову історію і складний технологічний процес [1]. 

На Дніпропетровщині є підприємства, які, за оцінками фахівців, належать 
до найбільших в Європі виробництв. Серед них можна виділити 
Нижньодніпровський трубопрокатний комбінат, систему кар'єрів Інгулецько-
Криворізького району, марганцеворудні й феросплавні комбінати в м. 
Орджонікідзе та м. Нікополь, а також надсучасний металургійний комплекс 
«Інтерпайп» та ін. Слід зазначити, що останнім часом мешканці більшості 
регіонів України й іноземці все більше цікавляться екскурсіями на промислові 
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підприємства регіону. Зростання попиту на туристичні маршрути промислового 
призначення підтверджує тезу, що цей напрям відкриває нові можливості для 
туристичних фірм [5]. 

Проведений аналіз туристичної активності промислових підприємств 
регіону свідчить, що лише 8% з обстежуваних суб'єктів мають позитивний 
досвід в організації екскурсій для туристів на своїх виробничих майданчиках 
(табл. 1) [6]. 

За оцінками організаторів проекту «К12», які розпочали у 2013 р. 
молодіжну ініціативу «Дніпропетровськ - центр промислового туризму», дуже 
складно переконувати керівництво заводів у необхідності і економічній 
доцільності екскурсій. Багато керівників підприємств відразу ж відмовляються 
від пропозицій, а втім організатори проекту не втрачають надію зрештою 
переконати в доцільності заходів. Наприклад, основною причиною 
категоричної відмови директора металургійного заводу імені Петровського 
підтримати молодіжну ініціативу є неготовність підприємства: часті нещасні 
випадки, порушення техніки безпеки, технології виробництва. А проте можна 
сподіватися, що розпочата молодіжна ініціатива стане позитивним індикатором 
і стимулом для промислових підприємств покращити умови виробництва з 
метою подальшої «відкритості» для туристів [6]. 

Відкритість підприємств для відвідин українських та іноземних туристів 
слід розглядати як можливість ознайомити їх з технологічними процесами, 
експозиціями спеціалізованих індустріальних музеїв тощо [3]. Проте 
керівництву промислових підприємств слід враховувати й інші мотивації до 
«відкриття» підприємств для відвідувачів. По-перше, в умовах конкуренції 
екскурсії на виробництво - це сильний маркетинговий хід. Приймаючи гостей 
на території свого підприємства, власник має нагоду продемонструвати його 
потужність і потенціал, якість продукції, переваги перед конкурентами. По-
друге, це підвищення інвестиційної привабливості підприємства. Проведення 
екскурсій для широкого загалу туристів - це ще й можливість знайти 
потенційних інвесторів, оскільки серед «ділових туристів» здебільшого є топ-
менеджери компаній, які займаються вивченням інвестиційно привабливих 
регіонів та об'єктів. По-третє, розвиток промислового туризму - ще один 
напрям збільшення дохідності підприємства. Для регіону промисловий туризм є 
вигідний: надходження до бюджету регіону залежать від продажів товарів та 
послуг, які потенційно збільшуються у разі залучення нових ділових партнерів 
на виробництвах, що є туристично-привабливими. Крім того, формується 
позитивний імідж регіону як на державному, так і на міжнародному рівні [3] 
(табл.2). 

Для підприємств регіону процес формування іміджу соціально-
орієнтованого виробництва шляхом перетворення його на об'єкт промислового 
туризму повинен стати складовою частиною стратегії інноваційного розвитку. 
Успішні міжнародні ТНК мають досить ефективні системи стратегічного 
планування, яке починається з прогнозування на 5-10, а в деяких 
метакорпораціях - на 25 років, особливо це стосується впровадження високих 
технологій [8]. 
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Таблиця 1 
Туристична активність підприємств Дніпропетровського регіону за 

галузевою ознакою 
Галузь Підприємства, 

на яких 
постійно 

проводять 
екскурсії 

Підприємства, на яких 
екскурсії проводились 

декілька разів 

Підприємства, на яких 
екскурсії взагалі не 

проводяться 

Добувна 
промисловість 

 - «Інгулецький гірничо-
збагачувальний комбінат» 
- «Суха Балка» 
- «Вільногірський гірничо-
металургійний комбінат» 

- «Ерлан» 
- «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат» 
- «Північний гірничо-
збагачувальний комбінат» 

Машинобудування   - «ДЕВЗ» 
- «ДніпроТяжМаш» 
- «ДСЗ» 
- «ДніпроТяжБумМаш» 
- «Дніпропетровський 
агрегатний завод» 
- «ДКЗ» 
- «Дніпропетровський завод 
прокатних валків» 
- «АлюМаш» 
- «Дніпропетровський 
приладобудівний завод» 
- «Синельниківський 
ресорний завод» 
- «Дніпропресс» 

Металургія - Інтерпайп 
НИКО-ТЬЮБ 
- Інтерпайп 
СТАЛЬ 
- Інтерпайп 
НМТЗ 

- Дніпродзержинський 
металургійний комбінат 

- Інтерпайп ВторМет 

Харчова 
промисловість 

- «Агро-Союз» 
(молочне 
виробництво) 
- Кондитерська 
фабрика «АВК» 

 - Дніпропетровський завод 
«Олейна» 
- Дніпропетровський 
комбінат харчових 
концентратів 
- Дніпровський 
крохмалопаточний комбінат 
- «Тотал» 
- Дніпропетровський 
пивоварний завод «Дніпро» 

Хімічна 
промисловість 

  - «Полифарб» 
- «Інтеркерама» 

Інші галузі   - Виробництво м'яких 
іграшок «Детство» 
- Виробництво м'яких 
іграшок «Twins-toys» 
- Виробництво шпалер 
«Вініл» 
- Виробництво меблів «Меблі 
Прогрес» 

Джерело: [6] 
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Таблиця 2 
Переваги розвитку промислового туризму в регіоні 

Для підприємств Для туристів Для регіону 
Стимулювання збільшення 

продажів продукції 
Отримання нових знань, 

емоцій, вражень тощо 
Залучення інвестицій 

Залучення інвестицій Альтернатива стандартному 
відпочинку 

Додаткові надходження до 
бюджету 

Формування позитивного 
іміджу на державному та 

міжнародному рівнях 

Придбання товарів 
безпосередньо у виробника 

Підвищення туристичної 
привабливості регіону 

Реклама виробництва Лояльна цінова політика 
промислових турів 

Залучення нових 
кваліфікованих працівників 

Потенційне працевлаштування Знайомство з промисловим 
потенціалом регіону 

Додатковий прибуток Підвищення довіри до 
виробника 

Довіра споживачів Потенційне співробітництво Стимулювання розвитку 
інфраструктури 

Формування корпоративної 
культури 

Обмін досвідом Збільшення кількості робочих 
місць 

Підвищення іміджу регіону Співробітництво з іншими 
підприємствами 
Обмін досвідом 

Джерело: [6] 
 
Висновки. Перетворення промислового комплексу в туристичний об'єкт 

стимулює поліпшення корпоративного клімату, більш того, в такому випадку 
зростає мотивація робітників. Промисловий туризм краще будь-якої реклами, 
адже, побачивши на власні очі якісний процес виробництва, турист стає більш 
лояльним до виробника певної групи товарів та послуг. Ефективна реклама 
промислового підприємства, яка не потребує фінансових витрат - це дієвий 
засіб додаткового прибутку і все це поєднує в собі промисловий туризм. Велика 
кількість вітчизняних та зарубіжних туристів готові платити кошти, аби на 
власні очі побачити процес виробництва. Не тільки виробництво товарів, а й 
виробництво послуг можна перетворити на шоу для туристів без шкоди для 
виробничого процесу. У практиці міжнародних компаній розроблені різні 
форми організації екскурсій для туристів, які доцільно вивчати та адаптувати 
для українських підприємств. 
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