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Стаття присвячена одній із актуальних,
дискусійних проблем щодо визначення
поняття адміністративного процесуаль�
ного права України, виокремлення його
в окрему галузь правової системи дер�
жави, а також змісту адміністративного
процесу та структури проваджень в ад�
міністративних справах.

Ключові слова: процес, проваджен�
ня, процесуальне право, юрисдикція,
юстиція, судочинство, стадії.

В статье рассматривается одна из
актуальных, дискуссионных проблем опре�
деления понятия административного
процессуального права Украины, отде�
ления его в отрасль правовой системы
государства, а также содержания адми�
нистративного процесса и структуры
производств в административных делах.

Ключевые слова: процесс, произ�
водство, процессуальное право, юрис�
дикция, юстиция, судопроизводство,
стадии.

The article is devoted one of, debatable
issues of the day in relation to the decision
of concept of administrative judicial law of
Ukraine, selection of him in separate indu�
stry of the legal system of the state, and
also to maintenance of administrative pro�
cess and structure of realizations in admi�
nistrative cases.

Key words: process, realization, judi�
cial right, jurisdiction, justice, legal procee�
ding, stages.

Звісна річ, що й дотепер адміністра�
тивний процес (адміністративно�проце�
суальне право) багатьма науковцями
сприймається лише як правовий інсти�
тут, що входить складовою частиною до
системи адміністративного права. Хоча
зрозуміло, що існування адміністратив�
них процесуальних відносин у складі
адміністративного права на теоретично�
му рівні особливого значення, можливо,
і не матиме, зате на прикладному рівні
для суб’єктів публічної адміністрації
створюються умови для збереження не�
обмеженого адміністративного розсуду
щодо владно�розпорядчого впливу на
людину та застосування до неї адмініст�
ративного примусу.

Разом із тим, конституційні положен�
ня, що держава відповідає перед люди�
ною за свою діяльність, та утвердження
і забезпечення прав і свобод людини
є головним обов’язком держави, вима�
гають принципово нового підходу до
визначення ролі і місця адміністратив�
ного процесу у правовій системі держа�
ви. Втілення в життя цих положень
потребує створення нових правових
механізмів, юридичних режимів, визна�
чення концептуальних наукових і мето�
дологічних засад обгрунтування єдності
та структурного взаємозв’язку правових
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норм і інститутів щодо визначення та
захисту прав і законних інтересів (фізич�
них чи юридичних) приватних осіб.

Отже, висловлені В. Б. Авер’яновим
ще у 2003 році [1, с. 29], а на цей час
А. І. Берлачем, точки зору щодо публічно�
сервісного змісту адміністративного
права, можуть бути реалізовані за умови
чіткого визначення місця адміністратив�
ного процесу в правовій системі. Адже
надання адміністративних послуг можли�
во лише через вирішення конкретних
індивідуальних адміністративних справ,
що стосуються визнання, забезпечення
та захисту прав, свобод і законних інтере�
сів фізичних чи юридичних осіб, а не шля�
хом здійснення виконавчо�розпорядчої
діяльності широкого публічного інтересу,
адміністративного розсуду невизначено�
го кола осіб, заради суспільного блага, які
так притаманні адміністративному праву
у сфері внутрішньої самоорганізації та
державного управління.

Принциповою відмінністю адмініст�
ративного процесу від адміністратив�
ного права є те, що адміністративний
процес — це урегульована нормами
адміністративного процесуального пра�
ва система відносин щодо забезпечен�
ня, реалізації та захисту прав і законних
інтересів фізичних чи юридичних осіб,
у деяких випадках — і держави або су�
спільства в цілому, а адміністративне
право — це система юридичних норм, за
допомогою яких регулюються держав�
но�владні, організуючі суспільні відноси�
ни, що виникають у зв’язку з діяльністю
публічної адміністрації у сфері реалізації
виконавчо�розпорядчих функцій.

На нашу думку, саме через норми
адміністративного процесуального права
можна забезпечити захист прав і законних
інтересів громадян у сфері державного
управління. Нормами адміністративного
процесуального права регулюються су�
спільні відносини:

— щодо встановлення юридичних
фактів, які мають значення при вирішен�
ні питання про право;

— які виникають при поновленні по�
рушеного права;

— пов’язані з реалізацією суб’єктив�
них прав і обов’язків фізичними чи юри�
дичними особами;

— щодо придбання, передбаченого
чинним законодавством, суб’єктивного
права;

— щодо оскарження дій чи бездіяль�
ності органів владних повноважень;

— пов’язані із застосуванням заходів
адміністративного примусу.

Зазначені відносини характеризують
аксіологічний аспект — визначення со�
ціальної цінності еволюційного форму�
вання явища від правового інституту
в системі адміністративного права до
утворення нової галузі юридичного
спрямування — адміністративного про�
цесуального права України.

Зрозуміло, адміністративне право
і адміністративний процес мають до�
статньо спільних ознак, що виникають
у процесі управлінської діяльності з реа�
лізації публічних інтересів; у них обов’яз�
ково бере участь суб’єкт, наділений дер�
жавно�владними повноваженнями; для
них характерні відносини владності тощо.
Водночас вони мають значну змістовну
відмінність. Норми адміністративного
права спрямовані на цілеспрямований
організуючий вплив у сфері виконавчо�
розпорядчої діяльності з метою плано�
мірного і владного впливу на суспільні
системи, а норми адміністративного
процесуального права спрямовані на
забезпечення реалізації прав і законних
інтересів фізичних чи юридичних осіб,
розгляд і вирішення конкретних адмініст�
ративних справ.

Адміністративне процесуальне право
як системне об’єднання юридичних норм
і правових інститутів являє собою склад�
не реально існуюче юридичне утворення,
основним завданням якого є:

1) створення умов для реалізації су�
б’єктивних прав, свобод та інтересів фі�
зичними чи юридичними особами. а також
виконання ними суб’єктивних юридичних
обов’язків;

2) забезпечення захисту в процесу�
альній формі прав, свобод та інтересів
фізичних чи юридичних осіб шляхом:

а) управлінської (адміністративної) ді�
яльності через виконання завдань
і функцій органами владних повно�
важень, їх посадовими особами;

б) поновлення порушеного права
органами владних повноважень, їх
посадовими особами в судовому
порядку за позовом;

3) розгляд і вирішення правових спо�
рів чи спорів щодо права шляхом:

а) розгляду і вирішення індивідуальних
адміністративних справ органами
владних пвноважень, їх посадовими
особами у порядку підлеглості, під�
відомчості та компетентності, тобто
в адміністративному порядку;
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б) розгляду і вирішення індивідуальних
справ адміністративними судами
в порядку судового позову щодо за�
хисту прав та інтересів фізичних чи
юридичних осіб у сфері державного
управління (публічних відносин).

Ці завдання адміністративного проце�
суального права, по�перше, визначають
предмет правового регулювання суспіль�
них відносин, а по�друге, обумовлюють
існування двох форм процесуальної
діяльності або двох форм проваджень
і на теоретичному рівні об’єднують два
різні за обсягом явища:

а) адміністративну (управлінську) фор�
му процесуальної діяльності (прова�
дження);

б) форму судочинства процесуальної
діяльності (провадження), одночасно і як
форму контролю за діяльністю публічної
адміністрації. Спільною ознакою в адмі�
ністративній і судочинній процесуальній
формі можна, на наш погляд, вважати
сферу відносин — публічне (державне
і громадське) управління.

Не претендуючи на беззаперечність
і безапеляційність викладених вище
положень, вважаємо найбільш прийнят�
ною точкою зору, згідно з якою можливо
певною мірою узагальнити процесуаль�
ні аспекти управлінської, юрисдикційної
та судової концепцій адміністративного
процесу, усунути дискусії щодо «вузько�
го» і «широкого» розуміння адміністра�
тивного процесу [2, с. 203; 3, с. 7–9; 4,
с. 363; 5, с. 68]. Адміністративний про�
цес, у складі якого — управлінська
і судова форми проваджень, вигідно від�
різняється від своїх ближчих аналогів —
кримінального та цивільного процесів,
не копіює традиційні галузі правосуддя
і має власні особливості. Усі процеси:
кримінальний, цивільний, господарсь�
кий, спрямовані на захист прав і інтере�
сів учасників процесів, а адміністратив�
ний процес, крім захисту прав і інтересів
учасників процесу, ще й виступає як
інструмент визнання та реалізації прав,
свобод, інтересів та обов’язків фізичних
чи юридичних осіб, держави і суспіль�
ства в цілому. Це і характеризує особ�
ливість адміністративного процесу, йо�
го відмінність від інших процесів. Він
включає не тільки судовий розгляд
справи, а й правові інститути позасудо�
вого (адміністративного), інколи досу�
дового вирішення справ, яке за своїми
якостями не гірше, але дешевше, швид�
ше, менш формалізоване. Такий підхід

має бути одним із пріоритетних напря�
мів розробки доктрини адміністративної
юстиції та юрисдикційних відносин
у державі.

Ознаками та особливістю адміністра�
тивного процесу є наступне:

1) однією зі сторін в адміністративно�
процесуальних відносинах завжди ви�
ступає орган владних повноважень, його
посадова чи службова особа;

2) неслужбова сфера процесуальної
діяльності, тобто адміністративні проце�
суальні віднсини, не пов’язана зі служ�
бовим підпорядкуванням;

3) наявність адміністративної справи,
задля розгляду і вирішення якої й здійс�
нюється провадження;

4) чітка регламентація повноважень
органів влади в адміністративному проце�
сі, а не віртуальна узагальненість їх діяль�
ності з реалізації матеріальних норм;

5) встановлення строків розгляду
адміністративної справи, тобто жорстка
регламентація розгляду справи у часо�
вому вимірі.

Отже, адміністративний процес — це
сфера визнання та забезпечення реалі�
зації прав, обов’язків, свобод і законних
інтересів фізичних чи юридичних осіб,
а також держави, шляхом розгляду і ви�
рішення конкретних адміністративних
справ, а управлінська діяльність щодо
реалізації норм матеріального права —
це сфера функціонування всієї системи
повноважних органів, реалізації власної
управлінської компетенції шляхом орга�
нізаційно�правових форм і методів дер�
жавного управління.

Аналіз зазначених ознак адміністра�
тивних проваджень дає підстави зроби�
ти висновок, що усі провадження за
формою їх здійснення можна поділити
на три групи:

1. Провадження у сфері управління
складаються під час вирішення конкрет�
ної індивідуальної справи органами вико�
навчої влади, органами місцевого само�
врядування, їх посадовими чи службови�
ми особами або іншим суб’єктом, який на
основі законодавства уповноважений
розглядати і вирішувати адміністративні
справи в інстанційному (адміністратив�
ному, позасудовому) порядку.

До проваджень у сфері управління
відносяться: 

а) провадження за заявою суб’єкта
звернення з приводу реалізації суб’єк�
тивних прав і обов’язків фізичними чи
юридичними особами; 
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б) провадження за ініціативою органа
владних повноважень у зв’язку з реаліза�
цією контрольно�наглядових функцій та
застосування заходів адміністративного
примусу, крім притягнення до адміністра�
тивної відповідальності; 

в) провадження за скаргою суб’єкта
звернення з приводу розгляду скарг фі�
зичних чи юридичних осіб на рішення, дії
чи бездіяльність органів владних повно�
важень, їхніх посадових чи службових
осіб у позасудовому (адміністративно�
му, інстанційному) порядку.

2. Провадження з адміністративного
судочинства — це розгляд і вирішення
адміністративним судом публічно�пра�
вового спору, у якому хоча б однією зі
сторін є орган виконавчої влади, орган
місцевого самоврядування, їх посадова
чи службова особа або інший суб’єкт,
який здійснює функції на основі законо�
давства у сфері державного управління,
у тому числі й на виконання делегованих
повноважень.

До проваджень з адміністративного
судочинства належать:

а) провадження в суді першої інстанції;
б) провадження в окремих категоріях

адміністративних справ;
в) апеляційне провадження;
г) касаційне провадження;
д) провадження за винятковими обста�

винами;
е) провадження за нововиявленими

обставинами.
3. Адміністративно+деліктні прова+

дження — це розгляд і вирішення адмі�
ністративних справ, пов’язаних з учи�
ненням адміністративних, проступків та
притягнення правопорушників до відпо�
відальності.

До адміністративно�деліктних прова�
джень належать: 

а) провадження у справах про адміні�
стративні правопорушення; 

б) з прийняттям нового Кодексу Укра�
їни про адміністративні (чи кримінальні)
делікти.

Такий підхід до класифікації адмі�
ністративних проваджень певним чином
дозволяє вибудувати відповідну струк�
туру адміністративного процесу і систе�
му адміністративного процесуального
права як галузі правової системи Украї�
ни, про існування якої вітчизняними на�
уковцями зазначалося ще у 1999 році
[6, с. 312–356].

Традиційно в теорії права вважаєть�
ся, що головними ознаками будь�якої
галузі права є:

— певний масив як кодифікованих,
так і не кодифікованих правових норм;

— чітко визначені предмет та метод
правового регулювання;

— правові принципи, притаманні ли�
ше конкретній галузі права;

— власна внутрішня система цих
норм, об’єднана у правові інститути і під�
галузі;

— наявність взаємодії з іншими галу�
зями права;

— власні джерела галузі права.
Попередній аналіз соціального при�

значення адміністративного процесу�
ального права, його предмета, методу,
принципів, системи норм та порівняння
з наведеними вимогами до галузі права
дає підстави вважати, що адміністратив�
не процесуальне право є самостійною,
однією із провідних галузей права у віт�
чизняній правовій системі. Вона стано�
вить складне юридичне утворення,
в якому відображається комплекс різ�
носпрямованих правових інститутів, що
регулюють матеріальні, особисті, ідеоло�
гічні, моральні та інші відносини в публіч�
ній сфері. Сформоване в межах певних
завдань, адміністративне процесуальне
право можна розглядати як: галузь
права; галузь законодавства; галузь
юридичної науки; навчальну дисципліну.
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До найважливіших функцій держави
Конституцією України віднесено забез�
печення прав і свобод людини, соціаль�
ний, правовий та економічний захист
громадян. Саме права і свободи людини
та громадянина, їх гарантованість ви�
значають зміст, спрямованість держав�
ної діяльності, а їх закріплення і забезпе�
чення є головним обов’язком держави.

Реалізація конституційних положень
значною мірою залежить від організації
державного управління та адміністра�
тивного судочинства. Закріплення і за�
безпечення прав людини і громадянина
розроблені та втілюються в життя кон�
цепціями адміністративної та судової
реформ України, іншими програмними
документами. Крім того, у 2001 р. Вер�
ховною Радою України на розвиток кон�
цепції поділу влади і закріплення спе�
ціалізації судової влади приймається ціла
низка законодавчих актів, які докорінно
змінюють систему судоустрою. Відомо,
що нова система судів загальної юрис�
дикції будується за принципом тери�
торіальності та спеціалізації, що є науко�
во обґрунтованою формою організації
діяльності судової системи України, яка
відповідно демократизує судову владу.
Оновлена теоретична основа процесуаль�
ної діяльності судів, що необхідна для під�
вищення ефективності останньої, сприяє
обмеженню прийняття нею помилкових
рішень, боротьбі з корупцією, хабарницт�
вом, а також гарантує невладним су�
б’єктам реалізацію їхніх прав і законних
інтересів. Зважаючи на безумовну важ�
ливість можливості їх реалізації, виникає
потреба в якомога швидшому вирішенні
всіх колізійних питань та законодавчої
неврегульованості.

Стаття 19 Конституції України визна�
чає, що органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх службові
особи зобов’язані діяти лише на підставі,
у межах повноважень та у спосіб, що пе�
редбачені Конституцією і законами Украї�
ни. Ось чому дослідження сутності адмі�
ністративного судочинства, процесу його

становлення, його соціальної ролі, різно�
манітних прав і обов’язків, його місця в
системі права набуло нині особливої гост�
роти та практичної актуальності.

Істотним кроком у цьому процесі
є запровадження в Україні системи адмі�
ністративних судів, що символізує тен�
денції розвитку способів, методів і засо�
бів захисту прав громадян в їх відносинах
із державною владою загалом та її струк�
турними підрозділами як у центрі, так і на
місцях.

У сучасних демократичних країнах
велике значення для гарантування прав
людини в її відносинах із владою нада�
ється правовому захисту з боку такого
незалежного і авторитетного органу, як
адміністративний суд. Судовий механізм
захисту прав людини дає змогу, певною
мірою, усунути свавілля з боку державної
влади, посадових і службових осіб, за�
безпечуючи проведення в життя принци�
пу її відповідальності за свою діяльність
перед людиною. Цей механізм має на�
зву — «адміністративні суди». У більшості
європейських країн функціонують адмі�
ністративні суди або спеціалізовані відді�
ли у складі судів загальної юрисдикції. 

Початком процесу створення в Украї�
ні «адміністративної юстиції», тобто
адміністративних судів різної ланки,
переважна більшість науковців визнає
1992 рік, коли було прийнято Концепцію
судово�правової реформи.

На противагу цьому існує інша думка,
згідно з якою процес становлення та
розвитку адміністративної юстиції та
адміністративного судочинства загалом
визначається, починаючи з післяреволю�
ційної України. Так, ще у 1924 р. мину�
лого століття видатний український адмі�
ністративіст В. Л. Кобалевський у праці
«Нариси радянського адміністративного
права» вказував, що «серед різноманіт�
них засобів забезпечення закономірності
дій органів влади одним із найнадійніших
є судова перевірка правомірності адмі�
ністративних актів або, що те ж саме,
адміністративна юстиція» [1, 519].

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÅ ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂÎ: 
ÏÐÎÖÅÑ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÒÀ ÐÅÀË²¯ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

А. О. Клименко,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права Університету «Україна»



Питання про організацію системи
адміністративно�судових установ виник�
ло ще у 1921 році. Тоді ж Інститутом
радянського права при Московському
державному університеті був розробле�
ний проект декрету про адміністративну
юстицію РРФСР, а у 1922 р. аналогічний
проект підготували вже представники
Народного комісаріату юстиції УРСР.
Коли ж постало питання про розроблен�
ня Адміністративного кодексу, положен�
ня про адміністративну юстицію було
включено до однієї із його глав.

Процес становлення національної
адміністративної юстиції умовно можна
поділити на чотири основні періоди:

1) адміністративна юстиція на укра�
їнських землях доби Російської та
Австро�Угорської імперій;

2) адміністративна юстиція часів
формування Української державності
(1917–1920 рр. — період Центральної
Ради, Гетьманату та Української Народ�
ної Республіки);

3) адміністративна юстиція України
часів її перебування у складі СРСР
(1920–1990 рр.);

4) новітня адміністративна юстиція
України.

Основний Закон, прийнятий вперше
в Україні і підписаний Пилипом Орликом, —
Правовий уклад та Конституції відносно
прав і вольностей Війська Запорозького
5 квітня 1710 року [2], що залишився
й дотепер першим в історії консти�
туційним документом, містив у собі озна�
ки зародження адміністративної юстиції
в Україні; зокрема передбачалося, що
в разі допущення провини козацькою
старшиною або іншими урядовцями така
справа — кримінальна чи будь�яка інша —
мала передаватися на розгляд Генераль�
ного Суду.

Порівняно з періодом перебування Ук�
раїни у складі Російської імперії, адмі�
ністративна юстиція часів формування
Української державності 1917–1920 рр.
набула досить чітких форм.

Так, Конституцією Української Народ�
ної Республіки від 29 квітня 1918 року
визначалося, що:

— найвищим судом республіки є Ге�
неральний Суд УНР, який утворений із
колегії, вибраної Всенародними Збора�
ми терміном на п’ять років, наділений
повноваженнями найвищої касаційної
інстанції, і який не може бути судом пер�
шої і другої інстанцій та мати функції
адміністративної влади;

— судова влада в межах цивільного,
кримінального і адміністративного зако�
нодавства здійснюється виключно судо�
вими установами;

— усі спори з приводу розмежування
компетенції, які виникають між органами
державної влади, з одного боку, та орга�
нами державної влади і місцевого са�
моврядування, з іншого, розв’язуються
адміністративними судами [3].

Однак найбільш змістовно діяльність
судових органів щодо розгляду адмі�
ністративних справ визначав проект
Основного Державного Закону УНР до�
би Директорії (1920 р.). Зокрема, перед�
бачалося створення в судовій системі
України Вищого адміністративного суду
України, який мав розглядати і вирішува�
ти, дотримуючись судового порядку, пи�
тання щодо законності розпоряджень
адміністративних органів і органів само�
врядування, а також спори між адмініст�
ративними органами і органами самов�
рядування. Адміністративними судами
нижчої інстанції мали виступати загальні
суди, яким надавалося право вирішувати,
чи відповідають розпорядження місцевих
органів вимогам закону і чи не перевищи�
ла місцева влада своєї компетенції.

На початковому етапі існування радян�
ської держави в умовах громадянської
війни питання формування нової системи
адміністративної юстиції не вважалися
першочерговими, нагальними. Пріоритет
віддавався формуванню і удосконаленню
репресивних органів.

З огляду на ті зміни, що свого часу
відбулись у законодавстві Української
РСР, яким регулювався, своєю чергою,
розгляд публічно�правових спорів, цей
період розвитку адміністративної юс�
тиції доцільно поділити на два етапи:

1) адміністративна юстиція радянсь�
кої України до 1960�х рр.; 

2) адміністративна юстиція України
з 1960�х по 1990�ті рр.

Значну роботу в напрямку створен�
ня нормативного документа, який би
регулював адміністративно�процесу�
альну діяльність, спрямовану на забез�
печення законності, правильне й узгод�
жене функціонування державних установ
і захист прав громадян, було здійснено
представником російської науки адмі�
ністративного права А. І. Єлістрато�
вим. Вчений обстоював доцільність за�
провадження адміністративної юстиції
в РРФСР і у 1922 р. запропонував про�
ект «Положення про верховний адміні�
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стративний суд та про обласні і губерн�
ські адміністративні суди Республіки»,
який, на жаль, не був прийнятий законо�
давцями ні СРСР, ні республік [4].

Цінність цього проекту визначалася
тим, що у ньому пропонувалося досить
вичерпно, як на той час, у систематизо�
ваному вигляді визначити: важливі про�
цесуальні питання, пов’язані із вирішен�
ням публічно�правових спорів; систему
адміністративних судів; підсудність адмі�
ністративних справ; вимоги, які висува�
лися до посад суддів адміністративних
судів; форму та зміст адміністративного
позову; процесуальний порядок розгля�
ду та вирішення адміністративних справ;
принципи адміністративного процесу;
процедуру постановлення рішення адмі�
ністративних судів та зміст таких рішень;
особливості оскарження рішень адмініст�
ративних судів.

Оцінюючи загалом стан розроблення
проблем адміністративної юстиції в УРСР
у 20–60�х рр. ХХ ст., варто зазначити, що
у створенні адміністративної юстиції дер�
жава йшла тим самим шляхом, який
долало свого часу багато держав Європи.
Тобто, перш ніж перейти до загальної
системи судів адміністративної юстиції із
різними формами процесу для окремих
категорій адміністративних справ, ра�
дянське право, намагаючись сформувати
гарантії громадянам у тих чи інших галу�
зях адміністративної діяльності, створило
для окремих категорій справ зовсім
незалежні один від одного органи.

Зокрема, деякі риси адміністративної
юстиції виявились у діяльності низки
органів, що дістали назву «квазісудових»
(тобто несправжніх, уявних, «мовби
судових»), які залежно від змісту своєї
процесуально�правової природи, пов�
новажень та функцій, що вони виконува�
ли, можна звести до таких груп.

Першу групу становлять органи, що
належали до системи виконавчої влади.
Основні завдання таких органів поляга�
ли у здійсненні виконавчо�розпорядчої
діяльності, тоді як виконання ними функ�
цій адміністративної юстиції мало друго�
рядний характер (наприклад, страхові
ради, житлові та податкові комісії). 

Другу групу органів, які за характером
своєї діяльності були наближені до адмі�
ністративних судів, становили так звані
адміністративно�судові інстанції, основ�
ним завданням яких було здійснення пра�
восуддя щодо публічно�правових спорів.
До цих органів належали: примирювальні

камери, третейські суди та судові
земельні комісії, загальні судові установи
та певною мірою арбітражні комісії.

У Конституції УРСР 1937 р. хоча і ви�
значалася система судових органів,
однак статус адміністративних судів не
був закріплений, тобто інститут адмініст�
ративної юстиції свого розвитку так і не
отримав. 

Подальший розвиток інституту адмі�
ністративної юстиції був пов’язаний із
прийняттям відомого Указу Президії
Верховної Ради УРСР «Про дальше об�
меження застосування штрафів, що на�
кладаються в адміністративному поряд�
ку», який чітко й однозначно визнавав за
громадянами право звертатися до суду
за захистом своїх прав, порушених
у процесі притягнення їх до адміністра�
тивної відповідальності [5]. Науковці по�
чали висловлюватися за те, що навіть
в умовах соціалізму можуть точитися
спори між трудящими та органами
держави, а тому їх має розглядати ком�
петентна установа у чітко визначеному
порядку. Так, Д. М. Чечот, О. Т. Боннер,
Д. М. Бахрах висловлювалися за не�
обхідність залишити розгляд цієї кате�
горії справ за загальними судами. Озна�
чена позиція була сформульована на
противагу ідеї створення адміністратив�
них судів, яку підтримував, зокрема,
М. Д. Шаргородський [6].

Суттєве значення для розвитку віт�
чизняного адміністративного судочинства
мало прийняття 18 липня 1963 р. Ци�
вільного процесуального кодексу УРСР,
який передбачав процедуру вирішення
справ, що виникають з адміністративно�
правових відносин. Особливістю таких
справ, так само як і справ окремого про�
вадження, було те, що вони розглядали�
ся за загальними правилами судочин�
ства, крім певних винятків, встановлених
Цивільним процесуальним кодексом
УРСР. 

Наступним кроком, зробленим у на�
прямку започаткування в УРСР адмініст�
ративної юстиції, стало прийняття Кон�
ституції Української РСР від 20 квітня
1978 р., де було чітко сформульовано
право громадян УРСР на оскарження дій
службових осіб, державних і громадсь�
ких органів.

Одним Із головних кроків для забезпе�
чення захисту прав і свобод громадян від
свавілля органів державної влади було
прийняття 6 липня 2005 року Кодексу
адміністративного судочинства України.
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Напередодні створення в Україні

адміністративних судів європейського
зразка з урахуванням національних особ�
ливостей актуальним є теоретичні та
прикладні розробки в цій галузі, базова�
ні на глибокому вивченні зарубіжного
досвіду, проте праць і коментарів до за�
значеної проблеми, що обґрунтовують
національну концепцію розвитку адмініст�
ративної юстиції, й дотепер немає, що
ускладнює обґрунтування національної
концепції розвитку адміністративного
судочинства та тлумачення окремих
норм Кодексу адміністративного судо�
чинства України.

Формування адміністративної юстиції
в Україні відбувалось у складних соціаль�
но�економічних, ідеологічних, національ�
них, історичних, правових, політичних
умовах. Тому не дивно, що вітчизняна
адміністративна юстиція на сьогодні
є одним із нових правових інститутів,
щодо якого ведуться постійні наукові
пошуки і тривають наукові дискусії з при�
воду його змісту та галузевої належності.

З огляду на наявність у Кодексі адмі�
ністративного судочинства України нових
положень, що стосуються оптимізації
правового регулювання сфери держав�
ного управління, природи судового адмі�
ністративного судочинства, його проце�
суальної структури, співвідношення між

суб’єктами та об’єктами адміністратив�
ного судочинства при розгляді справ та
інших нових положень концептуального
характеру, виникає нагальна потреба
у подальшому глибокому вивченні та
обґрунтуванні особливостей адміністра�
тивного судочинства в Україні.
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З’ясування сутності явища кваліфіка�
ції адміністративного правопорушення,
формулювання її чіткого визначення
мають велике значення для адміністра�
тивно�правової теорії, практичної діяль�
ності компетентних органів по розгляду
та вирішенню справ про адміністративні
правопорушення. 

На жаль, у сучасній адміністративно�
правовій літературі вказаній проблемі
приділяється недостатньо уваги. Тим
часом у межах проведених поодиноких
досліджень питань кваліфікації адмініст�
ративного правопорушення (делікту)
серед учених�адміністративістів є знач�
на розбіжність думок відносно визначен�
ня такого поняття, встановлення його
правової природи, і це аж ніяк не сприяє
впорядкуванню понятійного апарату
теорії адміністративного права.

Ситуація, що склалася, є наслідком
відсутності належної методологічної
бази, яка ґрунтувалася б на загальних
засадах філософії та юридичної логіки.
Поза тим очевидним є той факт, що
навіть найретельніше вивчення кваліфі�
кації адміністративного правопорушен�
ня не може бути визнано таким, що все�
бічно і повно розкриває сутність даного
явища, якщо воно відбувається за умов
ігнорування логічного та філософського
розуміння структури поняття. 

Головною вадою більшості досліджень
проблеми кваліфікації адміністративних
правопорушень видається підхід до її
вирішення з позиції, для якої характер�
ним є ігнорування категорій загального
і акцент на одиничне. Однак, за висловом
класика діалектичного матеріалізму:
«Окреме не існує інакше, як у тому зв’язку,
який веде до загального. Загальне існує
лише в окремому, через окреме. Будь�
яке окреме тисячами переходів (йдеться
про категорію особливого — Авт.) пов’я�
зане із загальним» [1, c. 327]. Тільки
в контексті діалектичної єдності філо�
софських категорій загального особли�
вого та одиничного можна вести мову про
з’ясування сутності будь�якого явища.

Звичайно, не є винятком із цього пра�
вила і поняття кваліфікації адміністра�
тивного делікту. Кваліфікація адміністра�
тивного делікту, безумовно, є поняттям
абстрактним, яке не може існувати саме
в собі, поза межами своїх конкретних
проявів. Аналогічним чином і сама квалі�
фікація адміністративного делікту є ли�
ше окремим випадком адміністративно�
правової кваліфікації, певним ступенем
її конкретизації. 

Із викладеного випливає теза, що
досконала наукова характеристика по�
няття кваліфікації певного адміністратив�
ного делікту неможлива без усвідомлен�
ня його як окремого прояву загального
поняття адміністративно�правової квалі�
фікації — оцінки суб’єктом розгляду
справ про адміністративні правопору+
шення діяння (дії чи бездії), що містить
формальні ознаки адміністративного
делікту, яка полягає у співвіднесенні
такого діяння та належної норми адмініст+
ративного права та в юридичному закрі+
пленні відповідного висновку.

Із теорії філософії та юридичної логіки
відомо, що найважливішими характерис�
тиками поняття, що виражають його
різні, але пов’язані між собою аспекти,
є його зміст і обсяг.

Зміст аналізованого поняття розкри�
вається за допомогою такого його визна�
чення, як: «...сукупність ознак предметів,
що слугують основою узагальнення цих
предметів у даному понятті» [2, с. 162].
Обсяг же поняття — це узагальнений
у ньому клас предметів, кожен з яких має
ознаки, зафіксовані у цьому понятті. 

Визначення обсягу поняття є голов�
ною передумовою розкриття сутності як
самого поняття, так і його видових та
одиничних складників. З’ясування обся�
гу поняття адміністративно�правової
кваліфікації (загального) допомагає
у встановленні її місця у процесі засто�
сування норм права, визначенні співвід�
ношення з іншими явищами адміністра�
тивно�правової теорії, дає змогу віднайти
спосіб визначення видових понять
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(особливого), допомагає, вказуючи на
його складові елементи, у формулюван�
ні визначення кваліфікації окремого
адміністративного правопорушення
(одиничного). 

Відповідно до теорії формальної логі�
ки визначення обсягу поняття досяга�
ється шляхом його поділу [3, с. 32].
Основою для логічної операції поділу
обсягу вказаного поняття є відношення
підпорядкування понять менш загальних
поняттям більш загальним — відношен�
ням виду і роду. Тобто через поділ родо�
вого поняття адміністративно�правової
кваліфікації його обсяг розподіляється
серед елементів поділу — видових
понять. Тим самим з’ясовуються види,
з яких складається родове поняття. 

У традиційній логіці розрізняють два
основні види поділу: дихотомічний і по+
діл за видозміною ознаки.

Дихотомічний поділ поняття здійсню�
ється шляхом розчленування обсягу
подільного поняття (А) на два протилеж�
ні види, один з яких виділяється на під�
ставі наявності певної видової ознаки
(b), а інший — становить доповнення до
підмножини (Ab), тобто сукупність усіх
елементів множини (А), у яких відсутня
ознака (b). Інакше кажучи, це — дво�
членний поділ на дві частини, коли обсяг
родового поняття ділиться на два взає�
мовиключні поняття (А та не+А). Отрима�
ні поняття обов’язково перебувають
у відношеннях протиріччя. Це означає,
що їх обсяги не перетинаються і в сумі
вичерпують обсяг родового поняття.

Проте, попри всю простоту, точність
та логічну довершеність, принцип дихо�
томії в поділі поняття має й очевидні
вади: він є недостатньо конкретним, що
зумовлюється невизначеністю негатив�
ного члена поділу, та не досить інформа�
тивним. Таким чином, він не справляється
з основним завданням логічної операції
поділу: забезпеченням систематичного
і повного огляду можливих видів пред�
метів певного роду. Використання суто
дихотомічного поділу не є достатнім для
поділу поняття адміністративно�право�
вої кваліфікації на види, що мають прак�
тичне значення. 

Указані недоліки практично відсутні
при застосуванні поділу за видозміною
ознаки. У цьому разі основою поділу
виступає певна (видостворювальна)
ознака, що притаманна кожному з видів,
що входять до обсягу подільного понят�
тя [4, с. 72]. 

З нашого погляду, саме способу поді�
лу за видозміною ознаки слід надавати
значну перевагу при наступному поетап�
ному розчленуванні поняття адміністра�
тивно�правової кваліфікації. Проте це
зовсім не означає цілковитого виклю�
чення принципу дихотомії в операції
поділу. Таку думку підтверджує і позиція
І. В. Хоменко, яка зазначає, що засто�
сування цього виду поділу є доречним,
насамперед на початкових етапах дослі�
дження, коли потрібно просто виділити
множину предметів, які цікавлять до�
слідника і яким притаманна певна ознака
[5, с. 208].

Так, лише за умови застосування
дихотомічного поділу родового поняття
адміністративно�правової кваліфікації
отримаємо два наступні видові поняття,
які слугують вихідними точками для
всього наступного багатоступінчастого
поділу поняття адміністративно�право�
вої кваліфікації, на основі якого, своєю
чергою, будується така наукова класифі�
кація цього явища:

1. «Кваліфікація адміністративних
правопорушень» — вид адміністративно+
правової кваліфікації, під час якого вста+
новлена тотожність фактичних ознак
посягання, всім ознакам адміністратив+
ного делікту (так, саме делікту, а не скла+
ду, адже у нормі адміністративного права
містяться ознаки правопорушення, а не
його складу — юридичної абстракції,
створеної теорією адміністративного
права — Авт.), передбаченим адміністра+
тивно+правовою нормою (нормами)»;

2. «Адміністративно�правова кваліфі�
кація діянь, що не є адміністративними
правопорушеннями» — вид адміністра+
тивно+правової кваліфікації, під час
якого встановлена наявність у вчинено+
му діянні ознак, які виключають його
адміністративну протиправність.

На підставі викладеного, в також
виходячи з багатоступінчастої сутності
процесу класифікації кваліфікації адміні�
стративних правопорушень, поетапний
поділ поняття «адміністративно�правова
кваліфікація» слід проводити з викорис�
танням поділу як дихотомічного, так і за
видозміною ознаки, причому застосу�
вання дихотомічного поділу вважаємо
доречним лише на першому етапі цього
процесу. 

Як відомо, при поділі поняття вирі�
шальне значення має правильне вста�
новлення «видостворювальної» ознаки
(критерію поділу). Не вдаючись до до�
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кладного опису підстав поділу поняття
кваліфікації адміністративних правопо�
рушень з огляду на їх значну кількість,
утім, вважаємо доцільним вказати на
необхідність обов’язкового дотримання
логічних правил поділу, як запоруки
його правильності та безпомилковості. 

Із позицій формальної логіки, крите�
рії поділу будь�якого поняття, незалежно
від його виду, формуються відповідно до
певних логічних правил, які, як вказує
О. І. Гвоздик: «...задають критерії логіч�
ної коректності поділу понять» [6, с. 23].
Таким чином, логічні правила поділу
постають необхідною основою для фор�
мування тих принципів, якими зумовлю�
ється з’ясування обсягу поняття адмініст�
ративно�правової кваліфікації. 

Основні засади, з яких, з нашого
погляду, слід виходити при поділі обсягу
поняття адміністративно�правової квалі�
фікації, видається доречним відобразити
через їх співвіднесення з такими прави�
лами поділу понять у формальній логіці: 

1. Поділ повинен бути співмірним
(адекватним): поняття «адміністративно�
правова кваліфікація» та видові поняття
перебувають у відношеннях субордина�
ції. Видові поняття повністю включають�
ся до поняття адміністративно�правової
кваліфікації і вичерпують його, тобто
сума обсягів видових понять адміністра�
тивно�правової кваліфікації повинна
дорівнювати обсягу подільного (родово�
го) поняття.

2. Члени поділу повинні взаємно
виключати один одного: окремі видові
поняття (види адміністративно�правової
кваліфікації) є супідрядними і перебува�
ють у відношенні несумісності. Звідси
випливає, що поняття «кваліфікація
адміністративних правопорушень» та
будь�які інші види адміністративно�пра�
вової кваліфікації (мається на увазі
порівняння родових понять одного рів�
ня) є поняттями взаємовиключними.
Наприклад, кваліфікація певного діяння
як адміністративного правопорушення
унеможливлює кваліфікацію цього само�
го діяння як вчиненого за ознак, що усу�
вають його адміністративну протиправ�
ність. Інакше кажучи, якщо має місце
будь�який інший вид адміністративно�
правової кваліфікації, то скоєне кваліфі�
кується як діяння, що не є адміністратив�
ним правопорушенням.

3. За одного і того самого поділу пот+
рібно застосовувати одну і ту саму осно+
ву: у процесі класифікації адміністратив�

них правопорушень не можуть бути вне�
сені будь�які зміни до ознаки, закладе�
ної в основу поділу родового поняття.
У противному разі члени поділу будуть
якісно не співмірними. Це означає, що
хоча обсяг поняття адміністративно�
правової кваліфікації може бути поділе�
ний на види з урахуванням різноманіт�
них ознак, однак у кожному окремому
акті поділ має проводитися лише на
одній підставі.

4. Поділ повинен бути безперервним:
родове поняття адміністративно�право�
вої кваліфікації формується за рахунок
ознак, що водночас є й ознаками окре�
мих видових понять. Кожне видове
поняття адміністративно�правової квалі�
фікації характеризується такими ознака�
ми, які виражають відмінність даного виду
від інших. Вони утворюються з урахуван�
ням уточнення, конкретизації, звуження
тих ознак, які є ознаками подільного
поняття адміністративно�правової квалі�
фікації. У даному разі суттєвим є те, що
кожне із цих видових понять не може
характеризуватися якимись додаткови�
ми ознаками. Адже в такому випадку
члени поділу перестають бути видами
одного порядку стосовно до поняття
адміністративно�правової кваліфікації
(при наділенні видового поняття додат�
ковими ознаками має місце помилка,
іменована як «стрибок у поділі», тобто
перехід на певному етапі класифікації до
видів іншого порядку). 

Як вже зазначалося, на першому етапі
класифікації кваліфікації адміністративних
правопорушень у результаті дихотомічно�
го поділу поняття «адміністративно�пра�
вова кваліфікація» ми отримуємо два вза�
ємовиключних поняття — «кваліфікація
адміністративних правопорушень» і «адмі�
ністративно�правова кваліфікація діянь,
які не є адміністративними правопору�
шеннями». У свою чергу, вже шляхом
подальшого послідовного поділу за ви�
дозміною ознаки, отримані видові поняття
поділяються на види, відносно яких вже
вони самі є поняттями родовими. 

Такі дефініції повинні містити в собі
вказівку на найближче родове поняття та
видові відмінності, які виявляються через
конкретизацію ознак родового поняття.
Відповідно, поняття кваліфікації адмініст�
ративного правопорушення можна ви�
значити таким чином: кваліфікація адміні�
стративного правопорушення — це вид
адміністративно+правової кваліфікації,
у процесі якої встановлена тотожність
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фактичних ознак посягання з усіма озна+
ками адміністративного правопорушен+
ня, передбаченими адміністративно+
правовою нормою (нормами).

При конкретизації видового поняття,
яке визначається, наприклад, при ви�
значенні кваліфікації діяння, вчиненого
у стані гострої потреби, відповідна дефі�
ніція повинна містити вказівки на його
специфічні ознаки. Наприклад: «кваліфі�
кація діяння, вчиненого у стані гострої
потреби» — це вид адміністративно+пра+
вової кваліфікації, у процесі якої встано+
влено вчинення діяння, формально
передбаченого Кодексом про адміні+
стративні правопорушення чи іншими
нормативними актами, що передбачають
відповідальність за адміністративні пра+
вопорушення, та наявність ознак край+
ньої потреби, унаслідок чого вказане
діяння визнається вчиненим за обста+
вин, що усувають їх протиправність.

Аналогічним чином можуть бути ви�
значені й інші видові поняття адміністра�
тивно�правової кваліфікації. Як зазначає
М. Г. Тофтул: «Продовжуючи поділ послі+
довно, тобто мислено поділяючи множи+
ну на підмножини, а підмножини — на
чергові видові поняття тощо, можна
дійти до одиничних понять» [7, с. 37]. 

Досліджуючи проблему використан�
ня категорій загального, особливого
і одиничного в адміністративно�право�
вій кваліфікації, не можна залишити поза
увагою факт розуміння деякими автора�
ми співвідношення понять «кваліфікація
адміністративного правопорушення» та
«адміністративно�правова кваліфікація»
як частини і цілого. Зокрема, В. О. Нав�
роцький пише: «...Очевидно, що кваліфі�
кація злочину є лише частиною кримі�
нально�правової кваліфікації, і про те,
що певне діяння підлягає кваліфікації
саме як злочин, можна сказати лише
після завершення процесу кримінально�
правової кваліфікації» [8, с. 138]. 

Поза тим, у теорії філософії категорії
«частини» і «цілого» характеризуються як
такі, «...що відображають відношення між
сукупністю предметів чи їх сторін, еле�
ментів і зв’язком, що їх об’єднує й при�
зводить до появи в цій сукупності нових
властивостей і закономірностей, не при�
таманних предметам, сторонам, елемен�
там у їхній розчленованості [9, с. 571]».

Логічно продовжуючи думку В. О. Нав�
роцького, можна дійти парадоксального

висновку про те, що різні види адмініст�
ративно�правової кваліфікації у сукупно�
сті становлять цілісну систему адмініст�
ративно�правової кваліфікації, котра має
ознаки та якості, не характерні для будь�
якого окремого її виду. А це прямо супе�
речить логічному закону оберненого
співвідношення обсягу та змісту поняття,
відповідно до якого, у той час, коли обсяг
поняття кваліфікації адміністративного
делікту є вужчим і включається до шир�
шого поняття адміністративно�правової
кваліфікації, зміст останньої в усій сукуп�
ності своїх ознак повністю входить до
будь�якого свого видового поняття, і від�
повідно, до поняття кваліфікації адмініст�
ративного правопорушення. 

Помилковість такої позиції принагід�
но можна пояснити, виходячи з теорії
логіки предикатів. Головна помилка тут
полягає в ототожненні співвідношення
«вид — рід» зі співвідношенням «частина —
ціле». Перше є лише особливим (окре�
мим) випадком другого. Особливість
його полягає в тому, що воно є відно�
шенням між класами (множинами пред�
метів, що володіють певними загальни�
ми властивостями) і відповідно до цього
принципово відрізняється від відношен�
ня між предметами як між частиною
і цілим. Вид — це особливе в загально�
му. Предмети виду — це більш чи менш
конкретні, окремі форми існування пред�
метів роду. Одні не мисляться поряд
з іншими. Не існує літератури поряд із
прозаїчною та поетичною літературою.
Так само не існує адміністративно�пра�
вової кваліфікації поряд з її видами,
окремо від них.

Отже, проблема з’ясування сутності
поняття кваліфікації адміністративного
правопорушення має складний та бага�
тоаспектний характер. Її вирішення стає
можливим лише за умови підведення
під дослідження чіткої логіко�філософ�
ської методологічної бази, застосуван�
ня відповідних наукових категорій. Так,
вирішальну роль у встановленні змісту
кваліфікації адміністративного правопо�
рушення відіграє розкриття обсягу за�
гального поняття адміністративно�пра�
вової кваліфікації, яке відбувається
у суворій відповідності із правилами
і законами формальної логіки. 

Як підкреслює Т. О. Гуржій, ігноруван�
ня цих правил є основною причиною
помилок, що мають місце як під час

16

В
ІС

Н
И

К
 У

Н
ІВ

Е
Р

С
И

Т
Е

Т
У

 «
У

К
Р

А
ЇН

А
» 

№
 7

, 
2

0
0

9



17

В
ІС

Н
И

К
 У

Н
ІВ

Е
Р

С
И

Т
Е

Т
У

 «
У

К
Р

А
ЇН

А
» 

№
 7

, 
2

0
0

9

теоретичного дослідження поняття ква�
ліфікації адміністративного делікту, так
і в разі практичного його застосування
в діяльності органів внутрішніх справ
[10]. Кваліфікація адміністративного пра�
вопорушення, будучи видом адміністра�
тивно�правової кваліфікації, водночас не
становить її частину, яка може мати
місце поза межами загального поняття.
І навпаки: адміністративно�правова ква�
ліфікація як рід є лише логічною абстрак�
цією, що знаходить свій вираз у сукуп�
ності видів. Вона не може існувати, не
знаходячи свого виразу в окремих ви�
падках (видах). 
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Стаття присвячена проблемам роз+
роблення моделей і механізмів побудо+
ви реалізації зовнішньоекономічних від+
носин українських підприємств у сфері
експорту. Запропоновано методи роз+
рахунків показників ефективності від
здійснення експортних операцій.

Ключові слова: експортоорієнтова+
на політика, зовнішньоекономічні відно�
сини, ефективність експорту, світовий
економічний простір.

Статья посвящена проблемам разра+
ботки модели и механизмов построения
реализации внешнеэкономических отно+
шений украинских предприятий в сфере
экспорта. Предложены методы расче+
тов показателей эффективности от осу+
ществления экспортной операции.

Ключевые слова: экспортоориенти�
рованных политика, внешнеэкономичес�
кие отношения, эффективность экспорта,
мировое экономическое пространство.

It іs devoted the problems of develop+
ment of models and mechanisms of con+
struction of realization of external economic
relations of the Ukrainian enterprises in the
field of export and also the offered methods
of calculations of indexes of efficiency from
realization of export operations.

Key words: eksportoorienation policy,
external economic relations, efficiency of
export, outer economic space.

Постановка проблеми. Комплексні
економічні перетворення, що відбува�
ються сьогодні в Україні, мають на меті
не лише виробити моделі та механізми
побудови і послідовної реалізації сучас�
них економічних відносин, а й поступову
інтеграцію українських підприємств
у міжнародні економічні зв’язки, з одно�
го боку, і залучення іноземних підприєм�
ців до діяльності в Україні — з іншого.

Ефективність господарської діяльнос�
ті як вітчизняних, так і зарубіжних підпри�
ємців у межах правової системи кон�
кретної держави визначається насампе�
ред ступенем технічної досконалості
експортних підприємств, а також сфе�
рою регулювання та ліберальності її
законодавства [7].

Метою статті є дослідження сутності,
значення та ролі управління експортни�
ми операціями в діяльності підприємст�
ва в сучасних умовах господарювання
і визначення ефективності створення
експортних виробництв.

Організація експортної діяльності —
вельми складна і клопітка робота. Вона
вимагає уважного опрацювання таких
питань, як кон’юнктура ринку, потенціаль�
ні покупці і продавці, встановлення
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ділових контактів із ними, організаційна
структура підприємства.

Зовнішня торгівля на сучасному етапі
є надзвичайно динамічною. Це зумовле�
но, значною мірою, розвитком спеціалі�
зації та кооперації виробництва в міжна�
родному масштабі, скасуванням низки
обмежень у міжнародній торгівлі, висо�
кими темпами розвитку нових індустрі�
альних країн. Панівні позиції у світовій
торгівлі посідають розвинуті країни, най�
більшими експортерами світу є США,
ФРН, Японія, Франція, Великобританія,
Італія, Канада, Нідерланди, Бельгія.

Основу системи зовнішньоекономіч�
них зв’язків становить зовнішня торгів�
ля. Тож використання новітніх засобів
і найкращих методів організації зовніш�
ньої торгівлі, удосконалювання роботи
на зовнішніх ринках набувають першо�
чергового значення для подальшого
збільшення ролі зовнішньоекономічних
зв’язків країни. Саме тому одним із го�
ловних завдань є виявлення шляхів
підвищення ефективності зовнішньотор�
говельної діяльності вітчизняних товаро�
виробників.

Зростання валютних надходжень
значною мірою визначається збільшен�
ням частки вітчизняної експортної про�
дукції. Відповідно потенційно зростати�
ме національний дохід держави. За
нинішньої економічної ситуації ця діяль�
ність, якою займаються держава, підпри�
ємства, посередницькі структури, дає
змогу поліпшити їх фінансовий стан.
Однак на сьогодні фінансово�економіч�
ний ефект зовнішньоекономічної діяль�
ності, з урахуванням внеску конкретних
учасників цього процесу, оцінений недо�
статньо, через що не можна належним
чином визначити їх внесок у збільшення
загальнодержавних коштів від продажу
продукції на експорт. З іншого боку,
унеможливлюється визначення реальних
цифр доходу, який отримують конкретні
виробники, посередники експортних
операцій. Це не стимулює конкретних
виконавців збільшувати експорт і, відпо�
відно, виготовляти конкурентоспроможну
продукцію. Саме ці обставини й виклика�
ли необхідність розроблення запропоно�
ваних методів ефективних розрахунків.

Визначення ефективності зовнішньо+
економічних операцій проводиться для
обґрунтування не лише окремих пропо�
зицій щодо закупівлі та продажу певних
товарів. Ці дані можуть бути використані
при розробленні планів експорту й імпор�

ту в масштабах країни, при оцінюванні
структури та напрямів зовнішньоторго�
вельного обігу. Подібні розрахунки вико�
нуються як у національній, так і в інозем�
ній валютах.

При визначенні ефективності зовніш�
ньоекономічної діяльності підприємств
застосовується системний підхід, який
надає можливість здійснити комплексний
аналіз будь�якого виду зовнішньоеконо�
мічної операції. Для здійснення економіч�
ного аналізу потрібно обрати критерій
ефективності. Критерій — це головна
ознака, що відрізняє його від інших кла�
сифікаційних одиниць. На підставі такої
ознаки здійснюється кількісне оцінюван�
ня ефективності виробництва. Згідно
із цим визначенням, обраний критерій
має відповідати принципам побудови
показників ефективності, а також усебіч�
но відтворювати її економічну сутність [1].

На основі похідних даних можна
обчислити проміжні й узагальнений по�
казники, побудувати факторну модель,
розробити формули впливу факторів на
узагальнений показник, вирахувати мож�
ливі відхилення при здійсненні фінансо�
во�господарської діяльності, розрахува�
ти резерви й обґрунтувати проблеми, які
потребують негайного вирішення на
управлінському рівні.

Економічне обґрунтування діяльності
підприємств, зокрема й тих його напря�
мів, що пов’язані із зовнішньоекономіч�
ною сферою господарювання, здійсню�
ється на підставі аналізу показників
ефективності [4].

Показники економічної ефективності
поділяють на:

1) показники ефекту, що визначають�
ся як абсолютні значення і відтворюють�
ся у грошових одиницях як різниця між
результатами діяльності та витратами на
її здійснення;

2) показники ефективності, що ви�
значаються як співвідношення прибутку
від діяльності підприємства до витрат на
її здійснення і відтворюються відносни�
ми величинами: відсотками, частками
одиниці.

Розрахунок показників ефективності
вимагає дотримання таких принципових
методологічних положень:

1) принципу всебічного обліку всіх
складових елементів витрат і результа+
тів, який передбачає якісну класифіка�
цію і відтворення відповідних показників
у документах оперативного, статистич�
ного і бухгалтерського обліку;
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2) принципу зведення витрат і результа+

тів для зіставлення, який показує, що показ�
ники, які порівнюються, повинні відтворю�
ватись однаковими кількісними одиницями
і носити антонімічний характер в економіч�
ному розумінні. При конструюванні показ�
ника ефективності чисельник і знаменник
останнього мають виключати можливе
дублювання складових елементів;

3) принципу зведення різнотерміно+
вих витрат і результатів до одного момен+
ту часу за допомогою дисконтування;

4) принципу зіставлення з базовим
варіантом, що відтворює сутність застосу�
вання показників ефективності для здійс�
нення економічного аналізу, який прово�
дять не тільки з метою опису поточного
стану діяльності суб’єкта господарюван�
ня, а й з метою опрацювання пропозицій
щодо поліпшення економічної ситуації,
яка склалася в періоді, що аналізується.

Здійснюваний економічний аналіз по�
лягає у вивченні поточного стану підпри�
ємства в галузі зовнішньоекономічної
діяльності, його відхилень від запланова�
ного рівня та виявленні факторів, що
спричинили ці відхилення. Він є базою
для прийняття управлінських рішень і то�
му має за мету:

1) оцінити діяльність підприємства та
його підрозділів;

2) виявити можливі резерви;
3) сформулювати проблему, яку слід

вирішити.
Оцінювання діяльності здійснюється

шляхом зіставлення фактичних резуль�

татів із запланованими або даними за
попередній період. Можливим вважа�
ється й оцінювання відносно норматив�
них показників або показників аналогіч�
них підприємств. Результати оцінювання
діяльності є базою для стимулювання
цієї діяльності, коригування планів.

Виявлення резервів — надзвичайно
важливий етап для розроблення плано�
вих організаційно�технічних заходів із ме�
тою підвищення ефективного функціону�
вання підприємства. Обізнаність щодо
резервів, а саме їх величини і місць виник�
нення, дає змогу класифікувати їх за сту�
пенем важливості, рівнем управління,
часом дії.

Формулювання проблем, які виника�
ють під час діяльності підприємства, дає
змогу оперативно реагувати на зміни
внутрішнього і зовнішнього середовищ.
Формулювання проблем здійснюється
на підставі вивчення факторів будь�яких
відхилень і є важливим аспектом по�
дальшого їх розв’язання.

Однією із найважливіших особливос�
тей аналізу є його тривалість у часі. Від
цього залежить перелік етапів аналізу та
послідовність його проведення. Визна�
чення оптимального співвідношення між
терміном проведення та глибиною ана�
лізу — не менш важлива проблема.
Одним зі шляхів розв’язання проблемної
ситуації є системний підхід.

Стратегію побудови економічного
аналізу можна зобразити у вигляді піра�
міди (див. рисунок):

Сфера 
техніко�економічних

показників 
(показників техніки,

технології 
та організації 
виробництва)

ІV

рівень

ІІІ рівень

ІІ рівень

Рисунок

І рівень
Сфера 

економічних
категорій

Структуру аналізу, згідно з наведеною
схемою, можна пояснити так: він почи�
нається з найвищого рівня управління
або узагальненого показника, далі виз�

начається коло факторів, які впливають
на важливі складові, а наприкінці обира�
ються показники, за допомогою яких
здійснюється економічний аналіз.
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Висновки. Розуміння того, що еко�
номічне зростання неможливе без гли�
бокого проникнення у міжнародні відно�
сини і що зовнішньоекономічні відносини
є домінуючими у суспільній свідомості,
надзвичайно важливе для суб’єктів, які
безпосередньо працюють у цій сфері.

Для інтеграції економіки у світовий
економічний простір Україна має оволо�
діти часткою світового ринку, яка відпові�
дає можливостям її природно�економіч�
ного і науково�технічного потенціалу. Це
створить додаткові можливості для інте�
грації її експортоздатних підприємств
у відкриту ринкову систему глобалізації
зовнішньоторговельних зв’язків.

Як для кожної національної економіки,
так і для України включення в міжнародний
поділ праці пов’язано з необхідністю про�
ходження складного шляху перебудови
власних виробничих і організаційних струк�
тур та регулюючих механізмів державного
впливу. Найголовнішим для цього є:

 вибір найбільш раціональних сфер
взаємодії національної економіки зі сві�
товим господарством;

 визначення напрямків розвитку
кожної зі сфер взаємодії;

 розроблення і забезпечення право�
вою регулюючою базою учасників відносин;

 забезпечення механізму організації
управління зовнішньоекономічними зв’яз�
ками та поетапне диференційоване вклю�
чення національної економіки у світове
господарство з обумовленою об’єктивніс�
тю для народного господарства;

 створення умов для гнучкого пере�
творення механізму включення у міжна�
родний поділ праці як на макро�, так і на
мікрорівні (державному, регіональному,
галузевому) та рівні підприємств для
маневрування у виборі напрямів і пріо�
ритетів співробітництва.

У фундаментальному плані вивчення
моделей регулювання розвитку зовніш�
ньоекономічних зв’язків в аспекті міжна�
родних відносин потребує подальшого
сполучення різноманітних підходів, що
спираються на теорію, а в прикладному
плані — на вивчення фактів, пояснень та
прогнозування подальшої еволюції ситуа�
ції, на підготовку, а надалі — на прийняття
рішень щодо регулювання можливих змін
ситуації. Розроблення й удосконалення
сфери організації і регулювання зовніш�
ньоекономічної діяльності слід постійно
звіряти з розвитком такої основоположної
економічної категорії, як міжнародний
поділ праці.
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Наукова проблема. Логістику у фір�
мі нерідко сприймають як іншу половину
маркетингу, оскільки зв’язки між ними
настільки виразні та тісно переплетені,
що іноді буває важко розділити сфери
інтересів цих галузей бізнесу, що, зреш�
тою, значно зменшує ефективність їх
використання.

Мета статті — виявити функції, під
час виконання яких досягається найпро�
дуктивніша взаємодія між логістикою
і маркетингом. 

Завданням статті є окреслення
поля та послідовності взаємодії марке�
тингу та логістики під час виконання біз�
нес�операцій. 

Для аналізу взаємодії логістики з мар�
кетингом у західній літературі часто

використовують традиційне поняття
маркетингового міксу «4+Р»: «price —
product — promotion — place» («ціна —
продукт — просування — місце»). Відтак
взаємодію логістики і маркетингу можна
подати у вигляді взаємозв’язку маркетин�
гового та логістичного міксів для задово�
лення вимог споживачів (див. рисунок).

Наочне подання ключових складових
маркетингу і логістики, що ілюструється
наведеною схемою, дає змогу відстежи�
ти прямий взаємозв’язок між такими
характеристиками, як продукт, місце і ці�
на (витрати). Розглянемо їх докладніше.

Логістичний менеджмент через чин�
ник «ціна» зазвичай безпосередньо
впливає на досягнення фірмою корпора�
тивних чи фінансових стратегічних цілей,

ÂÇÀªÌÎÄ²ß ËÎÃ²ÑÒÈÊÈ ÒÀ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÓ 
ßÊ ÓÌÎÂÀ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ Á²ÇÍÅÑÓ 

Л. Л. Іваніцька, 

канд. екон. наук, доцент кафедри, МЗЕД, Університет «Україна»

Рисунок

4 «P&s»

– ціна
– продукт 
– просування 
– місце

7 «R&s»

– продукт 
– кількість
– якість
– місце
– час
– споживач
– витрати

Задоволення 
вимог споживачів

що задаються маркетингом. Цінові
рішення вимагають ретельного аналізу
чинників, що стосуються до конкурент�
них товарів, соціально�економічних і де�
мографічних характеристик споживачів
на конкретному сегменті ринку і мак�
роекономічних індикаторів.

Враховуючи, що витрати на вико�
нання логістичних функцій, особливо
транспортні витрати, сягають розмірів,
зіставимих із собівартістю виробництва
продукції, логістичні рішення у галузі
транспортування істотно впливають на
реалізацію маркетингової цінової полі�
тики. Раціональний вибір виду транспор�
ту, перевізника, експедитора, оптималь�

на маршрутизація та інші рішення, що
приймаються логістичними менеджера�
ми, можуть значно скоротити витрати
в дистриб’юції, розширивши можливість
маркетингового цінового маневру. Те
саме можна сказати і про інші логістичні
функції: складування, вантажоперероб�
лення, управління запасами. Крім того,
потрібно враховувати інтегральний
вплив на ціну товарів фізичного розподі�
лу — у сенсі заміни однієї логістичної
функції на іншу (наприклад, складування
і транспортування), об’єднання кількох
логістичних функцій/операцій в одній
ланці логістичної системи для зниження
витрат і тощо.



У низці випадків логістичний мене�
джер може бути зацікавлений у різних
схемах ціноутворення, якщо вони відпо�
відають вимогам управління запасами,
зміни місця складування і часу достав�
лення, що диктується споживчим попи�
том і забезпеченням відповідного рівня
якості сервісу. Зусилля логістичного
менеджменту можуть бути спрямовані
на збільшення обсягів продажів у певно�
му секторі ринку, якщо там не досягнуто
маркетингової схеми ціни. Потрібна
ситуація часто складається під впливом
сезонних коливань попиту, які виклика�
ють потребу в ухваленні додаткових
логістичних рішень з управління запаса�
ми (наприклад, створення спеціальних
сезонних запасів).

Іншою важливою характеристикою
сфери взаємного перетину інтересів
маркетингу і логістики є асортимент про�
дукції, визначуваний маркетинговою
стратегією фірми. Асортимент безпосе�
редньо впливає на структуру логістичних
ланцюжків і каналів у системі дистриб’ю�
ції, рівні запасів, видів транспортних
засобів і способів транспортування тощо.
Поява нових асортиментних позицій
навіть одного товару, але в іншій за габа�
ритними розмірами упаковці, може пов�
ністю змінити структуру логістичного кана�
лу або спосіб транспортування. Тому таке
рішення має бути узгоджене з логістич�
ним менеджментом. Зміна асортименту
і пов’язана з ним зміна фізичних атрибу�
тів готової продукції істотно впливає на
операції вантажопереробки, вимагає
узгодження типорозмірних рядів упако�
вок, піддонів і контейнерів, а також може
викликати потребу у застосуванні нового
технологічного устаткування для сорту�
вання, комплектації, консолідації і то�
що. Це, у свою чергу, може призвести до
зростання логістичних витрат, до необхід�
ності додаткових інвестицій у систему
дистриб’юції, а зрештою — до підвищен�
ня ціни товару, що нівелює очікуваний
маркетингом прибуток від поліпшення
асортименту.

Слід спинитися спеціально на питанні
упаковки. Прагнення дизайнерів фірми
до оригінальної упаковки, що часто про�
диктоване вимогами маркетингу, може
викликати незаплановане підвищення
логістичних витрат фізичного розподілу.
Маркетинг іноді визначає упаковку як
«мовчазного продавця», оскільки на рівні
роздрібного торговця упаковка може
бути вирішальним чинником, що впливає

на обсяг продажів. Із позицій маркетингу
важливі зовнішній вигляд упаковки, бар�
вистість, наявність повної інформації про
товар, тобто ті параметри, що можуть
виділити його серед аналогічних взаємо�
замінних товарів конкурентів. Для логіс�
тичного менеджера упаковка важлива
насамперед з погляду її габаритних роз�
мірів і здатності захищати товар від
можливих пошкоджень у процесах транс�
портування і вантажопереробки. Зокре�
ма, споживча (торгова) упаковка повинна
бути придатна для вміщення її в промис�
лову або зовнішню транспортну упаковку,
при цьому бажано з повним використан�
ням обсягу. Наприклад, у промисловій
упаковці повинно поміщатися ціле число
торгових упаковок, у пакеті, сформовано�
му на базі стандартного піддону, повинне
поміщатися ціле число промислових упа�
ковок, у контейнері (або трейлері) — ціле
число вантажних одиниць — пакетів, що
повністю заповнюють його об’єм, і т. п.
Таким чином, повинна бути досягнута
гармонізація типорозмірних рядів упако�
вок і вантажомісткості транспортних
засобів. Відсутність такої гармонізації
неминуче веде до підвищення логістич�
них витрат. Тому габаритні розміри упако�
вок та їх захисні характеристики повинні
задаватися промисловому дизайнеру
з боку логістичного менеджера.

Виробничий і логістичний відділи по�
винні домовитися про захисну упаковку
товару та інші процедури, що пов’язані
з переміщенням і пакуванням товару для
мінімізації можливості його пошкоджен�
ня. При цьому може змінитися й дизайн
товару. Так, Apple Computer зекономила
100 тис. дол. щорічно на транспортних
витратах, зменшивши розміри одного зі
своїх продуктів на чверть дюйма.

Персонал логістичного відділу також
має бути залучений до створення дизай�
ну продукту (упаковки). Він володіє
інформацією про витрати розподілу (па�
кування, зберігання, транспортування
тощо) для різних видів нових продуктів.
З погляду упаковки компанія Coop�
ers&Lybrand Consulting показала, як
зміна внутрішньої упаковки — від точно
циліндрової пляшки до пляшки з можли�
вим одноміліметровим відхиленням у діа�
метрі — дали змогу одній компанії за�
ощадити 500 тис. дол. [1, 101].

Просування товару на ринок є однією
із ключових функцій маркетингу, значен�
ня якої підтверджується тими величез�
ними сумами, які витрачаються в усьому
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світі на рекламу, інсталяцію продукції,
організацію розподілу та продажу. Зви�
чайно фахівці з маркетингу класифіку�
ють свої стратегії просування готової
продукції за двома категоріями: «тягну�
чі» і «штовхаючі». Ці категорії пов’язані
з конкуренцією в логістичних каналах
розподілу продукції.

Маркетингова стратегія «витягуван�
ня» (push�стратегія) товару через дис�
триб’ютивний канал зазвичай пов’язана
із широкомасштабною рекламною ком�
панією в засобах масової інформації, яку
здійснює фірма�виробник. Реклама сти�
мулює попит покупців — вони запитують
рекламований товар у роздрібних тор�
говців, ті, у свою чергу, звертаються до
оптовиків, а останні — до виробника.
Таким чином, виходить певний замкну�
тий контур «витягування» товару у фір�
ми�виробника на основі попиту, що сти�
мулюється рекламою. Незалежно від
приналежності каналу розподілу, push�
стратегія, як правило, не вимагає ство�
рення і підтримки великих запасів гото�
вої продукції в дистриб’ютивній мережі.

Основою push�стратегії просування
є кооперація виробника готової продук�
ції з оптовими та роздрібними торгови�
ми посередниками, коли товар «виштов�
хується» з виробництва в дистрибутивні
канали посередників майже незалежно
від стимулювання попиту. Витрати на
рекламу несуть посередники самостійно
або в кооперації з виробником готової
продукції. Часто виробник вимушений
стимулювати просування і продаж спе�
ціальними знижками чи додатковими
запасами у ритейлерів. Упор у цьому
підході робиться на регулюванні запасів
готової продукції в дистриб’ютивних
каналах оптових і роздрібних торгових
партнерів.

Із позицій логістики розглянуті підходи
є принципово різними, оскільки акценту�
ють увагу на різних логістичних функціях:
транспортуванні, з одного боку, складу�
ванні та управлінні запасами — з іншого.
Частіше логістичний менеджер віддає
перевагу стратегії «виштовхування» з її
більшою спрямованістю на насичення
логістичного каналу і підготовку прода�
жів. Стратегія «витягування», що спрямо�
вана на негайне задоволення попиту, ста�
вить перед логістичним менеджментом
значно більше проблем, тому необхідна
постійна координація стратегічних логіс�
тичних і маркетингових планів у дис�
триб’юції.

Багато ситуацій вимагають тісної коор�
динації відділу маркетингу і логістичного
персоналу з просування товарів. Однією із
важливих функцій є забезпечення наяв�
ності в дистриб’ютивній мережі рекламо�
ваних у ЗМІ товарів, різних спеціальних
пропозицій. Фахівці з маркетингу ствер�
джують, що ніщо не може бути таким
небезпечним для фірми, як дефіцит това�
рів, що були широко розрекламовані
в ході великої рекламної кампанії. Уникну�
ти дефіциту можна, лише узгоджуючи
компанію з просування нових товарів із
логістичною службою.

Далі наводяться дві практичні ситуа�
ції дій служб маркетингу й логістики
з просування нових товарів [2, 93].

Один американський виробник упро�
довж половини року проводив масову
рекламну кампанію своєї нової електро�
побутової техніки. Оптовим покупцям
були запропоновані великі знижки на
оформлення замовлень, що включають
постачання партією не менше ніж 25
приладів одночасно. Планувалося, що ці
знижки будуть покриті за рахунок еконо�
мії на обробленні великої кількості замов�
лень. На жаль, кампанія з просування
нової продукції зазнала невдачі через
непомірне зростання логістичних витрат
розподілу. Вони збільшувалися внаслі�
док роботи з неекономічними обсягами
відправок товарів, оскільки вантажна
одиниця, сформована на стандартній
палетці, вміщала лише 24 прилади.

При ухваленні рішення щодо просу�
вання нового товару персонал логістич�
ної служби несе відповідальність за
забезпечення наявності необхідного
обсягу запасів товару до моменту його
випуску. Наприклад, коли роман «Скар�
летт» (продовження роману «Знесені
вітром»), надійшов у продаж (25 вересня
1991 р.), книги повинні були бути в мага�
зинах точно в цей день. Фірма — вида�
вець роману вибрала компанію Roadway
Express для розподілу 300 000 примірни�
ків книги. Roadway накопичила запаси
книг у 300 своїх терміналах по США; до
книг були прикріплені різноколірні ярли�
ки, що інструктували менеджерів термі�
налу про доставлення книг 25 вересня.
Менеджери терміналів також одержали
письмові й телефонні інструкції про
доставку. В результаті була лише одна
доставка, що надійшла раніше визначе�
ного терміну, яку Roadway повернула на
термінал, і лише дві доставки було про�
ведено пізніше, ніж планувалося.
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Взаємодія логістики з маркетингом за
параметром «місце» зазвичай є пробле�
мою вибору точок збуту основного обсягу
продукції. При цьому рішення про вибір
«місця» завжди передують рішенням про
вибір структури каналів розподілу. З по�
гляду логістичного менеджера, такі рі�
шення можуть істотно вплинути на ефек�
тивність логістичної системи. Наприклад,
фірми, що мають контакти щодо збуту
тільки з оптовиками, як правило, мають
менше логістичних проблем, оскільки
оптовики більш передбачливі, мають тен�
денцію купувати готову продукцію
великими партіями, розміщують свої
замовлення і управляють запасами гото�
вої продукції у складських системах ста�
більніше й ефективніше, ніж роздрібні
торговці. Істотним чинником у цьому
випадку є набагато менший рівень витрат
фірми на транспортування продукції.

Ефективна логістична система може
створити позитивну підтримку для фір�
ми у залученні та використанні найпро�
дуктивніших каналів розподілу, а також
вибирати найефективніших постачаль�
ників. Часто учасники каналів розподілу
вибирають, які продукти виробника вони
продаватимуть. Якщо виробник не може
забезпечити постачання необхідного
товару в заданий час і в потрібному об�
сязі, а також у нормальному стані, то
учасники каналів розподілу можуть при�
пинити взаємини з постачальником або
припинити активне просування його
товарів. Вибір місця може також включати
нові стратегії залучення покупців [2, 91].

Domino’s Pizza — торгова мережа, що
швидко поширюється по США, не має
ресторанів: покупці можуть або замовля�
ти піцу додому, або самі приходити за нею
(остання послуга не є конкурентною пере�
вагою порівняно з існуючими фірмами
з виробництва піци). Комп’ютеризовані
системи комунікацій й оперативна органі�

зація перевезень дали змогу фірмі Domi�
no’s Pizza забезпечити високий рівень
сервісу (повернення грошей, якщо до�
ставка здійснювалася протягом більш як
30 хвилин з моменту надходження замов�
лення). Постачальники піци зазвичай
працюють на власних транспортних засо�
бах, а компанія забезпечує додаткове
страхування автотранспортних засобів.

Іншим прикладом зі сфери послуг
є обслуговування банкоматів. У 1990�ті
роки банки створили широку мережу
банкоматів для «наближення» банків�
ських послуг до тих місць, де покупці
здійснюють покупки. Існує кілька логіс�
тичних умов: кожен банкомат повинен
обслуговуватися один або двічі на день
для вилучення депозитних конвертів та
інкасування. До того ж необхідне регу�
лярне технічне обслуговування банко�
матів і їх ремонт у разі поломки.

Висновки
1. Маркетинг і логістика — дві скла�

дові бізнес�процесу. Їх взаємодія надає
змогу приймати ділові рішення на опти�
мальному рівні.

2. Найефективнішого рівня взаємодія
маркетингу й логістики досягає при
виконанні ними таких функцій�міксів, як
продукт, ціна, просування, місце.

3. Діюча практика використання пе�
реваг взаємодії логістики й маркетингу
свідчить про наявність потреби розвитку
для нової галузі теорії логістики — «мар�
кетингової логістики».
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Ефективне функціонування системи
управління персоналом будь�якої органі�
зації вимагає використання комплексу
матеріальних засобів, які включають нор�
мативно�правову та інформаційні бази,
науково�методичне, матеріально�техніч�
не, кадрове та фінансове забезпечення.
Від наявності та комплексного і раціональ�
ного застосування перелічених засобів,
власне, залежить результативне функціо�
нування і розвиток системи управління
персоналом органу, організації, установи
відповідно до вимог і викликів часу. Такі
підходи цілковитою мірою поширюються
на діяльність систем управління персона�
лом як у державних органах, так і в органах
місцевого самоврядування. Крім того,
особливої уваги потребують окремі скла�
дові ресурсного забезпечення: матеріаль�
но�технічне, інформаційне та фінансове,
оскільки це найбільшою мірою пов’язано
з витратами державного і місцевих бюд�
жетів, особливо щодо раціонального та
цільового використання означених ресур�
сів. Такий підхід надзвичайно актуалізуєть�
ся в сучасних умовах обмеженості ре�
сурсів, що якраз і вимагає практичного
застосування підходів стосовно максиму�
му результатів за мінімуму витрат.

Упродовж усіх років незалежності на�
шої держави здійснюються відповідні
заходи щодо подальшого розвитку
й ефективного функціонування держав�
ної служби та служби в органах місцево�
го самоврядування (публічної служби)
як основи розвитку демократії. Як наслі�
док, спостерігається поліпшення забез�
печення системи висококваліфіковани�
ми, активно діючими добросовісними
працівниками, здатними забезпечити
розбудову української державності.

Проте, як свідчить аналіз, сучасна
система публічної служби має низку сут�
тєвих недоліків, зокрема:
· зросла плинність кадрів, особливо

на посадах І–ІІІ категорій, що негативно
позначається на наступності та єдності
влади, контролі виконання рішень;
· зменшилася кількість досвідчених

державних службовців, що впливає на
рівень професіоналізації публічної служби;

· знизилася безпосередня відпові�
дальність за розроблення та впрова�
дження реформ держави, управлінська
свідомість посадових осіб;
· виник значний розрив у співвідно�

шенні між оплатою найвищої та найнижчої
посад публічної служби, що не відповідає
європейським і світовим стандартам;
· спостерігається недостатня якість

надання державних послуг;
· загальновизнаною є криза керівни�

ків усіх рівнів.
Наведене свідчить про існування низ�

ки проблем щодо управління персоналом
в органах публічної служби, що вимагає
вирішення цілої низки питань стосовно
розвитку державної служби та служби
в органах місцевого самоврядування,
основ функціонування системи управлін�
ня персоналом публічної служби тощо.

Реальність розвитку персоналу як
державної служби, так і місцевого само�
врядування визначається, насамперед,
рівнем ресурсного забезпечення систе�
ми управління персоналом, як�от: норма�
тивно�правовою базою, методичною ос�
новою, рівнем інформатизації, кадровим,
матеріально�технічним та фінансовим
забезпеченням. Ефективне функціону�
вання системи управління персоналом
в органах публічної служби значною мі�
рою визначається достатніми, своєчасно
отриманими й ефективно використаними
ресурсами.

Нормативно�правове забезпечення —
одна із підсистем управління персона�
лом [1, 32]. Її роль полягає у використан�
ні засобів і форм юридичного впливу на
об’єкти і суб’єкти управління персона�
лом з метою досягнення ефективної
діяльності органів публічної влади.

Це потребує розроблення сучасної
законодавчої бази, яка повинна склада�
тися із системи взаємоузгоджених зако�
нів і підзаконних нормативно�правових
актів, а також створення єдиної правової
основи функціонування публічної служ�
би, спрямованої на системне правове
розв’язання проблем у сфері функціону�
вання державної служби і служби в орга�
нах місцевого самоврядування. 
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Такий підхід вимагає розроблення
і введення в дію нормативних, законо�
давчих та інших регуляторних актів, які
б формалізували певні сторони взаємодії
ЦОВВ, органів виконавчої влади різних
рівнів, органів місцевого самоврядування
та закріпили б практику руху особової
справи відповідно до просування дер�
жавного службовця.

Обов’язковою умовою вирішення на
належному рівні завдань менеджменту
персоналу є використання поряд із нор�
мативно�правовим науково�методичним
забезпеченням функціонування системи
менеджменту персоналу [3, 54].

Методичне забезпечення — масив
документів організаційно�методичного,
нормативно�технічного та техніко�еконо�
мічного характеру, які визначають норми,
правила, вимоги, характеристики та інші
параметри, що їх використовують для
вирішення завдань організації праці
й управління персоналом; на сьогодні
є недостатнім і суперечливим. Ця обста�
вина зумовлює розроблення і затвер�
дження державними органами і органами
місцевого самоврядування узгоджених
загальних норм, правил, вимог та визна�
чення інших параметрів, які значною
мірою стандартизують і уніфікують підхо�
ди щодо управління персоналом в орга�
нах публічної служби.

Інформаційне забезпечення системи
управління персоналом являє собою всю
сукупність реалізованих рішень за обся�
гами, розміщенням і формами організа�
ції інформації, що циркулює в системі
при її функціонуванні та тісно пов’язана
з рівнем технічного забезпечення орга�
нів публічної влади.

Суттєвою умовою до вирішення зав�
дань управління персоналом є наявність
комплексної, оперативної, систематич�
ної, повної, достовірної, вчасної і зручної
в користуванні інформації.

Запровадження комплексної систе�
ми інформаційного забезпечення у прак�
тику діяльності органів публічної служби
дасть змогу користуватися спільною
базою даних, що є економічно вигідним
і створює можливості вирішення таких
питань:

— планування руху людських ресурсів;
— облік кадрів;
— аналіз і контроль плинності кадрів;
— планування чисельності працівників;
— складання профілів працівників;
— моделювання компетенцій;
— добір персоналу;

— управління винагородами, показ�
никами праці, кар’єрою;

— контроль відсутності та рівних
можливостей;

— періодичний аудит навичок і ком�
петенцій.

Щодо кадрового забезпечення, то
служба персоналу органу публічної служ�
би має створювати загальні умови (систе�
ми, процедури, програми, стандарти,
положення тощо) управління персоналом,
контролювати їх застосування, сприяти
дотриманню трудового законодавства,
реалізовувати кадрову політику загалом.

Ураховуючи досвід провідних країн
світу, варто, на наш погляд, запровадити
практику залучення до складу служб управ�
ління персоналом психологів, соціологів,
економістів, фахівців у галузі трудових
відносин, методів навчання та оцінки пер�
соналу, консультантів з планування служ�
бової кар’єри, фахівців з організаційного
планування, профорієнтації, а при підго�
товці та реалізації кадрових рішень у межах
діяльності служб управління персоналом
органів публічної служби залучати до спів�
праці професорів, викладачів університе�
тів, навчальних центрів тощо, які не вклю�
чаються до штатного розпису органу.

Основою вирішення завдань управ�
ління персоналом із мінімальними тру�
довими та фінансовими витратами,
в установлені терміни та з потрібною
достовірністю і точністю, є матеріально�
технічне забезпечення процесу.

Відтак виникає потреба адаптації до
умов функціонування служб управління
персоналом системи управління персо�
налом, яка повинна мати інформаційну,
програмну і технічну сумісність засобів,
що входять до неї, з можливістю розши�
рення шляхом залучення нових засобів.
Це зумовлює запровадження сучасних
засобів управлінського зв’язку, обчис�
лювальної та оргтехніки, оперативної
поліграфії, що значно підвищить продук�
тивність праці керівників і співробітників
служб персоналу, прискорить оброблення
і поліпшить якість кадрової інформації,
надасть змогу більш оперативно й якіс�
но втілювати рішення у сфері управлін�
ня персоналом, сприятиме здійсненню
ефективних комунікацій, підвищенню
культури управлінської праці.

Фінансове забезпечення органів публіч�
ної служби має цілком і повністю відповідати
завданням і функціям системи управління
персоналом та співвідноситися з можли�
востями державного та місцевих бюджетів.
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Забезпечення рівня фінансування

системи управління персоналом у сис�
темі публічної служби на засадах най�
більш раціонального співвідношення між
результатами праці та витратами на
персонал сприятиме: реальному оціню�
ванню кадрового потенціалу для про�
сування по службі і зниженню ризику
висунення некомпетентних службовців;
оптимізації витрат на навчання; підтри�
манню у державних службовців почуття
справедливості і підвищенню трудової
мотивації; організації зворотного зв’язку
державних службовців щодо якості їх
роботи; розроблення реально затребу�
ваних кадрових програм навчання та
розвитку персоналу.

Запровадження комплексу заходів
щодо реального і необхідного ресурсно�
го забезпечення системи управління
персоналом публічної служби сприяти�
ме розвитку, подальшій демократизації,
наповненню сучасним змістом, залучен�
ню фахівців високого рівня до державної
служби та служби в органах місцевого
самоврядування, що відповідає як сьо�
годнішнім, так і перспективним завдан�
ням розвитку системи. Власне, це сер�

йозно актуалізує питання зміни світогля�
ду, філософії, концепції, принципів, ме�
тодів і настанов управління персоналом,
що, у свою чергу, позитивно вплине на
розмір інвестицій у професійний розви�
ток персоналу та дасть змогу збільшити
внесок кожного співробітника у дося�
гнення цілей органу, організації та зага�
лом держави.
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Статтю присвячено актуальним питан+
ням розвитку електронної комерції (Е+ко+
мерції), електронного бізнесу (Е+бізнесу),
інтернет+комерції (І+комерції) в Україні.

Ключові слова: електронна комер�
ція, електронний бізнес, інтернет�ко�
мерція.

Статья посвящена актуальным воп+
росам развития электронной коммерции
(Э+коммерции), электронного бизнеса
(Э+бизнеса), интернет+коммерции (И+ко+
ммерции) в Украине.

Ключевые слова: электронная ком�
мерция, электронный бизнес, интернет�
коммерция.

Метою статті є наукове дослідження
електронної комерції (Е�комерції), елек�
тронного бізнесу (Е�бізнесу), інтернет�
комерції (І�комерції) в Україні. 

У сучасному інформаційному су�
спільстві, де швидкість пошуку й оброб�
ки інформації набуває першочергового
значення, власне, електронний бізнес
стає знаряддям для економії часу та
ресурсів на пошук потрібної актуальної
інформації. 

Розвиток електронної комерції напря�
му зв’язаний із розвитком мережі Інтер�
нет. Протягом найближчого десятиріччя
глобальна тенденція використання мож�
ливостей Internet для бізнесу впливати�
ме на десятки секторів світової економі�
ки. Комунікаційні технології змінюють
саму сутність бізнес�моделей — базових
процесів створення продуктів і послуг
виробниками та надання їх кінцевим спо�
живачам.

Електронний бізнес (Е�бізнес) — діло�
ва активність, що використовує можли�
вості глобальних інформаційних мереж
для перетворення внутрішніх і зовнішніх
зв’язків компанії з метою створення при�
бутку. Найважливішою складовою Е�біз�
несу є Е�комерція, яка охоплює не тільки

операції купівлі�продажу, а й супровід
процесів створення попиту на продукцію
та послуги, автоматизацію адміністра�
тивних функцій, пов’язаних із онлайнови�
ми продажами й обробленням замов�
лень, а також із вдосконаленням обміну
інформацією між партнерами.

Електронна комерція (Е�комерція) —
різновид бізнес�активності, в якій вза�
ємодія суб’єктів бізнесу з купівлі�прода�
жу товарів і послуг (як матеріальних, так
й інформаційних) здійснюється за допо�
могою глобальної комп’ютерної мережі
Internet або будь�якої іншої інформацій�
ної мережі. Виділяють кілька класичних
етапів ведення електронної комерції: он�
лайновий маркетинг, оформлення замов�
лень, здійснення платежів і підтримку
інформації про доставку.

Розвиток моделей електронної ко�
мерції, упровадження пілотних проектів
у цій галузі, а також розроблення загаль�
них юридичних і правових основ ведення
бізнесу в Internet підтримуються Євро�
пейською комісією в ESPRIT — програ�
мою Європейської спільноти, що спря�
мована на прискорення та розширення
досліджень з використання інформацій�
них технологій (IT) [1].

Виокремлюють такі напрями елек�
тронної комерції:

— бізнес — бізнес (business�to�busi�
ness, B2B) — визначає взаємодію ком�
паній із компаніями в електронному
середовищі;

— бізнес — споживач (business�to�con�
sumer, B2C) — визначає взаємодію ком�
паній із кінцевими споживачами в  мережі;

— бізнес — адміністрація (business�
toadministration, В2А) — визначає взає�
модію компаній з адміністративними
органами;

— споживач — адміністрація (consu�
mer�to�administration, С2А) — визначає
взаємодію споживачів з адміністрацією.

У матеріалах Європейської комісії
в ESPRIT наводяться такі моделі елек�
тронної комерції [1]:
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— електронна крамниця;
— електронний довідник�каталог;
— електронний он�лайновий аукціон;
— електронний торговельний центр;
— віртуальне співтовариство;
— віртуальний центр розроблення;
— інформаційний брокер;
— провайдер бізнес�операцій;
— інтегратор бізнес�операцій тощо.
Проблематика організаційно�техно�

логічних основ ведення електронного
бізнесу, його сутність і відмінність від
електронної комерції досліджувалася
у роботах багатьох закордонних, ро�
сійських та вітчизняних дослідників. Так,
загальні тенденції становлення елект�
ронних бізнесу і комерції, класифікація їх
моделей розглядаються у працях Д. Ко�
зьє, зокрема у такій відомій праці 1999 р.,
як «Електронна комерція», Д. Тапскота [2],
С. І. Парінова [3; 4], українських учених
Л. А. Пономаренка, В. О. Філатова [5],
A. M. Береза, І. А. Казак [6] (на вимогу
системи бізнес�освіти вони оформлюва�
ли свої результати у вигляді навчально�
методичної літератури) [6] та багатьох
інших. 

Дослідження внутрішньої автомати�
зації компаній в аспекті розвитку елек�
тронного бізнесу проводились у роботах
А. Мурадяна [7], Х. Вютріха [8], В. Б. Та�
расова [9], А. Глинських [10] та інших
авторів. 

Рівень розвитку країни оцінюється рів�
нем її інформатизації, а розширення
інформаційних технологій і Інтернет без�
посередньо впливають на економічне
зростання країни, і завданням номер
один для України є якомога швидше вхо�
дження в систему міжнародної електрон�
ної торгівлі і підтримка інтернет�економі�
ки в усіх сферах економічної діяльності. 

На жаль, ці питання недостатньо гли�
боко досліджуються вітчизняними авто�
рами. Значна увага приділяється ролі
інформаційних технологій у розвитку
сучасної економіки, поглибленні міжна�
родного співробітництва, побудові пост�
індустріального суспільства загалом, і ли�
ше кілька авторів, таких як А. Чухно [12],
В. Новицький [13], Н. Меджибовська
[14], О. Чубукова [15], аналізують нові
сфери підприємництва, які розвивають�
ся в Україні на базі новітніх інформацій�
них технологій. 

Технологічний аспект розроблення
Інтернет�крамниць, корпоративних сай�
тів для ведення електронної комерції

висвітлений у широко відомій роботі
В. Шарми і Р. Шарми [11].

Вагомий внесок у дослідження елек�
тронної комерції та інтернет�економіки,
організації бізнесу в Інтернет, зробили
М. В. Макарова [16], А. М. Грехов [17].

Сфера наукових інтересів — це проб�
лематика формування інформаційного
суспільства, інтернет�економіки, елек�
тронні бізнес і комерція, інформаційні
технології у навчанні, дистанційна освіта.

Однак спроби комплексно розгляну�
ти еволюцію форм електронного бізнесу
з погляду об’єктивних змін у менедж�
менті компаній під впливом переорієн�
тації споживчих уподобань, бурхливого
розвитку мережних технологій, глобалі�
зації світової економіки у вітчизняній
літературі не сприймалися. 

Підсумовуючи викладене, слід за�
значити, що Інтернет�комерція — це
ефективний засіб, який дасть змогу
вийти на світовий ринок багатьом укра�
їнським компаніям і насамперед фір�
мам, що надають комерційні послуги
фірмам — розробникам програмного
забезпечення. У кінцевому підсумку
електронна комерція дасть поштовх до
подальшого розвитку в нашій країні як
Інтернет�технологій, так і всієї фінансо�
вої інфраструктури.

Ринок інтернет�комерції в Україні
швидко розвивається. Щодня в мережі
виникають нові торгові точки. 

Ставлення до інтернет�комерції в Укра�
їні дуже спокійне, і різкого зростання на
цьому ринку не передбачається.
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Розвиток сучасного персоналу є важ�
ливою умовою успішної діяльності будь�
якої організації. Це особливо справедливо
на сучасному етапі, коли прискорення
науково�технічного прогресу веде до
швидких змін і вимог до професійних
знань, умінь і навичок. Персонал у сучас�
них умовах повинен бути високоосвіченим,
володіти високою загальною культурою,
стратегічним мисленням й ерудицією.

Найсучаснішим засобом управління
є вміння володіти собою, реально оціню�
вати власні позитивні і негативні риси,
постійно та систематично підвищувати
свій розумовий, моральний, фізичний
і практичний потенціал. Невміння орга�
нізовувати себе й управляти власним
життям — це ті засади, які не дозволяють
управляти державними, суспільними
й приватними справами.

Тому тільки завдяки використанню
самоменеджменту, тобто саморозвитку,
самовдосконаленню, як основи успіху
життєдіяльності, впливу і максимально�
го використання власних можливостей,
високої самоорганізованості можна
досягати успіху як у власному житті, так
і в розвитку і функціонуванні організації.

Сучасна управлінська діяльність дедалі
частіше вимагає від управлінців, зокрема
державних службовців різних рівнів, адек�
ватності дій на засадах раціональності,
ефективності і вчасності прийняття рі�
шень. «Державним службовцям належить
важлива роль у вирішенні таких завдань,
як управління економічною, соціально�
культурною і адміністративно�політичною
сферами, зміцнення української держав�
ності і реформування суспільства на заса�
дах демократії і права» [4, 133]. Тому із
цих позицій надзвичайно зростає роль
самоменеджменту як самоорганізації,
вміння управляти собою, керувати проце�
сом управління у найширшому розумінні —
у часі, просторі, спілкуванні, прийнятті та
виконанні рішень тощо.

Результати досліджень і досвід вико�
ристання самоменеджменту дають під�
стави визначати самоменеджмент як
особливий напрям у підготовці людей до
життя, функцію самоврядування життє�
діяльністю та діяльністю людини. Зміс�

том цієї функції є комплекс соціальних,
психологічних та психофізіологічних тех�
нологій, використовуючи які, людина
здійснює свій життєвий проект, керує
собою, своїм оточенням, службовою
кар’єрою, самовихованням, самоуправ�
лінням тощо. На думку С. Д. Дубенко,
«самоменеджмент необхідний кожному,
але понад усе він потрібен тим, хто зай�
нятий у системі управління, тим паче
у сучасних умовах подолання дезоргані�
зації суспільства і пошуку нової моделі
суспільного устрою» [3, 100].

Бути організованим, незалежно від
того, належить це до навколишнього
середовища чи до вашого часу, означає
бути підготовленим, тобто почуватися
зібраним, володіти ситуацією, бути гото�
вим використовувати всі наявні можливос�
ті і впоратись із будь�якими сюрпризами
та несподіванками, що життя створює їх
на вашому шляху. Ми живемо у складно�
му, що стрімко розвивається, світі, який
повен безмежних можливостей [1, с. 118].

Самоменеджмент — це насамперед
самоорганізація, творча і системна ро�
бота над собою, що спрямована на
послідовне й цілеспрямоване викорис�
тання випробуваних методів роботи
у повсякденній практиці з тим, щоб
оптимально й свідомо використовувати
свій час. Тому сучасний керівник пови�
нен вміти так організувати свою працю,
щоб ефективність її була максимальною.

Головна мета самоменеджменту поля�
гає в тому, щоб максимально використо�
вувати власні можливості, свідомо керува�
ти плином свого життя (самовизначатися)
і переборювати зовнішні обставини — як
на роботі, так і в особистому житті [7, 14].

Опанувати даною наукою не так
просто. Самоменеджмент — це вельми
важка робота, тому потрібно бути гото�
вим до самовдосконалення. Потрібен
серйозний підхід до розроблення своєї
програми. Насамперед розробляти про�
граму з урахуванням тих питань, що
доводиться вирішувати під час профе�
сійної діяльності. При виборі програми
потрібно враховувати зміни, що відбу�
ваються в житті, — в економіці, науці,
сучасних методах управління тощо.

ÑÀÌÎÐÎÇÂÈÒÎÊ ÒÀ ÑÀÌÎÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß 
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Необхідно враховувати аспекти практич�
ної реалізації надбаних знань.

Серйозним завданням є навчитися
планувати свій робочий час. Планування
покликане забезпечити раціональне ви�
користання найціннішого надбання —
часу, а саме:

— наявний час варто використовува�
ти для плідної та успішної діяльності
(максимальний критерій);

— досягти поставлених цілей за мож�
ливо менших витрат часу (мінімальний
критерій).

Наприклад, Л. Зайверт дає слушні
практичні рекомендації для тих, хто хоче
поліпшити виконання своїх функцій ке�
рівника, особливо не засиджуючись на
роботі, ефективно виконувати покладені
на них обов’язки з меншими затратами
часу, запобігаючи стресам і водночас
підвищуючи кваліфікацію. Він пропонує
контролювати те, чого часто не вистачає
управлінцю — це час — шляхом складан�
ня планів роботи, де кожному виду діяль�
ності потрібно відводити належне місце,
зазначивши тимчасовий інтервал, тобто
визначивши частку вільного часу, за
допомогою якого можна навчитися конт�
ролювати себе і контролювати виконан�
ня щоденних завдань [5, 198].

Самоменеджмент має певне коло пра�
вил і функцій, насамперед це постановка
цілей, тобто вираження у вигляді чітких
намірів і в точних формулюваннях інтере�
сів, потреб чи завдань, що допомагає зорі�
єнтувати дії і вчинки на ці цілі і на їх виконан�
ня. Для цього мета повинна окреслювати
кінцевий результат, а не ті дії, які необхідно
виконати. Навіть найкращий спосіб роботи
є безнадійним, якщо керівник заздалегідь
чітко не позначив те, до чого він прагне.
Постановка мети — безумовна передумова
планування (у кінцевому результаті успіху)
і полягає в точному визначенні того, чого,
коли, в яких масштабах слід досягти. Усві�
домлення своїх цілей вельми часто означає
значну самомотивацію для роботи, тому що
мета дає чітке уявлення про те, в якому
напрямі потрібно рухатися.

Постановка цілей — тимчасовий про�
цес, оскільки протягом діяльності органу
(організації) може з’ясуватися, що ті чи
інші параметри змінилися, а це призво�
дить до необхідності перегляду мети. Для
самоменеджменту фундаментальне зна�
чення має усвідомлення того, куди служ�
бовець хоче прийти і куди він потрапити
не хоче (але куди його воліють привести
інші). Якщо у керівника є усвідомлена
мета, то туди ж спрямовані і всі неусвідом�

лені його сили, тобто цілі служать зосере�
дженню сил на важливих напрямах. Тому
випадкові успіхи — це чудово, але вони
рідко трапляються. Заплановані успіхи —
більш прийнятні, оскільки вони керовані
і реалізуються частіше.

Проте для того, щоб домогтися успіху,
потрібно правильно вибрати цілі. У кожної
організації, у кожного менеджера є одна
основна, найважливіша мета, що розпо�
діляється на безліч невеликих проміжних
цілей нижчого рівня, досягнення яких
забезпечує досягнення мети більш висо�
кого рівня, а в кінцевому підсумку — вищої
мети [7, с. 13]. Потрібно встановлювати
конкретні, погоджені між собою цілі, що
можуть бути трансформовані у безпосе�
редні дії з тим, щоб їх можна було безпо�
середньо планувати. Чітко визначені,
зафіксовані на папері цілі автоматично
здобувають обов’язковий характер, спо�
нукають до постійного аналізу, контролю,
повторного перегляду та перевірки.

Важливим є ситуаційний аналіз, що
є свого роду реєстром особистих ресурсів
державного службовця (засобів для досяг�
нення цілей) і дає змогу з’ясувати, що
варто заохочувати (сильні сторони) і над
чим ще слід працювати (слабкі сторони).

Завдяки аналізу своїх здібностей
державний службовець визначає, що
загалом він може зробити, тобто яким
особистим потенціалом для досягнення
своїх цілей (цілей органу) він володіє.
З іншого боку, він повинен мати уявлен�
ня про свої слабкості з тим, щоб уникати
дій, що можуть сприяти прояву негатив�
них сторін у діяльності його як посадової
особи. Доцільним при цьому може бути
складання балансу своїх найбільших
успіхів, невдач і поразок зі з’ясуванням
причин, що призвели до відповідних
результатів. Знати свої слабкості озна�
чає зміцнювати свої сильні сторони.

Дуже важливим елементом є встанов�
лення термінів досягнення цілей і фор�
мулювання бажаних результатів. Варто
встановлювати короткострокові цілі,
погоджені з досягненням довгостроко�
вих, глобальних цілей.

Крім того, що краще розподілений
(тобто спланований) час, то краще він
може бути використаний в особистих
і професійних цілях службовця. Плану�
вання як складова частина завдань і пра�
вил самоменеджменту означає підготов�
ку до реалізації цілей і структурування
часу. Планування щоденної роботи,
середньо� і довгострокових дій і резуль�
татів означає також виграш у часі,
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досягнення успіху і значну впевненість
у собі. Головна перевага, що досягається
шляхом планування роботи, полягає в то�
му, що планування часу приносить виграш
у часі. Загальний практичний досвід пока�
зує, що збільшення витрат часу на плану�
вання у кінцевому рахунку приводить до
економії часу загалом. Є очевидним, що
витрати часу на планування не можуть
нескінченно збільшуватися, є оптимум,
після якого подальше збільшення часу на
планування стає неефективним. Від
загального планового періоду (рік, місяць,
тиждень, день) потрібно максимально
витрачати 1% часу на планування.

Важливим елементом є прийняття
рішень, що припускає вибір першочерго�
вих завдань і справ. Прийняти рішення —
означає встановити пріоритетність.

Основні проблеми керівників поляга�
ють у тому, що вони намагаються відразу
виконати надвеликий обсяг робіт і витра�
чають свої сили на окремі, нерідко несут�
тєві, але удавані за необхідні справи.

Над результатами праці повинен здійс�
нюватися контроль. Наприкінці робочого
дня потрібно контролювати й осмислю�
вати не тільки виконання поставлених
цілей, а й конкретну особисту ситуацію.

Варто зауважити, що інформація
і комунікація становить осереддя самоме�
неджменту. Зважаючи на потужний потік
інформації, потрібно розробити раціональ�
ний підхід до володіння інформацією.
У цьому плані найбільша увага звертається
на раціональне читання, раціональне про�
ведення нарад, ведення перемовин теле�
фоном, раціональне ведення кореспонден�
ції тощо. Завдяки правильній організації
цих робіт державний службовець може
економити відповідну кількість робочого
часу, яку зможе ефективно використовува�
ти на саморозвиток й самовдосконалення.

Отже, оволодіння мистецтвом само�
менеджменту створює можливості щодо:

— виконання роботи з меншими ви�
тратами часу, кращої організації праці;

— зменшення поспіху і стресів;
— більшого задоволення від роботи;
— активної мотивації праці;
— підвищення кваліфікації і профе�

сійності;
— зниження рівня завантаженості

роботою;
— скорочення помилок при виконан�

ні своїх функцій;
— досягнення професійних і життє�

вих цілей найкоротшим шляхом.
Особливість сучасного погляду на

керівника як лідера колективу полягає

в тому, що він розглядається як носій ін�
новаційної організаційної культури, як
основний ініціатор послідовних змін
в організації. Найважливіших рис сучас�
ного керівника: професіоналізму, здатнос�
ті вести за собою колектив, створювати
і підтримувати комфортний психологіч�
ний клімат, працювати на перспективу
тощо — неможливо досягти без самов�
досконалення та роботи над собою.

Тому саморозвиток і самовдосконален�
ня сучасного управлінця на основі само�
усвідомлення та самопізнання, що відпові�
дає цілям самоменеджменту, необхідно
розглядати як прогресивний метод ефек�
тивної організації роботи державного
службовця, успішного кар’єрного просу�
вання, виконання завдань та досягнення
цілей органу, практичне застосування якого
сприятиме формуванню нового типу управ�
лінців із сучасним системним мисленням
і творчим підходом, підготовлених до вироб�
лення і реалізації управлінських рішень
з урахуванням різного роду ризиків, здат�
них враховувати різні інтереси, відчувати
й мінімізувати різного роду конфлікти, та�
ких, що здатні до реалізації завдань і досяг�
нення цілей держави в сучасних умовах.
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У роботі запропоновані рекомендації
щодо удосконалення системи управлін+
ня охороною праці на автомобільних під+
приємствах  шляхом поліпшення рівня
внутрішнього контролю умов праці.

Ключові слова: система управління
охороною праці, контроль, ризик.

В работе предложены рекомендации
по усовершенствованию системы управ+
ления охраной труда на автомобильных
предприятиях путем улучшения уровня
внутреннего контроля условий труда.

Ключевые слова: Система управле�
ния охраной труда, контроль, риск.

In+process offered to recommendation
on the improvement of control system by
a labour protection on motor+car enter+
prises by the improvement of level of inter+
nal control of terms of labour.

Keywords: сontrol system by a labour
protection, control, risk.

Нагальною і актуальною проблемою
автопідприємств сьогодні є стан системи
управління охороною праці. Недостат�
ньо розвинутий контроль за безпечними
умовами праці призвів, зокрема, до
збільшення травматизму на автотранс�
порті. Основними причинами виникнен�
ня нещасних випадків на транспорті є: 
· порушення Правил дорожнього

руху водіями підприємств та іншими учас�
никами дорожнього руху;
· незадовільний стан автотранспорт�

них засобів;
· незадовільний стан автодоріг;
· недотримання водіями режиму

праці та відпочинку;
· порушення працівниками техноло�

гічної дисципліни.
Система управління охороною

праці (СУОП) — частина загальної
системи управління організацією, яка
сприяє запобіганню нещасним випад�
кам і професійним захворюванням на
виробництві, а також усуненню небезпе�
ки для третіх осіб, що виникають у про�

цесі господарювання, і включає в себе
комплекс взаємопов’язаних заходів,
спрямованих на виконання вимог зако�
нодавчих і нормативно�правових актів
з охорони праці [1].

Якщо вести мову про вдосконалення
СУОП, слід звернути увагу на періодичність
і порядок внутрішніх перевірок, які, на від�
міну від інших видів контролю, проводяться
частіше та від дієвості яких суттєво зале�
жить стан охорони праці на підприємстві.
Внутрішній контроль поділяється на: 

1. Оперативний контроль з боку
керівників робіт і підрозділів, а також
інших посадових осіб підприємства,
який проводиться згідно із затвердже�
ними посадовими обов’язками.

2. Служба охорони праці, що конт�
ролює виконання вимог з охорони праці
у всіх структурних підрозділах і службах
підприємства.

3. Громадський контроль, який
здійснюється громадськими інспектора�
ми з охорони праці або представниками
трудових колективів (якщо немає проф�
спілки), а також комісією з питань охоро�
ни праці підприємства (за рішенням
загальних зборів або конференції пра�
цівників підприємства).

4. Адміністративно!громадський
триступеневий контроль, що прово�
диться на трьох рівнях (ступенях):
· на першому рівні контролю началь�

ник виробничої дільниці (майстер) спільно
з громадським інспектором профгрупи
щоденно перевіряє стан охорони праці
на виробничій дільниці;
· на другому рівні — начальник цеху

разом із громадським інспектором та
спеціалістами відповідних служб цеху
(механік, електрик, технолог) двічі на
місяць (згідно із затвердженим графіком)
перевіряють стан охорони праці в цеху;
· на третьому рівні контролю щоміся�

ця — згідно із затвердженим графіком —
комісія підприємства під головуванням
керівника (головного інженера) переві�
ряє стан охорони праці в цілому на під�
приємстві. До складу комісії входять:
керівник служби охорони праці, голова
комісії з охорони праці (або представник
профкому), керівник медичної служби,
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працівник пожежної охорони та головні
спеціалісти підприємства (технолог, ме�
ханік, енергетик). Результати роботи
комісії фіксуються в журналі триступене�
вого контролю і розглядаються на нара�
ді. За результатами наради видається
наказ по підприємству [2].

Високий рівень контролю може здійс�
нюватись лише при отриманні своєчас�
ної і точної інформації щодо наявності на
робочих місцях небезпечних і шкідливих
виробничих факторів, які створюють
ризик небезпечної ситуації.

Тому на першому рівні адміністративно�
громадського триступеневого контролю
слід передбачити проведення аналізу та
зменшення можливості наражатися на
небезпеку працівниками під час трудово�
го процесу, шляхом щоденного виявлення
базового та залишкового ризиків на робо�
чих місцях при виконанні кожної операції
окремо із записом у Картку оцінки ризиків
(див. додаток), яка заповнюється згідно
з Рекомендаціями щодо побудови, впро�
вадження та удосконалення системи
управління охороною праці, затвердже�
ними Головою Держгірпромнагляду від
7.02.2008 р. у такій послідовності:

1. Виявлення можливості виникнен+
ня небезпечних ситуацій для працівників
при здійсненні виробничої діяльності
з урахуванням їхніх можливих дій.

Процедура передбачає всебічний
розгляд технологічного процесу з погля�
ду на безпечність і нешкідливість для
працівників з урахуванням усіх аспектів,
відображених в орієнтовній структурі
положення про СУОП та виявлення
шкідливих і небезпечних виробничих
факторів, притаманних виробничому
середовищу, що можуть призвести до
небезпечної події.

2. Визначення ступеня базового ри+
зику виникнення небезпечних ситуацій.

Ступінь базового ризику виникнення
небезпечної ситуації визначається за
формулою

Р = Т · П · Вр,

де Р — ступінь ризику;
Т — тяжкість та можливі наслідки

небезпечної події (табл. 2);
П — можливість наражатися на не�

безпеку (табл. 3);
Вр — імовірність виникнення не без�

печної події (табл. 1).
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Імовірність Коментарі 

5 — майже напевно
Подія, що спостерігається регулярно. Подія, що
трапляється в більшості випадків

4 — досить імовірно Подія, що спостерігається періодично

3 — імовірно Подія з імовірним ступенем виникнення 

2 — малоймовірно Подія, що спостерігається рідко

1 — майже неймовірно
Подія, що трапляється лише за виняткового збігу
обставин

Таблиця 1 — Умовна ймовірність виникнення небезпечної події в числовому

відтворенні, що визначається шляхом експертного оцінювання

Таблиця 2 — Тяжкість та можливі наслідки небезпечної події в числовому

відтворенні

Тяжкість небезпечної події Можливі наслідки

5 — катастро�
фічна

Груповий нещасний випадок (по�
страждало двоє і більше працівників);
нещасний випадок зі смертельними
наслідками; аварія; пожежа

Розслідування державними органа�
ми влади. Кримінальна відповідаль�
ність. Штрафні санкції України. Припи�
нення робіт. Анулювання ліцензії на
вид діяльності

4 — суттєва Тяжкий нещасний випадок (тимчасова
непрацездатність понад 60 днів); проф�
захворювання; інцидент; займання

Розслідування державними органа�
ми влади. Кримінальна відповідаль�
ність. Штрафні санкції згідно з КпАП.
Можливе припинення робіт
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3. Розроблення плану заходів за
результатами визначення ступеня базо+
вого ризику.

План заходів потребує урахування
певних коментарів, а саме:

1. Ступінь ризику — екстремальний

(55–75 балів). Потребує невідкладних
дій вищого керівництва з обов’язковим
складанням заходів та призначенням
відповідальних осіб. За потреби — при�
пинення робіт.

2. Ступінь ризику — високий

(25–54). Потребує уваги вищого керів�
ництва. Слід терміново проінформувати
працівників та їхніх безпосередніх керів�
ників, керівника відповідного підрозділу
та начальника служби охорони праці;
вжити заходів для забезпечення безпеки
працівників.

3. Ступінь ризику — середній (10–24
балів). Слід поінформувати працівників
та їхніх безпосередніх керівників, керів�
ника відповідного підрозділу та началь�
ника служби охорони праці; вжити заходи
щодо зменшення ризику.

4. Ступінь ризику — низький (1–9 ба�
лів). Здійснюється управління через вико�
нання відповідних процедур. Не потребує
додаткових ресурсів. Слід поінформувати
керівника підрозділу та начальника служ�
би охорони праці про визначений ступінь
ризику після закінчення робіт.

4. Після впровадження запланованих
заходів потрібно провести оцінювання
залишкового ризику та визначити, чи
став допустимим ступінь ризику виник+
нення небезпечної ситуації, тобто чи
досягли впроваджені заходи очікуваного
ефекту [3].

Таким чином, після впровадження
цієї методики ми можемо спостерігати
більш чітку картину прояву можливості
наразитися на небезпеку, а також вста�
новити залежність між залишковим
ризиком та запобіжними діями для кож�
ної операції окремо. Це допоможе підви�
щити рівень контролю робочого місця,
зменшити кількість нещасних випадків,
профзахворювань та знизити рівень
травматизму в цілому.
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Таблиця 3 — Можливість наражатися на небезпеку

Числове значення Характеристика 

3
Постійна можливість наражатися на небезпеку 
(щоденна, щозмінна)

2
Рідка можливість наражатися на небезпеку 
(один раз на місяць)

1 Мінімальна (один чи кілька разів на рік)

Тяжкість небезпечної події Можливі наслідки

3 — незначна Серйозне поранення, хвороба з тим�
часовою втратою працездатності до
60 днів; інцидент; займання

Розслідування державними органами
влади. Штрафні санкції згідно з КпАП.
Можливе припинення робіт

2 — мінімальна Травма без втрати працездатності,
потреба у стаціонарній медичній допо�
мозі, надання легшої роботи; інци�
дент; займання

Внутрішнє розслідування. Адміністра�
тивна відповідальність. Штрафні санк�
ції згідно з КпАП

1 — несуттєва Несуттєве травмування (поріз, забит�
тя), надання першої медичної допомоги

Дисциплінарна відповідальність

Кінець таблиці 2



Постановка проблеми. Наслідки
економічної кризи сьогодні відчув на
собі практично кожен. Водночас не по�
милимось, якщо скажемо, що більшою
мірою криза зачепила працівників уста�
нов, що фінансуються з бюджету і не
лише у зв’язку зі скороченням витрат на
зарплату, а й через затримку її виплати.

Аналіз останніх публікацій. Питання
обліку оплати праці розглядали як укра�
їнські вчені Ф. Ф. Бутинець [1], С. Ф. Го�
лов [2], М. Я. Дем’яненко [4], так і зару�
біжні — Метьюс М. Р. [5] та ін.

Тим часом порядок відображення
в обліку заборгованості із заробітної
плати в бюджетних установах висвіт&
лено недостатньо.

У цій статті викладено особливості
такого обліку, які слід враховувати, якщо
установа має заборгованість перед пра�
цівниками із заробітної плати.

Згідно зі ст. 115 КЗпП, заробітна
плата виплачується працівникам регу�
лярно в робочі дні у терміни, встановле�
ні колективним договором, але не мен�
ше, ніж двічі на місяць, через проміжок
часу, який не перевищує 16 календарних
днів. Таким чином, трудовим законодав�
ством передбачено, що заробітна плата
має виплачуватися регулярно.

Крім того, нагадаємо, що серед анти�
кризових заходів Кабмін України зо�
бов’язав місцеві держадміністрації, Раду
міністрів АРК забезпечити в кошторисах
бюджетних установ на І квартал 2009 р.
в повному обсязі асигнування на оплату
праці працівників відповідно до встанов�
лених законодавством умов оплати
праці (пп. 4 п. 6 Постанови № 1036).

Зауважимо, що Законом України «Про
внесення змін до кодексу України про
адміністративні правопорушення та кри�
мінального кодексу України щодо поси�
лення відповідальності за несвоєчасну
виплату чи безпідставну невиплату
заробітної плати, стипендії, пенсії або
інших установлених законом виплат» від
19.02.2009 р. № 1027�VІ (набрав чин�
ності з 11.03.2009 р.) посилено відпові�

дальність за порушення встановлених
термінів виплати заробітної плати.

Так, удвічі збільшено розмір адмін�
штрафу, що накладається на посадо�
вих осіб за порушення строків виплати
зарплат. Тепер він становить від 510 до
1700 грн (ч. 1 ст. 41 КУпАП).

Протоколи про адміністративне пра�
вопорушення складаються посадовими
особами державного департаменту на�
гляду за дотриманням законодавства
про працю чи територіальних державних
інспекцій праці. Після оформлення та
підписання протоколу формується спра�
ва про адміністративне правопорушення
для направлення до суду. І лише судом
може бути винесено рішення про накла�
дення адміністративного штрафу за
ст. 41 КУпАП.

Безумовно, у разі несвоєчасного та не
в повному обсязі фінансування невипла�
та заробітної плати не може розглядатись
як необґрунтована затримка її виплати.
Водночас потрібно мати на увазі, що при�
чинами виникнення заборгованості із
заробітної плати можуть бути:

— недотримання принципів збалан�
сованості обґрунтованості при форму�
ванні бюджету (пп. 5 ст. 7 БКУ);

— нарахування стимулюючих і заохо�
чувальних виплат при недостатньому
забезпеченні бюджетними коштами обо�
в’язкових виплат щодо заробітної плати;

— утримання установою понадштат�
них посад тощо.

Якщо заборгованість із заробітної
плати виникає із вказаних причин, то
в цьому разі можна говорити про відпо�
відальність за порушення встановлених
термінів виплати заробітної плати.

Нагадаємо, що пп. 10 п. 4 і пп. 4 п. 6
Постанови № 1036 містять обмеження:
у 2009 р. розпорядники бюджетних кош�
тів, місцеві державні адміністрації мають
планувати видатки, пов’язані зі стиму�
люванням працівників, тільки за умов
забезпечення в повному обсязі обов’яз�
кових виплат щодо зарплати, інших
соціальних виплат (зокрема стипендій).
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Таким чином, для недопущення виник�
нення кредиторської заборгованості
щодо заробітної плати у 2009 р. потрібно
планувати видатки з дотриманням цього
обмеження. Видатки мають здійснювати�
ся з урахуванням та в межах бюджетних
асигнувань, установлених кошторисом.
Не можна допускати необґрунтованої
заборгованості щодо заробітної плати.

Виникнення кредиторської заборгова�
ності можливе лише стосовно виплат,
передбачених законодавством, що мають
виплачуватися як обов’язкові посадові
оклади, підвищення посадових окладів,
надбавка за вислугу років, доплата за
ранг тощо.

Суму заборгованості із заробітної
плати слід зафіксувати у звітності перед
фондами соціального страхування.

Звітність до Пенсійного фонду. У роз�
рахунку суми страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування за формою, наведеною
в дод. 23 до інструкції № 21�1 (далі —
розрахунок), заборгованість із виплати
заробітної плати відображається в роз�
ділі І додатка до розрахунку.

Так, якщо установа має заборгова�
ність перед працівниками із заробітної
плати, то в розділі І додатка до розрахун�
ку її слід відображати таким чином:

1. У рядку «Сума заборгованості з ви�
плати заробітної плати на початок звітно�
го періоду» показується сума заборгова�
ності із заробітної плати, строк виплати
якої настав до 1�го числа звітного місяця.

2. У рядку «Сума заборгованості з ви�
плати заробітної плати на кінець звітного
періоду» відображається сума заборго�
ваності із заробітної плати, строк випла�
ти якої настав у звітному місяці. Інакше
кажучи, тут показують сальдо по субра�
хунку 661 «Розрахунки за виплатами
працівникам» (за мінусом заборгованос�
ті щодо зарплати, строк виплати якої не
настав).

Приклад. Станом на кінець березня
установа має непогашену заборгованість
із зарплати за лютий у сумі 5 000 грн.
За березень нараховано зарплату в роз�
мірі 10 000 грн, утримано (умовно) —
2 000 грн, до виплати на руки — 8 000 грн.

Дані по субрахунку 661:
Сальдо Кт на початок березня —

5 000 грн;
Оборот Кт — 10 000 грн;
Оборот Дт — 2 000 грн;
Сальдо Кт на кінець березня —

13 000 грн (5 000 + 10 000 – 2 000).

Колективним договором установле�
но, що строк виплати зарплати — 1�ше
число місяця, наступного за тим, за який
виплачується заробітна плата.

Рядки розділу І додатка до розрахунку
за березень заповнюються таким чином:

— «Сума заборгованості з виплати
заробітної плати на початок звітного
періоду — грн». На початок березня про�
строченої зарплати не було (строк ви�
плати зарплати за лютий на той момент
ще не настав);

— «Сума заборгованості з виплати за�
робітної плати на кінець звітного періоду
5 000 грн». Тут відображається сума
заборгованості за лютий, оскільки ста�
ном на кінець березня вона вже є про�
строченою. Оскільки строк виплати заро�
бітної плати за березень на 31 березня
ще не настав, то нараховану, але не
виплачену за цей місяць зарплату в сумі
10 000 грн у цьому рядку не зазначають.

Також у вказаних показниках:
а) ураховується заборгованість із

заробітної плати, зокрема й заборгова�
ність з оплати перших п’яти днів тимча�
сової непрацездатності;

б) не враховується:
— заборгованість із виплати допомо�

ги з тимчасової непрацездатності
та інших видів виплат за загально�
обов’язковим державним соціаль�
ним страхуванням;

— депонована заробітна плата.
Звітність до інших фондів соцстра+

хування. На відміну від звітності до Пен�
сійного фонду, звітність до інших фондів
соцстрахування складається щокварталу.
У зв’язку з цим заборгованість із заробіт�
ної плати визначається на початок звітного
періоду без урахування суми заробітної
плати, строк плати якої ще не настав.

Це означає, що при поданні звітності
за І квартал 2009 р. слід відображати
заборгованість із невиплаченої зарплати
за січень і лютий. Заробітна плата за
березень не відображається, якщо строк
її виплати припадає на квітень.

Заборгованість із заробітної плати
відображається:

— у розділі ІІ. А «Заборгованість із
виплати зарплати з урахуванням заборго�
ваності за минулі роки (без урахування
суми невиплаченої з/плати останнього
місяця звітного періоду)» форми Ф 4�ФСС
з ТВП на початок та кінець звітного періоду;

— у розділі 4 «Заборгованість з ви�
плати заробітної плати з урахуванням
заборгованості за минулі роки (без
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урахування суми невиплаченої заробіт�
ної плати останнього місяця звітного
періоду) (грн)» розрахункові відомості
про нарахування і перерахування стра�
хових внесків до Фонду загально�
обов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття;

— у розділі 5 «Сума заборгованості
з виплати заробітної плати на кінець
звітного періоду (грн)» Розрахункової
відомості про нарахування та перера�
хування страхових внесків і витрачання
коштів ФСС від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворю�
вань на території України.

Заробітна плата посідає одне із цент�
ральних місць в обліку на підприємстві.
Основою організації оплати праці є та�
рифна система.

Заробітна плата — це винагорода,
обчислена переважно у грошовому вира�
женні, яку за трудовим договором влас�
ник або уповноважений ним орган випла�
чує працівникові за виконану ним роботу.

Згідно зі ст. 115 КЗпП заробітна плата
виплачується працівникам регулярно
в робочі дні, у строки, встановлені ко�
лективним договором, але не менше ніж
двічі на місяць через проміжок часу, що
не перевищує 16 календарних днів.

Таким чином, трудовим законодавст�
вом передбачено, що заробітна плата
має виплачуватися регулярно.

На жаль, сьогодні доводиться конста�
тувати, що працівників установ, які фі�
нансуються з бюджету, криза зачепила
найбільше. Крім того, що витрати на
заробітну плату порівняно з минулим
роком скорочені, може виникнути ситуа�
ція із затримкою її виплати. 

Таким чином, для недопущення виник�
нення кредиторської заборгованості
щодо заробітної плати у 2009 р. необхідно
планувати видатки з дотриманням цього
обмеження. Видатки мають здійснювати�
ся з урахуванням та в межах бюджетних
асигнувань, установлених кошторисом.
Не можна допускати необґрунтованої
заборгованості щодо заробітної плати.

Виникнення кредиторської заборго�
ваності можливе лише стосовно виплат,
передбачених законодавством, що мають
виплачуватися обов’язково — це поса�
дові оклади, підвищення посадових
окладів, надбавка за вислугу років,
доплата за ранг тощо.

Суму заборгованості із заробітної
плати слід відображати у звітності перед
фондами соціального страхування.
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Із переходом України до ринкової
економіки заробітна плата стає голов�
ним елементом відтворення робочої
сили як для працівника, так і для робото�
давця, наймача робочої сили. Соціальна
функція робочої сили починає відіграва�
ти цілком рівноправну роль поряд зі сти�
мулюючою.

Заробітна плата, як основне джерело
доходів громадян, є формою винагоро�
ди за працю та формою матеріального
стимулювання праці громадян. Вона
спрямована на винагороду працівників
за виконану роботу і на мотивацію досяг�
нення бажаного рівня продуктивності
праці. Тому питання організації оплати
праці посідає головне місце в соціально�
економічній політиці держави.

Заробітна плата є основним джере�
лом доходу переважної більшості насе�
лення як у країнах, що перебувають у ста�
ні ринкової трансформації, так і в країнах
з розвиненою ринковою економікою.

Формою додаткової оплати праці за
виконання і перевиконання виробничих
програм є премія [2].

Премія — одна з найважливіших
виплат у системі оплати праці. На сьо�
годні вона свого значення не втрачає,
оскільки є додатковим матеріальним
стимулом для працівників. Необхідність
преміювання зумовлюється тим, що
оплата праці за відпрацьований час, як
і за кількість виробленої продукції, не
дає змоги сповна врахувати результати
праці, об’єднати особисту матеріальну
заінтересованість із колективною, сти�
мулювати одночасно зростання продук�
тивності праці, поліпшення використан�
ня виробничих фондів, підвищення рівня
якості продукції.

Дослідженням проблем преміювання
займалося багато вчених радянського
періоду, зокрема Р. З. Лившиць, О. І. Про�
цевський, О. Д. Зайкін, А. Е. Пошерст�
ник, С. С. Каринський та ін.

У теперішній час інституту оплати
праці, а також проблемам преміювання
зокрема, приділяють увагу О. Процев�
ський, В. Божко. Наприклад, О. І. Про�

цевський, в одній зі своїх статей, де він
аналізує питання оплати праці в проекті
нового Трудового кодексу України, від�
мічає, що «...держава має знайти такий
спосіб регулювання трудових правовід�
носин, зокрема питань оплати праці,
який би виключав саму можливість
соціальних конфліктів між роботодавця�
ми і працівниками, а баланс їхніх інтере�
сів, включаючи інтереси держави, мав
би бути реальним і не залежати від пев�
них умов, штучно створюваних робото�
давцями. Зокрема, необхідно на законо�
давчому рівні встановити справедливе
співвідношення між основною заробіт�
ною платою і преміями та надбавками,
скажімо, на рівні 50 відсотків» [6].

Як свідчить зарубіжний досвід, кар�
динальні зрушення в технічному осна�
щенні процесу праці, структурі праці та
функціях працівників, упровадження
нових форм організації праці привели
до того, що головною метою економіч�
ної стратегії і системи матеріального
стимулювання сучасних компаній і фірм
стало досягнення не кількісних показни�
ків випуску продукції, а якісних парамет�
рів виробництва, таких як поліпшення
використання устаткування, робочого
часу, складу робочої сили, якості про�
дукції, спрямованих на зростання ефек�
тивності праці.

Це означає перехід від екстенсивних
методів господарювання до інтенсив�
них. Таким чином, підвищення ефектив�
ності виробництва, збільшення прибутку
досягаються на сьогодні не шляхом
збільшення виробництва із залученням
додаткових ресурсів, а на основі ефек�
тивнішого використання всіх наявних
ресурсів і всебічного зниження витрат
виробництва. Матеріальне стимулюван�
ня в сучасних умовах застосовується
здебільшого в комплексі з організацій�
но�технічними заходами, пов’язаними
з підвищенням змістовності праці, по�
ліпшенням її умов.

Заробітна плата, у тому числі додат�
кове матеріальне стимулювання праців�
ників у вигляді преміювання, є однією
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з основних проблем трудового права
протягом усього періоду історичного
розвитку України як держави.

До основних законодавчих норматив�
них актів, що регулюють оплату праці,
зокрема й виплату премій, відносять
Кодекс законів про працю України, Закон
України «Про оплату праці», Закон Украї�
ни «Про колективні договори та угоди».

Проблема правового регулювання
саме преміювання полягає в тому, що,
на жаль, у жодному з вищевказаних
законів не зазначено ні однієї самостій�
ної норми, а саме: статті закону, що ви�
значає виплату премій. Зокрема, у ст. 97
КЗпП України, що регулює оплату праці
на підприємствах, установах і організа�
ціях, встановлено, що «...розміри над�
бавок, доплат, премій, винагород та
інших заохочувальних, компенсаційних
і гарантійних виплат встановлюються
підприємствами, організаціями, устано�
вами самостійно, у колективному дого�
ворі з дотриманням норм і гарантій,
передбачених законодавством, гене�
ральною та галузевими (регіональними)
угодами» [1].

Аналіз ст. 97 КЗпП України приводить
до висновку, що найбільш конкретне
правове регулювання преміювання має
здійснюватись із допомогою системи
договірного регулювання оплати праці.
Згідно зі ст. 14 Закону України «Про опла�
ту праці» договірне регулювання оплати
праці працівників підприємств здійс�
нюється на основі системи угод, що
укладаються на державному (генеральна
угода), галузевому (галузева угода),
регіональному (регіональна угода) та
виробничому (колективний договір) рів�
нях відповідно до Закону України «Про
колективні договори та угоди» [1; 2; 3].

Таким чином, безпосереднє регулю�
вання оплати праці відбувається на ви�
робничому рівні, тобто в колективному
договорі. Норми, що визначають премі�
ювання, закріплюються у Положенні про
преміювання. Це Положення може бути
оформлено у вигляді розділу або додатка
до колективного договору, в ньому вста�
новлюються показники та умови премію�
вання, розмір премій.

Доцільно також відмітити, що у про�
екті нового Трудового кодексу України,
у ст. 221 передбачені системи стимулю�
вання праці, які встановлюються в ко�

лективному договорі: (преміювання, за�
охочувальні виплати, доплати і надбавки
тощо) та «визначаються межі прав робо�
тодавця щодо зменшення розміру
доплат, надбавок, премій тощо. Зазна�
чені системи можуть установлюватися
також трудовим договором».

Виходячи з викладеного, можна зро�
бити висновок, що преміюванню, як одно�
му з найважливіших інститутів у системі
оплати праці, необхідна більш вагома
законодавча підтримка. Зокрема, — виді�
лення в новому Трудовому кодексі Украї�
ни не однієї чи двох норм, а цілого розді�
лу, в якому було б забезпечено правове
регулювання преміювання на рівні основ�
ного Закону про працю в Україні. Крім
того, норми всіх законних та підзаконних
нормативних актів, регулюючих оплату
праці, у тому числі й преміювання, повин�
ні бути наведені у відповідності з норма�
ми трудового кодексу.

Необхідним також є проведення по�
стійного контролю державних органів за
дотриманням норм колективних догово�
рів на підприємствах, установах, органі�
заціях і неформальний підхід до вироб�
лення й реалізації їх умов. Цей захід
забезпечив би ефективніше правове
регулювання як оплати праці загалом,
так і інституту преміювання зокрема.

Література

1. Кодекс закон про працю України від
10.12.1971, № 322�УШ.

2. Закон України «Про оплату праці» від
24.03.1995, № 108/95�ВР.

3. Закон України «Про колективні догово�
ри і угоди» від 01.07.1993 р.

4. Луговий А. В. Розрахунки по оплаті
праці. Бухгалтерський облік, 2005. — 357 с.

5. Проект трудового кодексу України //
Праця і зарплата. — 2003. — № 42. — С. 26.

6. Процевський О. І. Проблеми оплати
праці у проекті Трудового кодексу України //
Юридичний вісник України. — 2005. — № 47. —
С. 8–9.

7. Сук Л. К., Сук П. Л. Бухгалтерський
облік�ІІ : навч. посіб. для дистанційного на�
вчання. — К. : Ун�т «Україна», 2005. — 701 с.

8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фі�
нансовий облік, оподаткування і звітність :
підруч. — Вид. 2�ге, доп. і перероб. — К.,
2007. — 954 с.

9. Чебанова Н. В., Єфіменко Т. І. Фінансо�
вий облік : підруч. — К., 2007. — 704 с.



Проведено факторний економічний
аналіз зовнішньоекономічної діяльності
підприємств Буковини. На підставі цих
даних розроблено теоретичні і практичні
аспекти вдосконалення зовнішньоеко+
номічної політики в умовах поєднання
протекціонізму та лібералізації зовніш+
ньоекономічних зв’язків.

Ключові слова: комерційні пропози�
ції, ділові партнери, економічний аналіз,
експорт, імпорт.

Проведен факторный экономический
анализ внешнеэкономической деятель+
ности предприятий Буковины. На основе
этих данных разработаны теоретические
и практические аспекты совершенство+
вания внешнеэкономической политики
в условиях сочетания протекционизма
и либерализации внешнеэкономических
связей.

Ключевые слова: коммерческие
предложения, деловые партнеры, эко�
номический анализ, экспорт, импорт.

Тhe factor economic analysis of foreign
economic activity of enterprises of Bukovy+
na is Conducted. On the basis of these
information the theoretical and practical
aspects of perfection of external economic
policy are developed in the conditions of
combination of protectionism and liberali+
zation of external economic zvyazkiv.

Key words: commercial suggestions,
business partners, economic analysis,
export, import.

Постановка проблеми. Зовнішньо�
економічна діяльність завжди була і зали�
шається важливою складовою суспільно�
го розвитку України, незважаючи на зміни
в політичній ситуації, економічній кон’юнк�
турі та правовому середовищі країни.

Роль її посилюється з часу набуття
незалежності українською державою,

яка намагається зайняти гідне місце
в міжнародних економічних інтеграцій�
них процесах. За таких умов входження
кожної країни у третє тисячоліття вима�
гає проведення відповідних політичних,
економічних та соціальних реформ, які
стануть у майбутньому запорукою плід�
ного співробітництва в міжнародному
масштабі.

Новий етап входження у світове гос�
подарство вимагає істотних зусиль як
від окремих підприємств, так і від держави
загалом, від чого, зрештою, залежатиме
не тільки динаміка зовнішньої торгівлі,
а насамперед, можливість подальшого
економічного та соціального розвитку
держави як органічної підсистеми світо�
вої економіки.

На шляху інтеграції України в євро�
пейські та міжнародні структури допу�
щено чимало прикрих прорахунків. Без
сумніву, є об’єктивні причини цього,
проте зрозуміло одне: відсутність, особ�
ливо в регіонах, перспектив розвитку
зовнішньоекономічної діяльності пере�
шкоджає просуванню нашої країни до
цивілізованого співтовариства [3].

Мета статті. На підставі даних еконо�
мічного аналізу виявити концептуальні
засади розвитку зовнішньоторговельних
відносин у Чернівецькій області та специ�
фічних закономірностей регулювання
зовнішньоторговельної політики, розро�
бити науково�теоретичні і практичні
аспекти вдосконалення механізму зов�
нішньоторговельної політики в умовах
ринкової трансформації та визначити
основні напрямки підвищення ефектив�
ності зовнішньоторговельної політики
регіону в умовах поєднання протекціо�
нізму та лібералізації зовнішньоеконо�
мічних зв’язків.

Виклад основного матеріалу. Стан
зовнішньоекономічного сектору еконо�
міки регіону та розуміння того, що май�
бутнє соціально�економічного розвитку
області пов’язане з її участю в міжнарод�
них економічних відносинах, зумовлюють
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стратегію зовнішньоекономічної політи�
ки Буковини. Розвиток зовнішнього сек�
тору економіки регіону — це вдоскона�
лення товарної і географічної структури
експорту, залучення прогресивних форм
міжнародного торговельно�економічно�
го співробітництва.

У структурі зовнішньої торгівлі під�
приємств Чернівецької області тради�
ційно левова частка припадає на тор�
гівлю товарами і незначна — на рівні
2% — на зовнішні операції послугами.
Обсяги експорту товарів і послуг за 2007
р. становили 160,7 млн дол. США і збіль�
шилися порівняно з 2006 р. на 41%,
імпорту — 136,9 млн дол. США та змен�
шилися на 22,9%. За цей період склалося
позитивне сальдо зовнішньоторговель�
ного балансу області в розмірі 23,8 млн
дол. США [1].

За даними відділу структурної статис�
тики, ЄДРПОУ та статистичних реєстрів,
згідно з ф. № 1�підприємництво «Звіт
про основні показники діяльності підпри�
ємства» за 2006 р., середня кількість
працівників (включаючи штатних і по�
заштатних працівників), працюючих на
підприємствах, які займалися експор�
том�імпортом товарів та послуг у 2007 р.,
становила 24069 осіб. Обсяг реалізова�
ної продукції, робіт, послуг (без ПДВ,
акцизу) на цих підприємствах становив
2,6 млрд грн.

У 2007 р. експорт товарів з області
здійснювали 224 підприємства та 123
фізичні особи — підприємці, а отримува�
ли їх по імпорту — відповідно, 218 та 96.
Слід зазначити, що 5,8% загального
обсягу експорту та 10,3% імпорту облас�
ті формують обсяги зовнішньої торгівлі
фізичних осіб.

За даними, підготовленими на базі
інформації Державної митної служби
України, обсяги експорту товарів з облас�
ті за минулий рік становили 157,4 млн
дол. США і проти 2006 р. збільшилися на
40,5%, імпорту в область — 133,7 млн
дол. США та зменшилися на 22%. Пере�
вищення експорту над імпортом зумови�
ло формування позитивного сальдо зов�
нішньої торгівлі товарами в розмірі
23,7 млн дол. США [1].

Зовнішньоторговельні взаємовідноси�
ни підтримувалися з партнерами 73 країн
світу. Позитивний баланс у торгівлі това�
рами склався з 41 країною. Найбільше
позитивне сальдо сформувалося з таки�
ми торговельними партнерами області, як
Російська Федерація (20,7 млн дол.

США), Молдова (9,5 млн дол.), Білорусь
(8,8 млн дол.), Литва (5,5 млн дол.),
Австрія (4,3 млн дол. США).

Коефіцієнт покриття експортом імпор�
ту за цей період становив 1,18 (по Украї�
ні — 0,81).

У сфері зовнішньоекономічної діяль�
ності працювали підприємства різних
видів економічної діяльності. Основними
експортерами та імпортерами продукції
були промислові підприємства. На них
припадало 73,1% загального обсягу
експорту і 56,7% імпорту. Головним
чином, це були підприємства з вироб�
ництва машин й устатковання, одягу,
хутра та виробів з хутра, готових метале�
вих виробів, харчових продуктів, напоїв.
Ними експортовано товарів на суму
78,9 млн дол. США та імпортовано на
44,7 млн дол. США. За минулий рік
збільшилися обсяги торгівлі підпри�
ємств з виробництва електричних ма�
шин й устатковання у 2,1 разу в експорті
та у 14,7 разу в імпорті, машин та
устаткування — відповідно — у 2,7 та
у 4,2 разу меблів — у 1,9 та у 1,5 разу.
Водночас, у 8 разів скоротилися обсяги
експорту підприємств з виробництва
гумових і пластмасових виробів та май�
же на чверть — з виробництва одягу,
хутра та виробів з хутра. Серед непро�
мислових підприємств у зовнішній тор�
гівлі домінували підприємства оптової
торгівлі та посередництва в оптовій тор�
гівлі (22,9 млн дол. експорту та 41,8 млн
дол. США — імпорту).

У 2007 р. зовнішню торгівлю товара�
ми здійснювали підприємства всіх регіо�
нів області. Проте найактивнішими
у зовнішній торгівлі товарами залишали�
ся суб’єкти підприємницької діяльності
м. Чернівці (63,7% загального обсягу
експорту та 59,3% — імпорту), а також
Хотинського району (відповідно 10,9%
та 15,7%).

Одним із важливих напрямів зовніш�
ньоекономічної діяльності області є роз�
виток зовнішньої торгівлі послугами.
У 2007 р. у цій сфері діяльності область
підтримувала зовнішньоекономічні сто�
сунки з 89 країнами світу. Експортні
послуги надавали 34 підприємства та
організації області, імпортними користу�
валися 12 (у 2006 році — відповідно, 25 та
12 підприємств).

Порівняно невелика кількість підпри�
ємств — учасників зовнішньоекономіч�
ної діяльності та зміна інтенсивності їх
роботи спричинили різкі зміни характеру
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зовнішньоекономічної діяльності в обла�
сті. У 2007 р. загальний обсяг зовнішньої
торгівлі послугами становив 6,5 млн дол.
США і був на 19% меншим від аналогіч�
ного показника 2006 р. Значне зростання
експорту послуг у 2007 р та зменшення
майже вдвічі імпорту послуг призвели до
зміни його структури відносно попе�
реднього року: обсяг експорту послуг
становив 3,3 млн дол. США, або 51%,
обсяг імпорту — 3,2 млн дол. США, або
49% (у 2006 р. в обсязі зовнішньої тор�
гівлі послугами переважною була частка
імпорту послуг — 76,6%), частка експорту
становила 23,4%). За такого співвідно�
шення експорту й імпорту сформувало�
ся позитивне сальдо зовнішньої торгівлі
послугами в сумі 124,5 тис. дол. США
(у 2006 р. від’ємне сальдо становило
4,2 млн дол. США). Позитивний баланс
у торгівлі послугами склався з переваж�
ною більшістю країн�партнерів — 93,3%
загальної їх кількості.

У загальних обсягах експорту та
імпорту послуг в цілому по Україні частка
Чернівецької області становила 0,04 та
0,06% відповідно.

Аналізуючи географічну структуру
зовнішньої торгівлі послугами, слід за�
значити, що обсяг зовнішньої торгівлі
послугами з країнами СНД за 2007 р.
становив 1,4 млн дол. США, або 21%
загальнообласного обсягу, з іншими
країнами світу — 5,1 млн дол. США, або
79%. Проти 2006 р. зовнішньоторго�
вельний оборот послугами з країнами
СНД зменшився у 3,5 разу, а з іншими
країнами світу — збільшився у 1,6 разу.
У 1,5 разу зросли обсяги торгових опе�
рацій із країнами ЄС. Загальний обсяг
зовнішньої торгівлі послугами з країна�
ми цієї групи становив 2,7 млн дол. США
проти 1,8 млн дол. США у 2006 р. Це ста�
новило 41,8% загальнообласного обсягу
зовнішньої торгівлі послугами.

У сфері зовнішньоекономічної діяльнос�
ті Чернівецька область співробітничала
з усіма країнами СНД та майже з усіма
(крім Португалії та Мальти) країнами ЄС.

Найактивнішими у зовнішній торгівлі
послугами продовжують залишатися
підприємства м. Чернівці. На ці підпри�
ємства припадало понад дві третини
обсягу зовнішньої торгівлі послугами
або 88,9% обласного експорту послуг та
46,5% імпорту. Решта експортних послуг
були надані підприємствами Кіцмансь�
кого, Новоселицького та Хотинського
районів. Імпортні послуги отримано під�

приємствами м. Новодністровська та
цих самих районів.

Доцільно зауважити, що зусилля ке�
рівних органів області постійно спрямо�
вуються на формування позитивного
міжнародного іміджу регіону шляхом
пропагування привабливості його геопо�
літичного положення, а також проведен�
ня різноманітних заходів щодо поглиб�
лення зовнішньоекономічних зв’язків.

Упродовж 2007 р. фахівці із зазначених
питань брали активну участь у міжна�
родних виставках, конференціях, семіна�
рах. Зокрема, економічний, інвестиційний
та туристичний потенціал Чернівецької
області було презентовано на міжнарод�
них заходах, а саме: Буковинському турис�
тичному ярмарку в м. Сучава (Румунія);
Воєводському ярмарку в м. Лодзь (Поль�
ща); українсько�австрійському економіч�
ному форумі у Клагенфурті (Австрія).

Позитивним наслідком вжитих заходів
стало поглиблення вже діючого партнер�
ського співробітництва з Німеччиною,
Австрією, Румунією, Польщею, Молдовою.

Для забезпечення реалізації держав�
ної політики щодо розвитку експортного
потенціалу, вироблення пропозицій щодо
її вдосконалення, створення сприятливо�
го клімату для здійснення зовнішньоеко�
номічної діяльності суб’єктів господарю�
вання в регіоні при голові обласної
державної адміністрації працює Рада
з питань активізації зовнішньоекономічної
діяльності в Чернівецькій області. Під час
роботи названої Ради розглядаються
питання щодо стану справ у зазначеній
сфері: дотримання суб’єктами підприєм�
ницької діяльності Чернівецької області
чинного законодавства з питань валютно�
го регулювання, проблемні питання, що
виникають у роботі суб’єктів зовнішньо�
економічної діяльності регіону.

Для пошуку нових ділових партнерів
комерційні пропозиції підприємств та
організацій області щодо співробітництва
з країнами світу щокварталу надсилають�
ся на адресу Міністерства економіки
України для розміщення на Web�сайті
міністерства та торговельно�економічних
місій у складі дипломатичних представ�
ництв України за кордоном.

Висновки і пропозиції. Отже, у ми�
нулому році спостерігалися позитивні
тенденції у сфері зовнішньоекономічної
діяльності підприємств області, а саме:

— збільшилася на 24 кількість під�
приємств — експортерів товарів та на
25 — фізичних осіб�експортерів;
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— обсяг експортних поставок товарів

порівняно з попереднім роком зріс на
40,5%, імпортних — скоротився на 22%;

— зросли обсяги експорту майже до
всіх країн СНД;

— обсяг експорту товарів до євро�
пейських країн зріс на 19,9%, імпорту —
скоротився на 32,1%;

— зросли експортні поставки по 14
з 21 розділу класифікаційних угруповань
товарів;

— позитивне сальдо у зовнішній тор�
гівлі товарами склалося з 41 країною
світу — більш ніж з половиною партнерів;

— розширюються зовнішньоеконо�
мічні зв’язки області у сфері торгівлі
послугами;

— суттєве збільшення експорту
послуг до зарубіжних країн забезпечило
формування позитивного сальдо зовніш�
ньої торгівлі послугами як загалом по
області, так і з більшістю країн�партнерів.

Подальше збільшення експортного
потенціалу підприємств області можли�
ве за умови підвищення ефективності
промислового виробництва шляхом
поліпшення якості продукції, досліджен�
ня структури та динаміки попиту, визна�
чення цін на товари та їх зіставлення із
цінами конкурентних компаній, удоско�

налення функціонування митниці, надан�
ня консультацій суб’єктам зовнішньо�
економічної діяльності щодо законодавст�
ва і процедур здійснення експортно�
імпортних операцій. Виробникам послуг
області потрібно і надалі працювати над
питаннями щодо збільшення обсягів їх
виробництва, розширення їх видів,
поліпшення якості і конкурентоспромож�
ності на зовнішньому ринку, а також
пошуку шляхів їх реалізації серед нере�
зидентів.
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Нагрівання палива зовнішніми дже�
релами призводить до спонтанного
підвищення температури горіння. Само�
розігрів палива має прогресуючий
характер і може призводити до теплово�
го вибуху [1].

Важливою характеристикою квазі�
стаціонарного горіння є залежність а(Т),
де а — лінійний розмір зони горіння, Т —
температура. При нерівномірних розпо�
ділах температури горіння палива в ка�
мері замість функції а(Т) характерною
є залежність а(Тm), де Тm — температура
в центральній частині зони.

Стаціонарне горіння можливе за кіль�
кох значень температури. Так, для тер�
моядерної плазми існує два стаціонарні
режими горіння з температурами Т1st(х, а)
і Т2(х, а) [2], які теоретично є результа�
том дослідження системи масо� і енер�
гопереносу речовини. Тут х — лінійна
координата камери згорання. У хімічних
реакторах переважно є три стаціонарні
температурні режими.

Процес горіння може бути нестійкий
до збурень температури і концентрацій
реагентів. Про це свідчить знак похідної 

. Для термоядерної плазми темпе�

ратурний розподіл Т1st(х, а) є нестійким,
а розподіл Т2st(х, а) — стійким. 

Якісно це можна показати на прикла�
ді рівняння енергобалансу в наближенні
однорідної плазми:

Тут G(n, T) = Q+ – Q–, n — концентра�
ція плазми, tE – характерний час.

Розрахунки показують, що для Т1st

температура в центрі становить T1m »
» 7–15 кеВ, для Т2st — T2m » 50–60 кеВ
[2].

Для хімічних реакцій нестійкість про�
цесу відповідає режиму із середнім за
величиною значенням температури Т2st,
а низькотемпературний режим з Т1st і ви�
сокотемпературний режим із темпера�
турою Т3st є стійкими [3].

Для термоядерного реактора режим
горіння з температурою Т2st має низку
переваг порівняно з низькотемператур�
ним режимом Т1st. Високотемператур�
ний режим горіння плазми має стійкий
до збурень температури і концентрації
тепловий цикл, запалювання реакції
досягається за менших значеннях ntE

(критерій Лоусона), є незначний вплив
домішок на запалювання реакцій. Пе�
решкодою для технічного застосування
режиму з температурою горіння Т2st

є проблема першої стінки — великі
величини потоків тепла і нейтронів на
стінку, а також малі величини параметра
ntE потребують великих потужностей
зовнішніх джерел для запалювання
реакцій і низьке питоме енерговиділен�
ня порівняно з низькотемпературним
режимом.

m

d a

d T
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Із цих причин експериментатори спо�
діваються на низькотемпературний
режим горіння плазми з температурою
іонів Т ≈ 10 кеВ.

Низькотемпературний режим може
бути термічно нестійким. Виникає пи�
тання: наскільки термічна нестійкість
небезпечна для роботи реактора? Тео�
ретично це відповідає дослідженню оці�
нок величин інкрементів нестійкості,
критичних параметрів [4].

Проведемо дослідження термоядер�
ного горіння в циліндрі при однорід�
них стаціонарних розподілах температу�
ри і концентрації. У загальному випад�
ку отримати значення спектра задачі
можна чисельним моделюванням зада�
чі. Нарівні з варіаційними методами оці�
нити значення перших N власних чисел
можна за допомогою дослідження стій�
кості задачі для збурень енергетичного
балансу.

Розглянемо нестаціонарне рівняння
енергетичного балансу плазми: 

де — потік теплоти в циліндричній
системі v, ϑ, z; вісь z збігається з віссю
циліндра.

Стаціонарне рівняння F(n, T) = 0 має
два розв’язки. Один із них низькотемпера�
турний Т1st — нестійкий за граничних умов: 

Тут Тs — температура на поверхні плазми,   
Тm — температура в центрі циліндра.
У теорії теплового вибуху [1] при до�

слідженні стійкості квазістаціонарних про�
цесів для збурень температури δT(r, t)
вибирають розв’язки у вигляді:

Тоді нестаціонарна задача теплового
балансу плазми для збурень температу�
ри набирає вигляд:

Найбільш небезпечні моди є m = 0
і k = 0, оскільки моди з m ≠ 0 і k ≠ 0 приз�
водять до зсуву спектра {λ} вліво,
у більш стійку область.

Запишемо задачу (1) у вигляді: 

де S(r) = x⊥W(r).
Точний розв’язок задачі (2) можна

отримати чисельно. Однак, якщо
ввести спрощення — усереднити
величину 

і скористатися подібністю першого
рівняння системи (2) до рівняння
Беселя, то розв’язок можна записати
у вигляді:

де I0(cr) — функція Беселя першого роду
нульового порядку,
Y0(cr) — функція Неймана нульового

порядку.
З умови обмеження функції S(r) від

просторової координати r отримаємо

B0 = 0, звідки 

Тут величина є коренями беселевої

функції нульового порядку (n = 1, 2, 3, ...).
Умова χ2 > 0 означає, що функція

. Величина 

в межах температур 7–12 кеВ додатна,
звідси для всіх λn < 0 величина χ2 більша
за нуль. Для всіх λn > 0 буде справедливий
розв’язок задачі вигляду (3). Це накладає
обмеження на номер власного числа ln.

Таким чином, для однорідних стаціо�
нарних розподілів температури і концен�
трації плазми в межах квазістаціонарних

stT

G

T
1

∂
∂3 0nT T

G n
T =

∂ − < > λ >
∂ 1st

0
nξ

0
naχ = ξ

q
r
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температур горіння плазми 7–12 кеВ
можна оцінити значення перших N влас�
них чисел, інкременти нестійкості, а та�
кож отримати власні функції.

Схема дослідження спектра {l} теп�
лового процесу є загальною, її можна
застосувати для широкого кола тепло�
вих процесів. Слід зауважити, що отри�
маний таким чином спектр задачі та
власні функції дають можливість аналі�
титично провести синтез модального
регулятора для побудови системи авто�
матичної стабілізації температури в теп�
лових процесах.
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У статті наведено теоретичні основи
методу контролю технологічних середо+
вищ, базовані на сучасних поглядах
нової розроблюваної теорії енергетично
активної надлишковості матерії і пов’я+
заного з нею простору.

Ключові слова: енергетично активна
надлишковість матерії, Дірак, Реаліум,
прогресуючий простір.

В статье приведены теоретические
основы метода контроля технологичес+
ких сред, основанного на современных
взглядах новой разрабатываемой тео+
рии энергетически активной избыточнос+
ти материи и связанного с ней про+
странства.

Ключевые слова: энергетически
активная избыточность материи, Дирак,
Реалиум, прогрессирующее простран�
ство.

Theoretical bases of a quality monito+
ring of the technological environments
based on modern sights of the new develo+
ped theory of energetically active redun+
dancy of a matter and connected to it
space are resulted.

Key words: energetically active redun�
dancy of a matter, Dirak, Realium, progres�
sing space.

В основі нового методу контролю тех�
нологічних середовищ лежать теоретичні
положення нової теорії, яка упродовж
останніх 15–20 років розробляється колек�
тивом науковців різних галузей науки і вже
достатньо висвітлена в наукових публіка�
ціях [1–5]. Робоча назва теорії — «Теорія
Дірка — Реаліума». Тому в статті два основ�
них терміни «Дірак» і «Реаліум» збережено.
Сутність цих двох термінів викладена далі.

Фізика процесу розпаду енергетич�
ної матеріальної надлишковості у про�
сторі і зростання параметра простору,

в якому ця надлишковість поширюється,
залежно від енергетичного рівня цієї
енергетичної матеріальної надлишковос�
ті, не є повністю роз’ясненою без розу�
міння динаміки поведінки енергетичної
матеріальної надлишковості в процесі
цього енергетичного розпаду. Найбільш
повною теоретичною базою розрахунку
динамічних процесів, що виникають
в об’єктах регулювання, є теоретична
база теорії «причина — наслідки зв’яз�
ків», що передбачає виникнення в дина�
мічному процесі будь�якої структурної
схеми контролю послідовних, парамет�
рично пов’язаних ланцюгів причин і ви�
кликаних ними певних наслідків, що
є причинами для наступних наслідків [3].

Виходячи з принципу нерозривності
простору, енергія, що вивільнюється під
час розпаду локальної енергетичної
матеріальної надлишковості, зумовлює
заповнення навколишнього простору
середовища матерією, що рухається за
логарифмічною спіраллю:

x = lny,

де x — параметр простору;
y — параметр  рівня  енергетичної
матеріальної надлишковості.

У просторі під час руху вивільненої
матерії, унаслідок взаємодії з енергети�
кою простору, відбуваються квантові
стрибки енергетичного поділу запов�
нюючої матерії, що рухається від єдино�
го свого центру, спрямовані на постійне
зниження свого рівня до рівня середови�
ща із заповнюючими циклами обертів.
Так утворюється механізм поділу матерії
спіралеподібної форми. Теоретично
приріст радіуса окремих ланок мате�
ріальної спіралі, що заповнює простір,
бере свій початок з нуля (нескінченно
малої величини), проходить свій макси�
мум можливого для своєї окремої енер�
гетичної матеріальної надлишковості
і в безкінечності, коли рівень енергетич�
ної матеріальної надлишковості зрівню�
ється з рівнем середовища, приріст
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радіуса межуючої ланки спіралі має нес�
кінченно малу величину і прагне до нуля.
На практиці квантовий рівень останньої
ланки енергетичного матеріального спі�
ралеподібного ланцюга має певне закін�
чене значення, яке залежить від почат�
кового рівня енергетичної матеріальної
надлишковості та кількості попередніх
енергетичних, матеріальних, понижую�
чих його стрибків. Приріст радіуса ме�
жуючої ланки енергетичної матеріаль�
ної спіралі, відповідно, також має своє
кінцеве значення. Відповідно до теорії
термоядерного розпаду, приріст радіуса
енергетичного матеріального спірале�
видного ланцюга спочатку до свого мак�
симуму подвоюється, а після цього
таким же чином половиниться. І ця тен�
денція зберігається до рівня середови�
ща. Поведінка шару енергетичної мате�
ріальної надлишковості, що межує із
шаром середовища, розглянута окремо
і має форму випуклості (тобто форму
тора), квантові понижуючі стрибки про�
міжного рівня, також відповідно до теорії
термоядерного розпаду, мають напів�
розпадну природу [1, 6].

Механізм утворення Дірака
У певній точці міжреаліумного просто�

ру, де подальший розпад Реаліума припи�
няється внаслідок того, що частинки, які
розпадаються, досягли своєї мінімально
можливої величини, тобто на межах одно�
часно кількох Реаліумів виникає область,
що характеризується однаковим зі всіх
боків зовнішнім тиском і яка переміщуєть�
ся в міжреаліумному просторі залежно від
того, як проводяться Реаліуми. У цій облас�
ті, природно, буде накопичуватись енер�
гонегативна маса, яка потрапила на край
того чи іншого Реаліума. Підкоряючись
тискові з боку Реаліумів, що взаємодіють
(торкаються), вона групуватиметься в якісь
масові утворення з одним, енергетично
найбільш вигідним центром. Оскільки
енергія цієї маси буде на рівні, або дещо
нижче від енергії частинок Реаліумів, то
вона розпадатися не буде. Постійно
збільшуючи свою щільність навколо цент�
ра, досягнувши критичної величини, Дірак
ще перебуває у стані пасивної (енергоне�
гативної) маси. Випадковий новий Реалі�
ум, досягнувши своєю межею Дірака, що
розвивається, притому знаходячись
у своїй критичній фазі, може змінити
баланс енергій у бік середнього рів�
ня. Розпочинається необоротний процес
переходу енергонегативної маси в енер�

гопозитивну, що супроводиться зростан�
ням усіх енергетичних характеристик
Дірака (температури, тиску тощо). Таким
чином, вибухає Дірак і зароджується
новий Реаліум, умови розвитку для якого
будуть ідеальними. 

Отже, розпочавши своє існування
з єдиного Дірака, що володіє певним
запасом енергії, Реаліум починає своє
зростання з першого напіврозпаду однієї
єдиної частинки з енергією, що дорів�
нює енергії Дірака, що її утворив, підко�
ряючись у своєму розвитку закону роз�
паду енергії. Підкоряючись принципові
неподільності простору і принципу без�
перервності руху, частинки, що розпа�
даються, займаючи все більший прос�
тір, рухаються по спіралі від єдиного
центру, змінюючи свою швидкість руху
від нуля до нескінченності (теоретично —
до деякої кінцево великої величини
в реальності, відрізняючись у кожному
конкретному випадку). При цьому кож�
ний наступний розпад проходить через
однакові проміжки часу у повністю ви�
значених місцях спіралі, які відповіда�
ють попереднім розпадам, а причиною
розпаду, крім просторово�енергетичних
характеристик, є енергетичний поштовх
залишкової енергії від попереднього
розпаду. Причому, розпочавши свій рух
зі стану спокою, частинки, що утворю�
ються в процесі розпадів, відповідно до
закону розпаду і теореми розпаду еле�
ментарної частинки, постійно збільшу�
ють свою швидкість до критичних для
них значень і розпадаються на менші,
які нарощують свою швидкість вже
у своїх конкретних діапазонах. Швид�
кість останньої частинки, яка є співмір�
ною з частинкою середовища, вочевидь,
буде деякою кінцевою. Тобто кожна із
частинок, що розпадаються, у процесі
свого існування в межах кожного визна�
ченого Реаліума проходить повністю
визначений швидкісний діапазон, отри�
муючи цілком визначений пропорційний
розвиток на відповідній їй ділянці спіра�
лі, який визначається часом рівнопри�
скореного руху частинки між двома
послідовними розпадами. Це є ще одні�
єю важливою закономірністю Реаліума.
Таким чином, кожна частинка Реаліума
перебуває в цілком визначеному для неї
просторово�енергетичному діапазоні,
починаючи своє існування зі стану мак�
симально можливої енергії і мінімально
можливого простору, який вона займає,
і завершуючи своє існування з мінімально
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можливим для свого максимально мож�
ливого простору запасом енергії. При�
йшовши до запасу кожної частинки, що
утворилася в результаті останнього роз�
паду, Реаліум припиняє свій розпад,
тому що причини для його продовження
зникають, і отримує максимальні свої
розміри. При цьому на його межі прос�
тір має максимальну вагу і мінімальну
енергію, що визначається енергією
частинок середовища і мінімальних
частинок Реаліума. Не виключено, що
в одній із граничних областей Реаліума
утворюється зона стикання (перетину)
з іншими Реаліумами. Таким чином,
буде сформований цілеспрямований
характер поширення енергії до деякого
центру на межі зони і відсутності руху
всередині зони. Так починається процес
накопичення в цій зоні вільної (просто�
ру) і зв’язаної (частинок) енергетично
активної матерії. Інакше кажучи, розпо�
чинається зародження нового Дірака,
який, пройшовши описані вище стадії,
утворює новий Реаліум. Процес повто�
риться в нових умовах [2].

З фізичної точки зору, як це буде
показано далі, теорія Дірака — Реаліума
надзвичайно повно описує всі наявні
у Всесвіті, Галактиці, системі зірок, пла�
нетній системі, у планеті, у молекулі,

атомі, в елементарній частинці реальні
об’єкти, що є достатнім для їх існування.
При цьому як Дірак, так і Реаліум відкри�
вають новий, раніше не вивчений про�
стір, названий прогресуючим.
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У статті запропоновано науково+тех+
нічну методику побудови комплексної
системи захисту інформації. Сформу+
льовано основні принципи і положення.

Ключові слова: науково�технічна
методика; комплексна система захисту
інформації.

В статье предложено научно+техни+
ческую методику построения комплекс+
ной системы защиты информации.
Сформулированы главные принципы
и положения.

Ключевые слова: научно�техничес�
кая методика, комплексная система
защиты информации.

It is offered a scientific and technical
technique of construction of the informati+
on protection complex system. Major prin+
ciples and provisions are formulated.

Key words: the scientific and technical
technique; the information protection com�
plex system.

Аналізуючи стан інформаційної без�
пеки комплексних інформаційних сис�
тем за останні 20 років, можна дійти вис�
новку, що більшість об’єктів захисту
інформаційних систем, що їх використо�
вували в окремих приватних компаніях,
застаріли, що спонукало до виникнення
великого самостійного напрямку роз�
витку сучасних інформаційних техноло�
гій із захисту інформації [1]. 

Підтвердженням цьому стала поява: 
— спеціалізованих міжнародних ін�

ститутів, що займаються проблемами
захисту інформації [1]; 

— відкритих стандартів на технології
забезпечення інформаційної безпеки
[11]; 

— законодавчої бази, що регулює
питання побудови систем захисту ін�
формації [11]; 

— спеціалізованих продуктів і рішень
із захисту інформації тощо [2–10]. 

За цей час сформувався реальний
ринок різноманітних продуктів і послуг
у сфері забезпечення інформаційної
безпеки інформаційних систем.

Визначилися чотири основні типи
розвитку систем захисту інформації:

 однокомпонентні системи захисту
інформації, створені на базі одного вузь�
коспеціалізованого продукту із захисту
інформації (здебільшого таким продук�
том був антивірусний пакет);

 багатокомпонентні системи захисту
інформації, базовані на кількох продук�
тах, кожен з яких виконує своє конкрет�
не завдання. При цьому використані
в багатокомпонентній системі захисту
інформації продукти і технології із захис�
ту інформації ніяк не пов’язані між собою
ні на технічному, ні на організаційному
рівнях;

 комплексні системи захисту інфор�
мації, що є подальшим розвитком бага�
токомпонентних систем захисту інфор�
мації, в яких використані продукти,
технології, і рішення об’єднані в єдину
систему на організаційному рівні, з ме�
тою забезпечити максимальний ступінь
захищеності комплексної інформаційної
системи загалом. Очевидно, що стій�
кість усіх систем захисту інформації при
цьому еквівалентна стійкості «найслаб�
шої» її ланки;

 інтегровані системи захисту інфор�
мації, в яких усі елементи комплексних
систем захисту інформації об’єднуються
(інтегруються) не тільки на організацій�
ному, а й на технічному, і навіть техно�
логічному, рівнях. У такій інтегрованій
системі компрометація одного з еле�
ментів захисту повинна надійно компен�
суватися протидією інших її елементів
[1–11].

На сучасному етапі розвитку техноло�
гій забезпечення інформаційної безпеки
використання синергізму в масштабах
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усієї комплексної системи захисту ін�
формації поки що неможливо через від�
сутність на ринку реальних рішень, що
дають змогу створити саме інтегровані
системи захисту інформації. Напевне,
це пояснюється недостатньою зрілістю
міжнародних стандартів у сфері захисту
інформації, хоча рух у цьому напрямі вже
спостерігається. З іншого боку, побудо�
ва багатокомпонентних, а тим більше
однокомпонентних систем захисту
інформації, здебільшого вже не є сучас�
ним вирішенням проблеми інформа�
ційної безпеки, особливо для великих
компаній. Тому найпростішим рішенням
є побудова саме комплексних систем
захисту інформації (КСЗІ) [3].

Як показує практика, проектування
комплексної (у широкому розумінні
цього слова) системи захисту інформації
є досить складним системно�аналітичним
завданням, яке вимагає спеціальної
методики. Більшість із запропонованих
відомими міжнародними інститутами
методик (ISO, ICSA, CSI та ін.) носить
загальний і, певною мірою, навіть філо�
софський характер, що не дає можли�
вості використовувати їх як реальний
інструмент роботи системного інтегра�
тора, який працює в жорстких ринкових
умовах.

Нами зроблено узагальнення досвіду
із проектування КСЗІ у сфері інформа�
ційної безпеки. Запропонована методи�
ка має відкритий характер і може бути
корисна компаніям — системним інте�
граторам для чіткішої структуризації
свого підходу до проектування КСЗІ,
а замовникам — як інструмент створення
технічних вимог і контролю коректності
побудови необхідної їм системи захисту.
Відомо, що у сфері інформаційних тех�
нологій давно і досить успішно застосо�
вується сіткова модель опису складної
інформаційної системи, в якій система
розглядається як ієрархія кількох функ�
ціонально�одноманітних рівнів. Оскільки
будь�яка система захисту інформації,
зрештою, повинна «накладатися» на
реальну інформаційну систему, для її
опису також доцільним є використання
багаторівневої ієрархічної моделі. Це
дає змогу, з одного боку, визначити ос�
новні завдання, що вирішуються в межах
системи захисту інформації, а також
систему зв’язків між цими завданнями,
а з іншого боку — коректно описати
порядок взаємодії двох різних систем
захисту інформації.

Типову систему захисту інформації
можна розглянути у вигляді подкльших
п’яти функціональних рівнів.

Типова система КСЗІ
1. Фізичний рівень:
— фізична охорона приміщень, в яких

обробляється або зберігається
конфіденційна інформація; 

— організація контролю доступу спів�
робітників у дані приміщення; 

— відповідальне зберігання резерв�
них (архівних) копій конфіденцій�
них інформаційних ресурсів; 

— забезпечення енерго� і пожежо�
безпеки інформаційної системи
загалом.

2. Технологічний рівень: 
— усунення загроз безпеки інфор�

мації, пов’язаних із використанням
неякісних апаратно�технічних за�
собів обробки та зберігання інфор�
мації і систем передачі даних; 

— контроль якості (зокрема ціліснос�
ті) застосованого програмного
забезпечення; 

— організація резервних сховищ да�
них, кластерів; періодична архівація
даних; 

— контроль ліцензійної політики; 
— організація захисту від шкідливих

і руйнуючих програм.
3. Рівень користувача:
— усунення загрози, пов’язаної з не�

коректними (випадковими, помил�
ковими тощо) діями персоналу,
або умисними діями нелояльних
співробітників компанії, або третіх
осіб (розмежування доступу до
інформаційних ресурсів, захист
від несанкціонованого доступу
(НСД), аутентифікація користува�
чів, включаючи віддалених і мо�
більних співробітників компанії
тощо).

4. Мережевий рівень: 
— система захисту на цьому рівні

повинна усунути загрози, що ви�
никають через зловмисників, які
перебувають як усередині, так
і поза межами комплексної систе�
ми інформації, що знаходиться під
охороною на рівні базової мере�
жевої інфраструктури (сегмента�
ція за рівнями конфіденційності
оброблюваної інформації, захист
інформації при її передачі зовніш�
німи і внутрішніми каналами зв’яз�
ку, захист від зовнішніх вторгнень
тощо).
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5. Рівень управління:
— організація зв’язку із системою

управління інформаційних систем
(якщо така є);

— управління, координація і контроль
здійснюваних організаційних і тех�
нічних заходів на всіх незалежних
рівнях систем захисту інформації;

— контроль повноти реалізації функ�
цій захисту на кожному з рівнів
і нерозривності функціонування
систем захисту інформації при
переході від рівня до рівня; 

— остаточний (періодичний) конт�
роль стійкості та комплексності
всієї системи захисту інформації
(наприклад, шляхом застосування
спеціальних технічних засобів
«дружнього взлому»).

У конкретній автоматизованій систе�
мі наявність усіх п’яти рівнів систем
захисту інформації в такому вигляді не
завжди обов’язкова, хоча стійкість
системи захисту безпосередньо зале�
жить від наявності кожного рівня та його
функціональної наповненості. Очевидно
також, що вартість і складність реалізації
систем захисту інформації значно підви�
щується від рівня до рівня, причому
знизу догори. Більшість необхідних
функцій систем захисту інформації на
фізичному рівні можна реалізувати прос�
тими й звичними організаційними захо�
дами, тобто практично безкоштовно.
Реалізація функцій на інших рівнях
системи захисту інформації вимагає
додаткових ресурсів. Наприклад, на
мережевому рівні для захисту складних
систем потрібне застосування вже
досить дорогих технологій, таких як між�
мережеве екранування, VPN, засоби
виявлення вторгнень тощо.

Однією з основних переваг запропо�
нованої системи захисту інформації у ви�
гляді ієрархії незалежних рівнів є істотне
спрощення процесу її проектування,
оскільки тепер проектування однієї бага�
тофункціональної і складної системи
можна розкласти на кілька завершених
етапів проектування набагато простіших
систем для кожного рівня окремо і завер�
шального етапу контролю цілісності
системи захисту інформації при переході
від рівня до рівня. Якщо цілісність систе�
ми захисту зберігається, система захисту
інформації загалом може вважатися
комплексно захищеною.

Запропонований п’ятирівневий «сти�
ковий» підхід, крім спрощення самого

процесу проектування, дає змогу досить
точно формалізувати три складні зав�
дання, що неминуче виникають при
створенні систем захисту інформації:

1) забезпечення цілісності комплекс�
ної системи захисту інформації;

2) розмежування вимог і функцій
систем захисту інформації при захисті
інформації, що володіє різним ступенем
конфіденційності;

3) забезпечення цілісності систем за�
хисту інформації при захисті територіаль�
но розподілених інформаційних систем.

При вирішенні означених завдань
здебільшого вдається забезпечити
оптимальне співвідношення «функціо�
нальність/вартість систем захисту ін�
формації» для власника інформаційних
систем.

Проблема забезпечення цілісності
системи захисту в рамках запропонова�
ної моделі комплексної системи захисту
інформації набуває зрозумілої і наочної
форми — забезпечення повноти реалі�
зації функцій захисту на кожному рівні
моделі комплексної системи захисту
інформації та цілісності функцій захисту
при переході від рівня до рівня. Отже,
максимальний ступінь комплексної
системи захисту інформації досягаєть�
ся, якщо вживані технічні засоби, рішен�
ня і методи забезпечують захист кожно�
го рівня відповідно до найжорсткіших
вимог і при цьому всі технічні засоби,
використані в комплексній системі захис�
ту інформації, проявляють свою функ�
ціональність на кожному рівні моделі.
Очевидно, що побудувати настільки
«комплексну» систему захисту інформа�
ції можна лише за необмежених ресур�
сів проекту. Тому на практиці потрібно
знайти розумний і обґрунтований ком�
проміс між «комплексністю» системи,
тобто її функціональною наповненістю,
і сукупною вартістю її побудови та
експлуатації. Під вартістю експлуатації
прийнято розуміти рівень адаптації
системи захисту інформації (тобто збе�
реження необхідного рівня захисту) до
змін складу й конфігурації інформацій�
них систем, що неминуче виникають при
цьому.

Практика показує, що на сьогодні
оптимальним підходом для забезпечен�
ня роботи комплексної системи захисту
інформації є обов’язковість побудови
системи на базі таких продуктів, які ви�
являють свої захисні функції на двох�
трьох, при цьому необов’язково сусідніх,
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рівнях комплексної системи захисту
інформації (рис.1). Тоді захисні функції,
які виявляються на кожному рівні, повин�
ні повністю перекривати ті, що наклада�
ються на захист даного рівня. Зробити
це можна вже тепер на основі продуктів,
що є на українському та російському
ринках із захисту інформації. Так, розви�
нені існуючі сьогодні продукти з реаліза�
ції функцій міжмережевого екранування
(наприклад, Check Point FW — 1) умож�
ливлюють вирішення не лише традицій�
них для міжмережевих екранів завдань із
фільтрації трафіка на мережевому рівні,
а й частини завдань, призначених для
рівня користувача (аутентифікація відда�
лених користувачів і завдань політики
безпеки для кожного користувача при
роботі у відкритій мережі), технологічно�
го рівня (контроль вхідного трафіка на
наявність руйнуючих і шкідливих про�
грам) і рівня управління (цілісне управ�
ління всім комплексом з єдиної консолі).
Що більше таких багаторівневих засобів
захисту застосовується в комплексній
системі захисту інформації, то легше її
проектування та повніше й надійніше
вона виконує свої функції.

Система розробленої КСЗІ
Проблема розмежування системи

захисту інформації різного ступеня кон�
фіденційності полягає в тому, що часто
на практиці в рамках одних інформацій�
них систем доводиться працювати
з інформацією, вимоги до захисту якої
істотно різняться — інформаційні ресур�
си, такі, що обробляються, і такі, що збе�
рігаються в рамках типової інформацій�
ної системи, як правило, поділяються на
три групи:

1. Відкриті інформаційні ресурси, які
хоч і не містять явної конфіденційної
інформації, але повинні бути в мінімаль�
но необхідному заході захищені від зов�
нішнього НСД.

2. Конфіденційні інформаційні ресур�
си, що містять економічну, фінансову,
комерційну, виробничу чи іншу, справді
конфіденційну інформацію, розкриття
або знищення якої може завдати поміт�
ного збитку компанії (як відомо, вимоги
щодо захисту цих ресурсів визначають�
ся власником інформації і повинні бути
значно жорсткішими за вимоги до захис�
ту інформації першої групи);

3. Інформаційні ресурси з обмеженим
доступом, вимоги до захисту яких регла�
ментуються законодавством України

(персональні дані, відомості, що містять
державну таємницю, тощо) та іншими
нормативно�правовими актами України. 

Очевидно, що під захистом трьох різ�
новидів інформаційних ресурсів у рамках
однієї і тієї самої комплексної системи
захисту інформації розуміється, що навіть
відкриті ресурси захищатимуться на
вимоги, що пред’являються до захисту
секретної інформації. Насамперед це
призведе до необґрунтованої високої
вартості систем захисту інформації
і великих незручностей у роботі для пер�
соналу замовника. Так само неефектив�
ною буде побудова трьох різних систем
захисту інформації для кожного із ресур�
сів, оскільки, по�перше, чітко розділити ці
ресурси в рамках однієї комплексної
інформаційної системи практично ніколи
не вдається, а по�друге, це знову призве�
де до підвищення вартості самої системи.

У рамках запропонованої моделі
означена проблема може бути вирішена
шляхом розмежування вимог, і відповід�
но, функціональності для кожного із рів�
нів захисту комплексної системи захисту
інформації стосовно кожної групи інфор�
маційних ресурсів. Зробити це можливо,
якщо вимоги до захисту інформації
перебувають у межах одного рівня. 

Наприклад:
 у разі захисту інформації на при�

значеному для користувача рівні, вимоги
по контролю доступу до відкритої інфор�
мації можуть узагалі не висуватися; 
 для доступу до конфіденційної

інформації може висуватися вже певна
внутрішньовідомча система вимог (роз�
межування доступу засобами ОС і СУБД
на основі паролів, створення контроль�
них груп користувачів тощо.); 
 для захисту інформації третьої

групи створена сувора система вимог
відповідно до законодавства України та
нормативно�правових актів. 

При цьому якщо інформаційні ресур�
си в будь�яких елементах інформаційної
системи (приміщення, сервер БД, канал
зв’язку, сегмент ЛПЗ тощо) максимально
фізично не розділені в рамках комплекс�
ної системи захисту інформації, необхідно
оцінити можливість розділення вказаних
ресурсів на кожному з рівнів системи.
Якщо в межах одного рівня сегментува�
ти інформацію не вдається, система
вимог для даного рівня повинна базува�
тися на вимогах із захисту інформації
максимального ступеня конфіденційності.
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Якщо сегментація інформації можлива,
до рівня може пред’являтися подвійна
(потрійна і т. д.) система вимог.

Якщо на сервері БД одночасно збері�
гається, наприклад, відкрита й конфі�
денційна інформація, то, очевидно, усі
вимоги фізичного, технологічного і ме�
режевого рівнів повинні виходити з того,
що рівень інформації, який захищається
на сервері, є конфіденційним. На при�
значеному для користувача рівні інфор�
маційні ресурси, скоріше за все, вдасть�
ся розділити щодо права доступу для
різних груп користувачів, тому для цього
рівня може пред’являтися подвійна
система вимог. У тому разі, якщо обсяг
відкритої інформації на сервері істотно
перевищує обсяг конфіденційної інфор�
мації, а отже, рівень захисту для неї над�
мірний, є сенс перенести конфіденційну
інформацію на інший сервер. У подібних
випадках потрібне застосування не�
складних економічних розрахунків ефек�
тивності того чи іншого рішення.

Проблема забезпечення цілісності за�
хисту територіально розподілених комп�
лексних інформаційних систем полягає
в тому, що, як правило, навіть велике під�
приємство чи корпорація не в змозі забез�
печити однаковий рівень захисту інформа�
ційних систем головного офісу компанії
і всіх її філій (представництв, дочірніх ком�
паній тощо.). Найчастіше головний офіс
захищається відповідно до найжорсткіших
вимог до інформаційної бази, а для систе�
ми захисту філій регламентуються тільки
технічні параметри взаємодії із системами
захисту інформації головного офісу. Зде�
більшого такий підхід є цілком обґрунтова�
ним, оскільки саме в інформаційній систе�
мі головного офісу зосереджені основні
інформаційні ресурси компанії. Тому про�
блема полягає в тому, щоб забезпечити
цілісність комплексної системи захисту
інформації головного офісу при її інфор�
маційній взаємодії з комплексною систе�
мою захисту інформації менш захищених
філій та структурних об’єктів. 

У межах запропонованого підходу
збереження цілісності комплексної сис�
теми захисту інформації забезпечується,
якщо при взаємодії двох систем ком�
плексна система захисту інформації
головного офісу додатково контролює ті
параметри захисту, які не контролюються
в комплексних системах захисту інфор�
мації філій. У разі ж «прозорої» взаємодії
двох систем на одному з рівнів комплекс�
ної системи захисту інформації (найчасті�
ше призначеному для користувача і ме�

режевому) вимоги до даного рівня ком�
плексної системи захисту інформації філії
повинні відповідати аналогічним вимогам
захисту інформації головного офісу. На�
приклад, якщо в рамках комплексної
інформаційної системи реалізовано «про�
зору» взаємодію інформаційної системи
головного офісу і філій за допомогою
VPN�технології і при цьому комплексна
система захисту інформації філії не
забезпечує гарантовану цілісність своїх
інформаційних ресурсів, то технічні за�
соби мережевого рівня комплексної
системи захисту інформації головного
офісу повинні обов’язково контролювати
«якість» інформації, що приходить із філії,
та автентичність запитів на доступ до кор�
поративних інформаційних ресурсів.

Висновки
Запропонований підхід до проектуван�

ня комплексної системи захисту інформа�
ції на базі ієрархічної п’ятирівневої моделі
носить загальний (методичний) характер
та залишає велике поле для творчості
проектувальникам комплексних систем
захисту інформації. Проте такий систем�
ний підхід дає змогу істотно скоротити
терміни розроблення комплексної систе�
ми захисту інформації і при цьому запро�
понувати замовникові насправді опти�
мальне й обґрунтоване рішення.
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Статтю присвячено впровадженню
інноваційних методів навчання іноземної
мови студентів немовних ВНЗ. Розгляда+
ється метод веб+проектування. Акценто+
вано увагу на значенні інформаційно+
комунікативних технологій в оволодінні
студентами міжкультурною компетенці+
єю. Висвітлено роль міжкультурних ком+
понентів у вивченні англійської мови. 

Викладання іноземної мови у немов�
них ВНЗ є зосередженням актуальних
лінгвістичних, термінологічних, лексико�
графічних, методичних, перекладацьких
та комунікативних проблем. 

У сучасному мовознавстві вирізняють
до тридцяти функцій мови. Виокремимо ті
з них, які є особливо релевантними в про�
цесі мовної підготовки майбутніх фахівців.
У своїй когнітивній функції мова є засобом
пізнання, оволодіння знаннями та суспіль�
но�історичним досвідом, а також засо�
бом вираження діяльності свідомості. Ця
функція безпосередньо пов’язана з дослі�
дженням, пошуком істини. Інформативна
функція мови (репрезентативна) пов’яза�
на з переданням знань, зокрема в проце�
сі професійної підготовки студентів.
І третя функція — це функція збереження
та передачі національної самосвідомості,
традицій, культури народу. 

Сучасний спеціаліст має володіти
таким рівнем та якістю іншомовної профе�
сійної комунікативної компетенції, які

дозволили б йому бути мобільним, конку�
рентоздатним. У наш час неподоланим
є розрив між вимогами ринку праці до
рівня мовної підготовки випускників вищих
навчальних закладів та їх фактичними
знаннями, вміннями і навичками. Тому
актуальним є пошук шляхів оптимізації та
підвищення ефективності викладання іно�
земної мови, про що і йдеться в статті. 

Навчання іноземним мовам з вико�
ристанням ефективних новітніх методик
викладання стає дедалі більш значущою
складовою системи сучасної універ�
ситетської освіти. Метою даної статті
є показ значення інформаційно�комуні�
кативних технологій у діяльнісно�орієн�
тованому підході у навчанні іноземній
мові студентів та оволодінні ними між�
культурною компетенцією.

Складовими іншомовної професійної
комунікативної компетенції є професійна,
ділова та міжкультурна компетенції. Кла�
сичними формами когнітивного засвоєн�
ня нової інформації є міжкультурна взає�
модія та лексичне конструювання [3]. 

Якість, як і сама можливість міжкуль�
турного спілкування як складової між�
культурної взаємодії, забезпечується,
по�перше, гармонійним поєднанням
запасу лексики з комунікативними сти�
лями комунікантів, по�друге, лексичним
конструюванням. Комунікативні стилі
визначаються етнонаціональними та
соціокультурними факторами. 
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ÐÎÇÄ²Ë IV

ÏÅÄÀÃÎÃ²×Í² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯:
ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÒÀÍ ² ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ

²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍ² ÌÅÒÎÄÈ ÍÀÂ×ÀÍÍß 
²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÌÎÂ ßÊ ÇÀÑÎÁÓ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß 

²ÍØÎÌÎÂÍÎ¯ ÊÎÌÓÍ²ÊÀÒÈÂÍÎ¯ ÊÎÌÏÅÒÅÍÖ²¯ 
Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÒÓÐÈÑÒÑÜÊÈÕ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒÅÉ

І. В. Сандовенко,

старший викладач  кафедри теорії та практики перекладу,
Університет «Україна»



За О. М. Леонтьєвим, основним джере�
лом набуття комунікативної компетенції є: 

– соціонормативний досвід народної
культури (знання системи символів та
норм їх використання у спілкуванні);

– знання мов спілкування;
– досвід міжособистісного спілкування;
– досвід сприйняття мистецтва [5]. 
Отже, складовою формування між�

культурної комунікативної компетенції
є знання культурного фону функціону�
вання мови: менталітету, національного
характеру та культури носіїв мови.
Кожна мова має свій спосіб концептуалі�
зації світу. Ключові слова — це вербальна
форма концептів, які визначають кон�
цептосферу національної свідомості.
Для англійської культури такими концеп�
тами є: understatement, privacy, fair play,
home, freedom, gentleman, common
sense, sense of humour, stiff upper lip etc. 

Джерелом культурологічної інформа�
ції можуть бути Інтернет�енциклопедії,
такі як Britannica та Wikipedia, також
можуть використовуватися веб�сайти
періодичних англомовних видань та on�
line�словники, які містять фрагменти
художньої літератури, тексти популяр�
них пісень, висловлювання відомих
людей, цитати з фільмів, зразки реклами
і таке інше. Темами веб�проектів на етапі
вивчення «загальної» англійської (gene�
ral English) можуть бути: географія, певні
періоди з історії країни, видатні особис�
тості, звичаї народу, державний устрій
тощо. Доступ до джерел фонових знань
із різних аспектів життя країни, мова якої
вивчається, надає необмежені можли�
вості у вивченні мови через культуру
і культури через мову. Такі знання є не�
від’ємною складовою підготовки спеціа�
лістів для індустрії туризму.

На етапі вивчення мови за професій�
ним спрямуванням студенти працюють
з літературою по спеціальності. Само�
стійна робота в Інтернеті, переклад науко�
вих текстів сприяє засвоєнню спеціаль�
них термінів, вивченню стилів наукового
викладу, розвитку майстерності пере�
кладу, розширенню знань зі спеціальнос�
ті. Теми веб�проектів на цьому етапі без�
посередньо пов’язані з навчальним
матеріалом по спеціальності. У підготов�
ці фахівців індустрії туризму можливою
є розробка веб�проектів за новими
туристичними напрямами, коли, викори�
стовуючи іноземну мову, студенти
поглиблюють знання з обраної спеціаль�
ності, набуваючи фахової компетенції. 

Застосування імітаційних форм і мето�
дів навчання сприяє поглибленню знань
студентів та імітації індивідуальної і ко�
лективної професійної діяльності в обра�
ній сфері. При цьому, як засіб навчання
і виховання можна використовувати за�
соби синхронної комунікації (чат, відео�
чат та аудіочат). Так, студенти, що навча�
ються за спеціальністю «Міжнародний
туризм» і вивчають англійську мову як
мову професійного спрямування, могли
б знаходити співрозмовників із числа
студентів, що здобувають освіту в галузі
туризму в університетах тієї країни, ту�
ристичні можливості якої вивчаються під
час аудиторних занять, або з представ�
никами туристичних агентств та бюро.

Науковці стверджують, що вихідним
рівнем у розумовому та психічному роз�
витку людини є сенсорно�перцептивний.
За операційною концепцією інтелекту
Ж. Піаже, першим етапом сприйняття та
обробки інформації людиною є сенсорно�
моторний (сприйняття у відчуттях) [4]. 

Поєднання у методі веб�проектування
вербальних методів невербальними
через використання відео� та аудіотехно�
логій забезпечує здійснення сенсорно�
моторного етапу сприйняття та обробки
інформації. Таке поєднання активізує ува�
гу, збільшує мотивацію, розвиває уяву.
Візуалізація навчальної інформації сприяє
більш інтенсивному засвоєнню матеріа�
лу, орієнтує на пошук системних зв’язків
та закономірностей. Отже, розвиває ког�
нітивне і креативне мислення. 

Актуалізація розвитку лінгвістичної
компетенції та формування соціокуль�
турної компетенції студентів немовних
ВНЗ за умови інформатизації системи
вищої освіти та динамічного розвитку
інформаційно�комунікативних техноло�
гій вимагає, поряд із розробкою нових,
також і вдосконалення існуючих ефек�
тивних методів навчання іноземним
мовам. Такою є модернізація добре ві�
домого методу проектів, трансформу�
вання його у метод веб�проектів. 

Метод проектів — педагогічна техноло�
гія, зорієнтована на інтеграцію та застосу�
вання фактичних знань та набуття нових.
Викладач стає не тільки носієм знань, але
й організатором пізнавальної діяльності
студентів. Пріоритетами діяльності стають
дослідження, пошук, креативність. 

Веб�проект — це метод проектів
у межах комп’ютерно�інформаційної
моделі навчання іноземній мові. Вико�
ристання інформаційно�комунікативних
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технологій сприяє активному включенню
студента у навчальний процес, забезпе�
ченню індивідуалізації та диференціації
навчання, адаптації до автентичного
мовного середовища, формуванню жи�
вого зорового образу країни та суспільст�
ва мови, що вивчається, підвищенню
мотивації навчання, формуванню реф�
лексивної самооцінки. Метод проектів
надає студентам більше автономії, фор�
муючи, таким чином, уміння бути відпо�
відальними за своє навчання.

Розглянемо деякі особливості різних
етапів роботи у веб�проектуванні.

На підготовчому етапі важливим є мо�
тивація, стимули. Мета проекту визнача�
ється шляхом попереднього обговорення
ідеї, дискутування. Під час формування
тематики проекту необхідно враховувати
пізнавальні та творчі інтереси кожного
студента. При формуванні груп можна
використати методи кооперованого на�
вчання [2]. Групи формуються як гомоген�
ні, так і гетерогенні, беручи до уваги
рівень мовленнєвих та професійних нави�
чок студентів. Для забезпечення ком�
фортних умов роботи студенти самостій�
но об’єднуються в групи. Проте викладач,
з метою досягнення бажаних результатів
для всіх учасників роботи, може впливати
на формування гетерогенних груп, опи�
раючись на вчення Л. С. Виготського про
зону найближчого розвитку [1].

На стадії роботи над проектом основ�
ною метою є збір інформації. Студенти
працюють самостійно. Це може бути інди�
відуальна робота або робота у малих
групах. Найважливішою проблемою при
використанні автентичних матеріалів
Інтернету є проблема достовірності, на�
уково�освітньої цінності. Відбір інформації
відбувається через обговорення зібрано�
го матеріалу. При систематизації та аналі�
зі зібраних матеріалів доцільно скориста�
тися технологіями «портфоліо» у форма�
ті веб+блогу. При оформленні проекту
у вигляді веб+сайта основна складність
пов’язана з недостатньо сформованою
інформаційною компетенцією студентів. 

На заключному етапі презентації гру�
пового веб�проекту потрібно створити
умови для активного включення в роботу
кожного студента. Цю проблему можна
вирішити, застосувавши метод кооперо�
ваного навчання, за яким велика група

розбивається на кілька малих. Кожна
мала група готує свою частину проекту,
а на етапі презентації доповідає про
результати роботи. За такої організації
роботи при підведенні підсумків викла�
дач має можливість об’єктивно оцінити
роботу кожного учасника групи. 

У методі проектів поєднуються до�
слідницькі, пошукові, проблемні методи,
що є творчими за своєю суттю.

Робота над веб�проектом сприяє
розвитку всіх чотирьох мовленнєвих
умінь: читання, письма, мовлення, аудію�
вання. Крім того, така робота розвиває
міжкультурну комунікативну компетенцію.

Використання веб�проектів забезпе�
чує розвиток кількох груп навичок: індиві�
дуальних, міждисциплінарних, навичок
роботи у малій групі, розвитку самосвідо�
мості та навичок спілкування. Так, перед�
бачені кредитно�модульною системою
індивідуальні проекти з англійської мови,
що традиційно виконуються студентами
українських вишів у «паперовому» вигля�
ді, видається доцільним замінити на
більш сучасні групові веб�проекти. 

Метод веб�проектування, завдяки
змістовому компоненту, методиці та
активному залученню студента до освіт�
нього процесу, сприяє оптимізації на�
вчання та підвищує його ефективність.
Освічена людина має знати, як отримати
інформацію з різних джерел, дисциплін
та використати набуті знання. 
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В умовах приєднання України до
Болонського процесу в 2005 р. у м. Бер�
гені (Норвегія) дедалі частіше постає
питання щодо пошуків та впровадження
у навчально�виховний процес інновацій�
них технологій навчання. Це пов’язано
з тим, що інформаційне суспільство,
в якому ми живемо, вимагає досить
швидкої та оперативної адаптації до
нових умов, прискореного оволодіння
знаннями, обсяг яких стрімко збільшу�
ється. Технологічне суспільство дедалі
частіше нагадує про необхідність не
лише глибоких теоретичних і методичних
знань, умінь щодо достатнього рівня їх
застосування, а й умінь кваліфіковано ви�
користовувати набуті за період навчання
знання і практичні навички в майбутній
професії чи роботі. Необхідною є фахова
підготовка майбутніх викладачів або
ж осіб, що матимуть можливість працю�
вати в аудиторії з людьми. Дедалі часті�
ше виникають думки про підвищення
ролі освіти як такої, навчання протягом
життя (в Україні ініціюється проект Зако�
ну України «Про навчання дорослих»),
оскільки це — «єдиний спосіб життєдіяль�
ності людини в сучасних умовах» [2; 5].
І як один із варіантів реалізації такої тен�
денції в освіті, Західна Європа почала
об’єднуватися по лінії культури та освіти
на самому зламі ХІХ та ХХ сторіч [3].

В умовах підготовки сучасних фахів�
ців складність полягає в тому, щоб уміти
кваліфіковано навчити викладати той чи
інший предмет або ж інформацію для
найбільш ефективного та швидкого
сприйняття, удосконалення її в най�
ближчому майбутньому. У такий спосіб
поширення набули дослідження про
інновації в технологіях навчання. Знач�
ний внесок у розробку інноваційних тех�
нологій зробили В. П. Безпалько (1995),
А. А. Вербицький (1991), А. С. Нісім�
чук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак (2002),
Г. К. Селевко (1998) та інші дослідники.
В сучасний період багато уваги приді�

ляється конкретним методикам викла�
дання дисциплін. Сучасні інноваційні
технології навчання у вищій школі ви�
вчають О. В. Аніщенко, Л. О. Дубровська,
Н. М. Заячківська, Т. І. Крига, Г. П. П’ята�
кова, професійну підготовку студентів
в умовах модульної технології навчання —
Л. І. Костельна (2002), кредитно�модульну
технологію навчання — П. І. Сікорський
(2004–2006), В. М. Солова, Н. І. Яко�
вець, технологію андрагогічної моделі
навчання — Л. Д. Павлова (2006),
модульно�рейтингову — І. М. Романюк
(2003), навчання дорослих з погляду
педагогічних технологій — Набока
(2007), технології у педагогіці вищої
школи — В. Андрущенко (2007), техно�
логії викладання активних методів на�
вчання — М. І. Пащенко, В. Ф. Мішкурова,
О. М. Середницька (2003), технології
інтерактивного навчання у вищій школі —
О. Пометун (2007) та інші дослідники.
Чимало досліджень проводиться щодо
конкретних технологій навчання дисци�
плін вищої школи.

Утім, комплексного дослідження сто�
совно загальних технологічних основ
«Методики викладання у вищій школі»
немає. Спробуємо зазначити деякі аспек�
ти технологічності при викладанні назва�
ного курсу. Відтак, метою статті є теоре�
тичне обґрунтування набутого досвіду
використання інноваційних технологій
у процесі викладання курсу методики
викладання у вищій школі на різних
факультетах вищих навчальних закладах
України.

Основні завдання статті:
— проаналізувати основні концепту�

альні підходи з�поміж найпоширеніших
інноваційних технологій навчання у ви�
щій школі;

— вивчити зміст укладених навчаль�
них програм з курсу та розкрити методи
інноваційного навчання. 

Серед найпоширеніших технологіч�
них підходів у навчанні вищої школи
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є диференціація, проблемне навчання,
ігрові, інформаційні технології, особистісно
орієнтоване навчання, кредитно�модуль�
на технологія навчання [10, с. 171–225].
Враховуючи специфіку курсу, його окремі
теми, нами обрано найефективніші еле�
менти вказаних технологій. 

Технологія навчання дорослих обра�
ного курсу розглядається як система
науково обґрунтованих дій активних учас�
ників процесу навчання, як теорія та
практика реалізації поставлених цілей
навчання з високим ступенем гаранто�
ваності [2, с. 16, 20]. 

До структури технології навчання
включено концептуальну основу досяг�
нення навчальної мети, зміст (мета і зав�
дання процесу навчання з дисципліни,
теми), система методів, операцій, при�
йомів, технічних дій, функцій активних
учасників процесу навчання та основних
етапів їх виконання [6]. Щодо технології
навчання дорослих, то остання є розді�
лом андрагогіки. Провідна роль такої
технологічної андрагогічної моделі на�
вчання належить дорослому — як рівно�
правному суб’єкту процесу навчання.
Зважаючи на власний досвід, людина
його акумулює та застосовує адаптова�
но до обраної сфери занять чи профе�
сійної діяльності [1, с. 186–205]. Такий
досвід може бути використаний як при
навчанні самого себе, так і при навчанні
інших, що, по суті, вже є інтерактивним
спілкуванням. Так, основними формами
занять є ті, що використовують набутий
вже досвід: дискусії, диспути, рольові
ігри, ігрове проектування, робота в гру�
пах, аналіз конкретних ситуацій, педаго�
гічний вибух тощо, що і використовуєть�
ся на заняттях з курсу. Під час вивчення
теми щодо методів викладання у вищій
школі пропонується робота в групах,
декожна з них моделює ситуацію вико�
ристання методу викладання з будь�якої
дисципліни та теми на вибір, а інші
групи мусять правильно назвати моде�
льований метод і доцільність його вико�
ристання. Таким чином, кожна з груп
отримує завдання — аналіз модельної
ситуації серед інших груп. Це дає мож�
ливість швидко адаптуватися до багато�
гранної системи методів викладання та
їх особливостей, розібратись у проблемі
оптимального вибору того чи іншого
методу викладання. Цьому сприяє і тех�
нічне забезпечення у вигляді презен�
тацій вказаної системи методів і тесто�
вий (взаємо)контроль визначеної теми.

Отже, доросла людина відразу вчиться
застосовувати отримані знання. Врахо�
вується пріоритет самостійності навчан�
ня, набутий досвід, диференціація та
індивідуалізація навчання, системність,
актуалізація результатів, вільний вибір
мікроцілей навчання, свідоме виконання
навчальних завдань та спільна діяльність
між іншими студентами, і викладачем
зокрема [2, с. 26–27]. 

Серед методів викладання обрано
методи активного навчання та інтерак�
тивні, індуктивно�дедуктивні, проблемно�
пошукові, бінарні за рівнем проблемності
засвоєння знань та рівнем ефективності
учіння (М. І. Махмутов). Видами на�
вчальних занять є лекції�бесіди, бінарні
та проблемні лекції, лекції�візуалізації,
комбіновані семінари, семінари — ро�
льові ігри, тьюторські заняття, практичні
заняття та тренінги з методики викорис�
тання взятого на вибір фрагменту на�
вчального заняття з відповідними мето�
дами і засобами викладання. 

При вивченні теми щодо сучасних тех�
нологій навчання на прикладі тлумачення
технології проблемного навчання застосо�
вуються інтерактивні інформаційні та піз�
навальні методи, оскільки кожен навчаль�
ний ряд отримує завдання створити кон�
кретну проблемну ситуацію, завдання та
питання з подальшим аналізом розкриття
вказаного елемента технології. Ситуацію
можна ускладнювати відповідно до різних
рівнів складності проблеми, можливого
формулювання проблеми самими студен�
тами або слухачами та подальшим її вирі�
шенням. З огляду на викладене, викладач
застосовує, власне, проблемну техноло�
гію навчання дорослих. Далі, у третьому
змістовому модулі, доцільно використову�
вати елементи особистісно орієнтованої
та проектної технології навчання, побудо�
ваних на предметно�дидактичний основі
та демонстрації практичного значення
надбаних знань, коли мова йде про ство�
рення проектів планів�конспектів навчаль�
них занять та їх захист, модельні ситуації
фрагментів проведення навчальних за�
нять. Акцент робиться на формуванні
пізнавальних здібностей та рефлексії оці�
нювання успішності. 

Варто зазначити, що кожна тема
супроводиться міні�тестом, а між зміс�
товими модулями вивчення дисципліни
є рубіжний тестовий контроль.

Стосовно змісту технології.
Навчальну дисципліну «Методика ви�

кладання у вищій школі» на факультетах
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вищих навчальних закладів, які готують
фахівців за магістерськими програма�
ми різних спеціальностей, відносять як
до нормативної, та і до варіативної скла�
дової навчального плану. Є факультети
магістерської підготовки, де вказаному
курсу передує «Педагогіка вищої шко�
ли», тому методику відносять до варіа�
тивної. Поряд із тим, незважаючи на від�
сутність базової педагогічної дисциплі�
ни, методику відносять до нормативної
частини.

Структура змісту курсу має неодно�
значні підходи. Методика викладання
у вищій школі включає теми з організації
навчально�виховного процесу, Болонсь�
кого процесу, проблеми модернізації
вищої освіти України до європейської
системи перезарахування кредитів
(ЕСТS), систему психологічних засобів
роботи в аудиторії, процес навчання,
психолого�педагогічні основи навчання
тощо. Тобто тут і психологія і дидактика,
і правові питання вищої школи, і Бо�
лонський процес. Трапляється й деяке
дублювання у змісті тем стосовно інших
дисциплін, що їх водночас вивчають
у магістратурі, через що, наприклад,
незрозумілим стає повторюваність де�
яких із них за змістом нормативної дисцип�
ліни «Вища освіта і Болонський процес»
тощо. Якщо ж згадати про методику як
складову педагогіки вищої школи, то
радше вказані вище теми стосуються
другої. Йде, по суті, певна підміна змісту
дисципліни педагогіки вищої школи
методикою викладання у вищій школі.

Аналізуючи зміст багатьох навчаль�
них і робочих навчальних програм
з методики викладання у вищій школі,
спираючись на навчальні посібники
С. У. Гончаренка, В. К. Федорченка та
В. М. Нагаєва [4; 5, с. 223–224], вимоги
кредитно�модульної системи організації
навчального процесу [7–9], спинимося
на такій логіці викладу змісту курсу:

Змістовий модуль 1. Теоретичні заса�
ди методики викладання у вищій школі.

Тема 1.1. Методика викладання як
наука та навчальна дисципліна.

Тема 1.2. Нормативно�методичне
забезпечення діяльності кафедри.

Тема 1.3. Принципи укладання на�
вчальних та робочих навчальних програм.

Змістовий модуль 2. Основи мето�
дичної діяльності викладача вищої
школи

Тема 1.4. Система методів викладан�
ня у вищій школі.

Тема 1.5. Основні види навчальних
занять у вищій школі та особливості
методики їх проведення.

Тема 1.6. Методика організації курсо�
вого, дипломного проектування. Прак�
тика та стажування.

Тема 1.7. Сучасні педагогічні техно�
логії.

Змістовий модуль 3. Методичний
практикум з підготовки та проведення
навчальних занять у вищій школі.

Тема 2.1. Розроблення та аналіз пла�
ну�конспекту проведення лекційного
заняття.

Тема 2.2. Розроблення та аналіз пла�
ну�конспекту проведення семінарського
та практичного заняття.

Тема 2.3. Розроблення та аналіз пла�
ну�конспекту проведення ділової гри.

Тема 2.4. Методика оцінювання на�
вчальних досягнень.

Тема 2.5. Методичний тренінг прове�
дення фрагментів різних видів навчаль�
них занять.

До системи індивідуальних занять
включено методичний проект укладання
планів�конспектів різних видів навчаль�
них занять, зокрема й ділової гри, про�
ект навчальних презентацій та інших
розроблених наочних матеріалів із тем
занять, участю у наукових та методичних
конференціях.

Вказана технологія навчання дорос�
лих побудована на андрагогічній моделі
навчання, де, власне, той, хто навчаєть�
ся, є активним її учасником із вільним
вибором сфери застосування набутих
знань, умінь і навичок, постійним їх (вза�
ємо) контролем за індивідуальним під�
ходом у навчанні. При одночасному
застосуванні у практичній навчальній
діяльності методів навчання та фрагмен�
тів навчальних занять існують труднощі
та деякі перестороги щодо правильності
виконання завдання. Це поступово усу�
вається завдяки системному та систе�
матичному використанню технологічних
прийомів у викладанні. Усні опитування
студентів і слухачів свідчать про значний
ефект та краще запам’ятовування такої
великої кількості інформації, коли вона
може плануватися, організовуватися та
реалізовуватися ними самостійно, під
керівництвом викладача з поступовою її
корекцією. 

Найефективнішими методами при
роботі з дорослими серед використаних
є групові та міні�доповіді. Це сприяє ви�
робленню комунікативних умінь і формує
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почуття команди, вміння створити само�
презентацію власних здібностей.

Аналізуючи теорію і практику викла�
дання зазначеного курсу методики, вар�
то зробити такі висновки:
· зміщення акцентів у бік вивчення

методичної діяльності кафедри та її нор�
мативно�правового забезпечення,
викладача та методичного тренінгу щодо
проведення окремих видів навчальних
занять без дублювання деяких тем інших
дисциплін, що вивчаються або вивчалися;
· при розподілі навчальних годин

дисципліни зменшувати кількість лекцій�
них занять та збільшувати семінарсько�
практичні, керуючись нормативними до�
кументами МОН України відповідно до
кредитно�модульної системи організації
навчального процесу;
· ураховуючи категорію осіб, що на�

вчаються, та їхнє майбутнє професійне
спрямування, в аудиторній роботі біль�
ше застосовувати методи активного
навчання у структурі технології навчання
дорослих; 
· фахово поєднувати елементи різ�

них технологій навчання задля можли�
вості створення власної ефективної тех�
нології навчання дорослих, керуючись
основними засадами технологічно�андра�
гогічного досвіду навчання;
· значно ускладнює проведення на�

вчальних занять відсутність, власне,
загальнопедагогічних основ як таких,
оскільки деякі студенти взагалі не вивчали
курс «Основи педагогіки та психології»,
а якщо й вивчали, то реально обходилися
чомусь, здебільшого, основами психоло�
гії. Тому і варто починати в таких умовах
викладання з роз’яснення поняття «пе�
дагогіка», «педагогіка вищої школи», її
структури, мети, завдань та місця мето�
дики викладання у вищій школі у системі
педагогічних наук.

Стосовно перспективи подальшого
розвитку при викладанні курсу у май+
бутньому.

Слід чітко дотримуватися структур�
но�логічної схеми підготовки фахівця та
вивчення курсу загалом. На цій основі
бажано розробити методичні рекомен�
дації та практикум технології навчання
дорослих, враховуючи специфіку фа�
культету відповідної спеціальності або
спеціалізації підготовки фахівця.
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У статті розглянуто психологічні особ+
ливості процесу адаптації учнів п’ятого
класу до умов середньої школи. Описа+
но різні наукові підходи до аналізу озна+
ченої проблематики, а також показано
вплив на процес адаптації різноманітних
факторів: когнітивного, емоційного і по+
ведінкового.

Ключові слова: адаптація, навчаль�
ний процес, учні, середня школа.

Проблема вивчення особливостей
адаптації дитини до школи не вичерпу�
ється аналізом періоду молодшого
шкільного віку, оскільки адаптаційні про�
цеси мають місце впродовж усього
періоду навчання. Освітній процес за
своєю суттю передбачає безперервні
зміни обставин навчання і здійснюється
в умовах безперервного розвитку шко�
ляра. І все ж у процесі навчання вио�
кремлюють періоди, що найскладніші
з погляду адаптації дітей. Одним із таких
вважається перехід учнів із початкової
до середньої школи [1]. Психолого�пе�
дагогічна практика доводить, що для
багатьох школярів у цей час типовими
є зниження успішності, порушення пове�
дінки, емоційна нестабільність, підвищена
стомлюваність тощо. Виявлення причин
цих труднощів і пошук шляхів організації
ефективної психологічної допомоги шко�
лярам є актуальними завданнями психо�
логії, зокрема педагогічної (Д. Б. Елько�
нін, Т. В. Драгунова, A. М. Прихожан,
Т. І. Юферева, Е. В. Новикова та ін. [2; 3; 6]).

Останнім часом інтерес дослідників до
проблеми адаптації дітей у такий період
шкільного життя значно зріс (Д. Б. Елько�
нін, Т. В. Драгунова, A. М. Прихожан,
Т. І. Юферева, Е. В. Новикова, Г. А. Цукер�
ман, О. А. Сизова, Л. А. Ясюкова та ін.) [4]. 

Проте методичне забезпечення ді�
яльності психологів освітніх установ
в основному продовжує базуватися
переважно на узагальненні практичного
досвіду фахівців, накопиченого в умовах
сучасної масової школи, а не на резуль�
татах цілеспрямованих наукових дослі�
джень. Багато питань, такі, як вплив осо�

бистісної адаптації школяра на адаптацію
до навчання, зв’язок шкільної дезадап�
тації з такими психологічними проявами,
як тривожність і агресивність, а також
вплив ставлення підлітка до свого класу
і його шкільна адаптація, розроблено
недостатньо глибоко. Власне, вивчення
окреслених проблем зумовило наш інте�
рес до поглибленого вивчення даної
проблематики.

У психологічній літературі описані
різні підходи до визначення феномену
психологічної адаптації. Як системну
реакцію організму, що забезпечує мож�
ливість усіх видів соціальної адаптації,
розуміє психологічну адаптацію В. І. Мед�
ведєв, зі свого боку, Р. М. Баєвський
вважає, що процеси адаптації спрямова�
ні на підтримання рівноваги між організ�
мом і середовищем [3]. Згідно з Ф. Б. Бе�
резіним, під психологічною адаптацією
розуміється безперервний процес ак�
тивного пристосування психіки особи�
стості до умов фізичного та соціального
середовища, а також результат цього
процесу [2].

Також у психологічній літературі під
поняттям психологічної адаптації маєть+
ся на увазі процес взаємодії особистості
із середовищем, за якого особистість
повинна враховувати особливості сере�
довища й активно впливати на нього
з тим, щоб забезпечити задоволення
своїх основних потреб. Процес взаємодії
особистості та середовища полягає в по�
шуку та використанні адекватних засобів
і способів задоволення основних потреб.
До них належать потреба у безпеці;
фізіологічні потреби (в їжі, сні, відпочинку
тощо); потреба у сприйнятті та любові;
у визнанні та повазі; у самоствердженні,
самовираженні та розвитку. 

Ефективність психологічної адаптації
залежить від того, наскільки адекватно
індивід сприймає себе і свої соціальні
зв’язки. Викривлене чи недостатньо
розвинене уявлення про себе також
веде до порушень адаптації. Процес
адаптації залежить і від цілей, ціннісних
орієнтацій особистості, прийняття свого
соціального статусу [3].
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На думку В. П. Вахова, адаптація
у стресогенній ситуації набуває форм
гіпердинамічних і гіперпсихічних реак�
цій. У ситуаціях особливого нервово�
психічного напруження здебільшого
мають місце дезадаптативні реакції. До
них належить відмова від свідомого конт�
ролю свого стану, а також захоплення
надмірними емоційними реакціями [2].

У контексті психічної адаптації термін
шкільної адаптації використовується для
опису різних проблем і труднощів, що
виникають в учнів під час навчальної
діяльності. Із цим поняттям пов’язують
ускладнення у навчанні, конфлікти з од�
нокласниками, неадекватну поведінку.
Цілком природно, що подолання тієї чи
іншої форми дезадаптованості (стан, що
виникає від незадоволення основних
потреб у результаті використання не�
адекватних способів поведінки) повинно
бути спрямовано на усунення причин,
що її викликають. 

Для більш повного дослідження психо�
логічних особливостей адаптації п’яти�
класників до навчання потрібно врахову�
вати специфіку цього періоду. Вік перехо�
ду з початкової школи до середньої
(11–12 років) є етапним, поворотним
пунктом онтогенезу. Це етап, коли зрос�
таюча людина переходить із вікового
періоду дитинства до вікового періоду
підлітковості. При цьому змінюються вся
система значущих для певного віку сто�
сунків, соціальна ситуація їх розвитку. 

Цей період має такі характерні особ�
ливості [1]:

1) зниження успішності, зменшення
працездатності, дисгармонійність у внут�
рішній будові особистості, відмирання,
насамперед, усталеної системи інтере�
сів, негативний, протестуючий характер
поведінки;

2) переорієнтація спілкування з до�
рослих на однолітків.

3) провідною діяльністю для цього
періоду є інтимно�особистісне спілку�
вання, яке вибудовується на підґрунті
морально�етичних норм;

4) основне новоутворення — «почут�
тя дорослості», розвиток самосвідомос�
ті й самооцінки, інтересу до себе як до
особистості, критичне ставлення до ото�
чуючих, уміння підпорядковувати свої
інтереси нормам колективного життя,
здатність до ідентифікації;

5) діяльність (навчальна, організацій�
на, трудова, пізнавальна тощо) спрямова�
на на систему стосунків у різних ситуаціях.

Окрім психологічних змін, потрібно
враховувати й фізіологічні та анатомічні
зміни раннього підліткового віку, а також
нормативну кризу 13 років. Усі описані
вікові особливості накладаються на про�
цес протікання адаптації учнів до се�
редньої школи і впливають на ефектив�
ність протікання цього періоду.

Потрібно звернути увагу на соціаль�
ні детермінанти шкільної адаптації при
переході з початкових класів до се�
редніх.

У п’ятому класі умови навчання доко�
рінним чином змінюються: діти перехо�
дять від одного основного вчителя до
системи «класний керівник — учителі�
предметники», уроки, як правило, про�
ходять у різних кабінетах. Нерідко діти
змінюють школу (наприклад, вступають
до спеціалізованих освітніх закладів),
у них з’являються не лише нові вчителі,
а й нові однокласники. У деяких випад�
ках це може бути повністю заново сфор�
мований колектив (наприклад, гімназії
та ліцеї, в яких розпочинається навчання
з п’ятого класу).

Перехід із початкової школи у серед�
ню пов’язаний також зі зростанням на�
вантаження на психіку учня. Психологічні
та психофізіологічні дослідження свід�
чать, що на початку навчання у п’ятому
класі школярі переживають період адап�
тації до нових умов навчання, багато
в чому схожий на той, що був характер�
ний для початку навчання в першому
класі [1; 4].

Різка зміна умов основного виду
діяльності, різноманітність і якісне усклад�
нення вимог, що ставляться до школяра
різними вчителями необхідність на кож�
ному уроці пристосовуватися до своє�
рідного темпу, особливостей мови, сти�
лю викладання кожного вчителя і навіть
зміна позиції «старшого» в початковій
школі на «найменшого» в середній — усе
це є досить серйозним випробуванням
для психіки школяра.

Ще одним випробуванням для шко�
ляра є певна індивідуалізація, знеособ�
лення підходу педагога до школяра.
У деяких п’ятикласників виникає відчут�
тя самотності: нікому з дорослих у школі
вони не потрібні. Інші, навпаки, ніби
«чманіють» від раптової свободи: у них
проявляється гіперактивність, а також
агресія, що спрямована на однолітків
і старшокласників.

Усі ці прояви можна пояснити, ви�
ходячи з розроблених Б. С. Братусем
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критеріїв диференціації психологічної
адаптації, а саме [5]:

– бажання змінити зовнішні обставини;
– ухиляння від розв’язання пробле�

ми, пошук відповідного середовища, яке
сприяло б адаптативності індивіда;

– зміна своєї внутрішньої структури.
Відповідно до описаних критеріїв,

у процесі експериментального дослі�
дження ми можемо констатувати у шко�
лярів прояви різних форм поведінки:
надмірну тривожність, боязкість або,
навпаки, «розв’язність», надмірну мовну
активність, метушливість, зниження пра�
цездатності, появу забудькуватості, неор�
ганізованості, спостерігається порушення
сну, апетиту. Подібні функціональні відхи�
лення в тій або іншій формі характерні
приблизно для 70–80% школярів.

У більшості дітей перераховані відхи�
лення носять одиничний характер і зни�
кають, як правило, через 2–4 тижні після
початку навчання. Проте трапляються
випадки, коли процес адаптації затягу�
ється на 2–3 місяці і навіть більше
(можлива тривалість навіть до року).
З адаптаційним періодом часто пов’яза�
ні захворювання дітей, які найчастіше
носять психосоматичний характер. Такі
прояви можливі за умови порушення
механізму психологічної адаптації, що
характеризується перебігом таких по�
етапних стадій [4]:

— первинне збільшення психологіч�
ного напруження, що супроводиться різ�
номанітними спробами пристосування
до ситуації;

— подальше зростання напруженості
в умовах, коли здійснені спроби залиша�
ються безрезультатними;

— подальше збільшення напружен�
ня, яке дезорганізує поведінку;

— якщо всі спроби пристосуватися
до ситуації залишаються марними,
настає стадія зриву, під час якої підви�
щується тривога, виникають депресія,
почуття безпомічності й безнадії, а також
можливе погіршення фізичного стану
психосоматичного походження.

Очевидно, що різноманітні варіанти
адаптативних порушень проявляються
не ізольовано, а в певних взаємовідно�
шеннях одне з одним, що відрізняються
ступенем вираженості і характером
переваги одного з них. Причиною цього
є те, що виникнення стану психологічної
адаптації можливе не тільки в ситуації
дезорганізації окремих домінантних для
адаптивних можливостей особистості

підсистем, а й за умови порушення
функціональних можливостей адапта�
ційної системи загалом. 

Якщо процес адаптації набуває затяж�
ного характеру, то описані синдроми
формуються поетапно, у порядку зрос�
тання міри своєї вираженості. Подібні
процеси є наслідком дезадаптації функ�
ціональних ланок, що забезпечують пере�
робку інформації (її пошук, сприйняття,
аналіз і синтез, збереження і використан�
ня), вони руйнуються або функціонують
на більш низькому рівні [2].

Спираючись на положення Е. Еріксо�
на [6], який пропонує широкий підхід до
поняття адаптації, можна виділити такі
особливості її протікання: протиріччя,
тривога, захисні реакції індивіда, які,
у свою чергу, можуть перерости у гар�
монійну рівновагу або у конфлікт. Тобто
сприйняття індивідом нових соціально�
психологічних умов, яких неможливо
уникнути, відбувається за двома напря�
мами. В одному випадку психологічна
адаптованість особистості (у нашому
дослідженні це школяр�п’ятикласник)
проявляється в гармонійній рівновазі,
в іншому — виникає конфлікт. 

З метою перебігу процесу адаптації
у напрямку гармонійної рівноваги не�
обхідно забезпечити дитині, насамперед
у сімейному оточенні, спокійну обстанов�
ку, чіткий режим, відчуття підтримки, спів�
переживання та допомоги з боку батьків.

За ступенем адаптивності школярів�
п’ятикласників, у процесі експеримен�
тального дослідження вдалося виділити
три групи дітей: перша група адаптується
упродовж перших двох місяців навчання.
Ці діти відносно швидко вливаються
в колектив, освоюються у школі, набува�
ють нових друзів. У них майже завжди
гарний настрій, вони спокійні, доброзич�
ливі, добросовісні і без видимого напру�
ження виконують усі вимоги вчителя.
Інколи у них все ж проявляються склад�
нощі — або в контактах з дітьми, або
в стосунках з учителем, оскільки їм ще
важко виконувати усі вимоги правил
поведінки. Але впродовж двох місяців
означені труднощі, як правило, долаються,
дитина повністю освоюється і з новим
статусом учня, і з новими вимогами, і з но�
вим режимом.

Друга група дітей має триваліший
період адаптації, період невідповідності
їхньої поведінки вимогам школи затягу�
ється. Діти не можуть прийняти нову си�
туацію навчання, спілкування з учителем,
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дітьми. Такі школярі можуть бути не�
уважними на уроках, з’ясовувати стосунки
з товаришами, вони не реагують на заува�
ження вчителя або реагують демонстра�
тивно: сльозами, образами. Як правило,
ці діти зазнають труднощів і в засвоєнні
навчальної програми; лише наприкінці
першого півріччя реакції цих дітей стають
адекватними вимогам школи, вчителя.

Третя група — це діти, в яких соціаль�
но�психологічна адаптація пов’язана зі
значними труднощами. У них яскраво
виявляються негативні форми поведінки,
різким є прояв негативних емоцій, вони
досить складно засвоюють навчальні
програми. Саме на таких дітей найчасті�
ше скаржаться вчителі: вони, на їхню
думку, «заважають» працювати в класі.

У цьому контексті слід звернути увагу
на зворотний бік адаптації дитини — це
шкільна дезадаптація, яку викликають
дві групи причин [1]:

1) індивідуальні характеристики ди�
тини: її здібності, особливості емоційно�
вольової сфери, стан здоров’я, особли�
вості родинного середовища;

2) вплив соціально�економічних і со�
ціально�культурних умов: родинне ото�
чення, матеріальний стан сім’ї, її куль�
турний рівень, цінності, традиції школи,
стиль взаємин між колективом учителів
та учнів, способи співпраці з учителями
та ровесниками.

Порушення адаптації виражається, як
вже зазначалося, у вигляді активного
протесту (ворожість), пасивного протес�
ту (уникнення), підвищеної тривожності і
невпевненості у собі, що відповідною
мірою позначається на всіх сферах
діяльності дитини у школі [1].

На думку науковців, ознаками успіш�
ної адаптації вважаються [1; 3; 2]:

— задоволеність дитини процесом
навчання;

— легкість справляння з навчальною
програмою; 

— міра самостійності дитини при вико�
нанні нею навчальних завдань, готовність
вдатися до допомоги дорослого лише
після спроб виконати завдання самій;

— задоволеність міжособистісними
стосунками — з однокласниками і вчи�
телями.

Ознаками дезадаптації вважаються [1]:
— підвищена стомлюваність, яка

проявляється в поведінці та зовнішньо�
му вигляді;

— небажання дитини ділитися своїми
враженнями про проведений день, за�

критість, зосередженість на власному
внутрішньому світі;

— прагнення відвернути увагу дорос�
лого від особистісних проблем і почуттів
школяра;

— відмова приймати встановлені
правила та вимоги; як приклад — відмо�
ва від виконання домашніх завдань;

— негативні характеристики на адре�
су школи, вчителів, однокласників;

— скарги на ті або інші події, пов’яза�
ні зі школою;

— неспокійний сон;
— труднощі вранішнього пробуджен�

ня, млявість;
— постійні скарги на погане самопо�

чуття.
Дезадаптованість учнів призводить

до неадекватної, погано контрольованої
поведінки, конфліктних стосунків, пере�
кручувань в особистісному розвитку,
проблем у навчальній діяльності.

Н. В. Вострокнутов виділяє три основ�
ні типи проявів шкільної дезадаптації [1]:

— неуспішність у навчанні за про�
грамними вимогами, відповідними віку
дитини, що включає такі ознаки, як хро�
нічна неуспішність, недостатність і урив�
частість загальноосвітніх відомостей без
системних знань і навчальних навичок
(когнітивний компонент шкільної дез�
адаптації); 

— постійні порушення емоційно�осо�
бистісного відношення до окремих
предметів, навчання загалом, педагогів,
а також протистояння та заперечення
перспектив, пов’язаних із навчанням
(емоційно�оцінний, особистісний ком�
понент шкільної дезадаптації);

— порушення поведінки, що систе�
матично повторюються, під час навчан�
ня і в шкільному середовищі (поведінко�
вий компонент шкільної дезадаптації).

У більшості дезадаптивних дітей досить
чітко можна спостерігати всі три вказані
компоненти, проте переважання серед
проявів шкільної дезадаптації того чи іншо�
го з них залежить, з одного боку, від віку
і етапів особистісного розвитку, а з іншо�
го — від причин, що покладені в основу
формування шкільної дезадаптації.

На сучасному етапі вивчення розгля�
дуваної проблематики, одним із голов�
них механізмів, що забезпечує опти�
мальну адаптацію дитяти до учбової
діяльності, стає психолого�педагогічний
супровід школяра. Під процесом супро�
воду розуміють забезпечення допомоги
в розвитку завдяки об’єднанню зусиль
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різних фахівців (педагогів, психологів,
соціальних педагогів), які працюють
в системі освіти, а також тісна співпраця
з батьками.

Нами було проведено дослідження
з метою отримання нових даних про
психологічні особливості адаптації п’яти�
класників. У результаті було виявлено,
що учні п’ятого класу сприймають свій
клас як самостійну цінність, тобто в них
є колективістське ставлення до свого
класу. Першочерговими проблемними
сферами виявилися групові взаємосто�
сунки і самопрезентація. Спостерігається
зацікавленість в успіху групи загалом та
кожного її члена зокрема, бажання внес�
ти вклад у групову діяльність. Спостері�
гається потреба у колективній діяльності.
Прикметним є той факт, що ефективність
або неефективність перебігу процесу
адаптації до нових навчальних умов жод�
ним чином не впливає на ставлення учня
до свого класу, він так і залишається на
колективістській позиції. 

Наше дослідження підтвердило гіпо�
тезу про те, що одним із емоційних про�
явів шкільної дезадаптації є шкільна три�
вожність, а в поведінковому аспекті
дезадаптація виявляється в агресивній
поведінці і насамперед у таких її про�
явах, як словесна агресія, негативізм,
дратливість і образливість.

Також були отримані дані, які засвід�
чують зв’язок особистісної і шкільної
адаптації: при особистісній неадаптова�
ності або взагалі дезадаптованості у п’я�
тикласників діагностується і шкільна
дезадаптованість.

Отже, можна зробити висновок, що
психологічні особливості школяра впли�
вають на процес перебігу адаптації до
навчання.

Успішність у житті дорослої людини на
99% залежить від її успішності у шкільні
роки. Під успішністю в школі слід розумі�
ти не лише гарні оцінки та «зразкову»
поведінку, а насамперед те, як дитина

зуміла вписатись у шкільний колектив
і наскільки була визнана шкільними вчи�
телями. А гармонійність і своєчасність
шкільної адаптації залежить не лише від
того, чого особистість змогла досягти,
а ще й від того, чого їй вдалося уникнути.

Для оптимізації процесу адаптації
учнів�п’ятикласників потрібно:

— здійснювати індивідуальний підхід
до учня та його можливостей, намагати�
ся не занизити самооцінку й мотивацію
до засвоєння знань;

— допомагати учням розвивати та
реалізувати свої здібності;

— сприяти формуванню в них пізна�
вальної мотивації;

— сприяти формуванню стійких цін�
ностей та ідеалів;

— шкільним психологам створювати
та реалізувати програми психолого�пе�
дагогічного супроводу в період адаптації
учнів із тим, щоб подолати дезадапта�
тивні процеси, а також проводити тре�
нінги та індивідуальну консультативну
роботу.
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Мета статті полягає в обґрунтуванні
необхідності запровадження дистанційної
форми навчання як умови повноцінної
соціальної та особистісної реабілітації
людей з обмеженими можливостями і дає
змогу реалізувати їхні здібності, забезпе+
чити інтеграцію в сучасне суспільство.

Ключові слова: адаптація, дистан�
ційне навчання, інтеграція, дистанційне
інтерактивне навчання, корекція, соціа�
лізація, студенти�інваліди.

Цель статьи заключается в обоснова+
нии необходимости внедрения дистан+
ционной формы обучения как условия
полноценной социальной и личностной
реабилитации людей с ограниченными
возможностями и дает возможность реа+
лизовать их способности, обеспечить
интеграцию в современное общество.

Ключевые слова: адаптация, дистан�
ционное обучение, интеграция, дистан�
ционное интерактивное обучение, коррек�
ция, социализация, студенты�инвалиды.

The purpose article consist in substan+
tiation the necessity to introduce distance
form education as a condition of com+
prehensive social and personal rehabilita+
tion of students with special needs and
give possibility realize they ability, provide
move in modern society.

Key words: adaptation, distance edu�
cation, integration, distance interactive
education, correction, socialization, stu�
dents with disabilities.

Постановка проблеми. Однією
із проблем, що їх має вирішити наука
«психологія» для людей з обмеженими
фізичними можливостями, зокрема тиф�
лопсихологія, є розроблення інструментів
щодо соціальної реабілітації, адаптації
й інтеграції у суспільство інвалідів. Йдеть�
ся, зокрема, про педагогічний та психо�
логічний вплив на особистість. Актуаль�
ність проблеми визначається недостат�
нім вивченням ролі інноваційних техно�

логій в освіті щодо інтеграції молоді
з обмеженими фізичними можливостя�
ми, зокрема — сліпих і слабозорих, у гру�
пи зрячих людей.

Завдання дослідження полягає у ви�
вченні можливостей інноваційних освітніх
і виховних технологій у сприянні профе�
сійній адаптації та інтеграції студентів
із фізичними вадами, зокрема сліпих і сла�
бозорих, у навчальні групи студентів зви�
чайних вищих навчальних закладів (ВНЗ).

Виклад основного матеріалу дослід&
ження. Дослідження побудовано на ана�
лізі літературних джерел, пов’язаних із ви�
вченням наслідків втілення інноваційних
технологій в освіті в інтеграцію сліпих і сла�
бозорих студентів у групи зрячих людей.
Зокрема, з’ясовані особливості психофі�
зичного розвитку людей з особливими
потребами, методи їх навчання, вихован�
ня, реабілітації та соціалізації у наукових
працях вітчизняних психологів і педагогів,
у числі яких А. Й. Капська, О. Г. Карпенко,
І. М. Пінчук (НПУ імені М. П. Драгоманова),
І. Г. Єременко, В. І. Бондар, О. П. Хохліна,
Н. Ф. Масенко, П. М. Таланчук та ін. 

Інтеграція в освітнє середовище
допомагає молоді з обмеженими фізич�
ними можливостями отримати профе�
сію, самореалізуватися, досягти успіху
в житті і кар’єрі, відчути себе особистіс�
тю, невід’ємною частиною суспільства.

Інноваційні технології будуються,
зокрема, на деяких ідеях: інтеграція сту�
дентів з особливими потребами у ВНЗ
вимагає взаємної адаптації обох сторін:
студентів, які здобули середню освіту
у спеціальних школах, — до нових умов
навчання в інтегрованому середовищі
і навчального закладу, до потреб сту�
дентів з обмеженими фізичними можли�
востями у спеціальних технологіях та
засобах навчання. Про це, зокрема,
писали: В. П. Андрущенко «Модерніза�
ція вищої освіти: проблеми, теорії, мето�
дології, практики [1]»; А. Г. Шевчук
«Сучасні проблеми освіти і професійної
реабілітації людей з вадами здоров’я» [2];
А. Й. Капська «Соціально�педагогічна
робота з дітьми та молоддю з функціо�
нальними обмеженнями» [3].
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Студенти з особливими потребами
мають певні проблеми, які сформува�
лись у попередні періоди життя, і навчан�
ня цих студентів суттєво впливає на їхню
пізнавальну активність та інтеграцію
в освітнє середовище. Основними проб�
лемами для них є труднощі у подоланні
бар’єрності оточуючого середовища,
зокрема освітнього, тому створення без�
бар’єрного простору є першочерговим
завданням сучасного освітнього закладу.

Суттєвими проблемами також є про�
галини у знаннях, труднощі у сприйнятті
навчального матеріалу у загальноприй�
нятому вигляді.

Відповідно до Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні», вибір форм і методів навчання
інвалідів здійснюється на підставі вис�
новку медико�соціальної експертизи.
При навчанні, професійній підготовці чи
перепідготовці інвалідів допускається
застосування альтернативних форм на�
вчання, яким і є дистанційне інтерактив�
не навчання (ДІН), головною метою яко�
го є забезпечення доступу до освітніх
ресурсів шляхом використання сучасних
інформаційних технологій і телекомуні�
каційних мереж і надання умов для реа�
лізації громадянами своїх прав на освіту.

Про деякі методологічні аспекти
впровадження дистанційної освіти в Ук�
раїні писали В. М. Брустінов, Л. Б. Во�
лошко, Н. В. Рокосовик, П. А. Тімофєєв,
В. В. Четов, Б. Г. Янушевський.

Ефективність дистанційного навчан�
ня пояснюється тим, що вона має низку
переваг порівняно зі звичайною. По�
перше, не вимагається очної зустрічі
великої кількості людей. Використання
електронного навчання знижує витрати
на організацію курсів, зарплату персона�
лу, облаштування аудиторії, транспортні
витрати та багато інших. Друга перевага
полягає в тому, що в людей виникає
можливість учитися у зручний для них
час. Крім того, за цієї форми процес на�
вчання можна зробити безперервним. 

У мене є результати опитування тих,
хто використовує електронне навчання.
Багато хто з них вважає за краще вчитись
у робочий час і на своєму робочому місці.

Розробленням і впровадженням сис�
тем електронного навчання займаються
українські компанії. Завдяки E�learning
(вивчення) рішення будується на основі
цілої низки програмних продуктів, серед
яких є: засоби розробки учбового контен�
та (Authoring Tool); системи управління на�
вчанням (Learning Management System) —

прийнятий в Україні термін: система
дистанційного навчання (СДО); система
обміну інформацією; система управління
контентом/навчальним порталом.

Технології E�learning поки не дістали
в Україні значного поширення, особливо
в системі вищої освіти. Проте на українсь�
кому ринку сьогодні вже існує ряд компаній
та вищих навчальних закладів, що успішно
застосували систему дистанційного на�
вчання, розробляючи навчальні програми,
серед яких працюють Texno Matix, Києво�
Могилянська школа бізнесу [4].

Проведений нами аналіз можливос�
тей дистанційного інтерактивного на�
вчання свідчить про доцільність його
використання для громадян з обмежени�
ми фізичними можливостями через свою
зручність і практичність. Сприятливими
факторами дистанційного навчання інва�
лідів, зокрема сліпих і слабозорих, є такі:

— гнучкість: студенти�інваліди навча�
ються у зручний для себе час, у домашніх
умовах, за допомогою мережі Інтернет;

— модульність: модульний прин�
цип дозволяє з набору незалежних кур�
сів�модулів сформувати навчальну про�
граму, яка відповідає індивідуальним
потребам;

— паралельність: навчання може
здійснюватися одночасно з професій�
ною діяльністю без відриву від вироб�
ництва;

— економічність: використання
комп’ютерного моделювання приводить
до зниження витрат на підготовку фахівців; 

— технологічність: використання
у навчальному процесі інформаційних
технологій сприяє входженню людини
в інформаційний простір;

— соціальна рівність: забезпечення
рівних можливостей одержання освіти
незалежно від місця проживання, стану
здоров’я і соціального статусу;

— нова роль викладача: він, як на�
ставник�консультант, координує пізна�
вальний процес, удосконалює свої курси
лекцій, підвищує творчу активність і ква�
ліфікацію відповідно до нововведень та
інновацій;

— позитивний вплив на студента: за
рахунок самоорганізації підвищується
його творчий й інтелектуальний потенціал;

— якість: для підготовки дидактич�
них засобів навчання залучається висо�
кокваліфікований професорсько�викла�
дацький склад.

Навчальна діяльність тісно пов’язана
з виховною роботою зі сліпими і слабо�
зорими. Ми робимо акцент на такі
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фактори й умови створення для студен�
тів з обмеженими фізичними можливо�
стями високоморального освітньо�ви�
ховного середовища:
 високий рівень моральної та про�

фесійної культури викладача;
 доброзичлива атмосфера;
 гуманний стиль спілкування і по�

водження;
 співробітництво, співтворчість;
 створення ситуацій успіху;
 оптимістичний настрій;
 емоційне піднесення;
 стимулювання інтересу до різно�

манітних видів діяльності студентів�інва�
лідів;
 постановка індивідуальних, врахо�

вуючи фізичні відхилення тих, хто навча�
ється, завдань і задач;
 створення умов для максимальної

творчої самореалізації студентів;
 заохочення та стимулювання само�

стійності, самопізнання, самоврядування,
саморозвитку й самореалізації студентів;
 створення ергономічного опти�

мального середовища (зручне робоче
місце, що враховує захворювання сту�
дента, освітлення, температура, провіт�
рене приміщення). 

Далі подані особливості життя сту�
дентів�інвалідів, які, на нашу думку, до�
цільно використовувати в інноваційних
технологіях у вихованні молоді з обме�
женими фізичними можливостями.

1. Спільно із кваліфікованими спеціа�
лістами вони одержують кваліфіковану
психологічну допомогу з метою усунен�
ня соціальної напруженості та позбав�
лення комплексів, викликаних набуттям
інвалідності; вони одержують допомогу
в поліпшенні стану всього організму
шляхом складання індивідуальних комп�
лексів спортивних і оздоровчих вправ
(фізіотерапія, акватерапія). 

Розроблення індивідуальних корек�
ційних програм духовної реабілітації
(музикотерапія, бібліотерапія, арттера�
пія, аромотерапія, логотерапія) та ство�
рення моделей духовно�фізичного роз�
витку особистості в соціокультурному
просторі сприяють моральному і со�
ціальному розкріпаченню інвалідів, їх
інтеграції у суспільство.

Дуже важливо, що звичайні студенти
та молодь з обмеженими фізичними
можливостями зустрічаються під час
проведення загальних виховних заходів
у ВНЗ, і інвалідний візок не є бар’єром
для їхнього спілкування, а навпаки, має
серйозний виховний момент: яким при�

кладом стійкості та мужності для них
є боротьба за життя цих людей.

Найефективнішими засобами стиму�
лювання процесу виховання студентської
молоді є дискусії, турніри, дебати, на�
укові конференції, обговорення творів,
роздуми, проблемні завдання, вживання
в образи творів мистецтва, захист про�
ектів майбутнього. Все це доступно для
студентів з обмеженими фізичними мож�
ливостями завдяки спеціально створе�
ним інтернет�проектам. 

На сьогодні інформація стає звичною
справою людського життя. Я знаю, що
кожна людина може навчитися працю�
вати з ПК на рівні користувача. Але
складним на сьогодні вважається ви�
вчення комп’ютера людьми з вадами
зору, хоча люди з вадами зору (слабко�
зорі) повинні адаптуватися (пристосува�
тися) до роботи зі звичайними ПК. Будь�
який комп’ютер можна налаштувати так,
що на ньому зможе працювати слабко�
зора людина. Але це не гарантує 100%�го
виконання роботи, оскільки слабкозора
людина завжди потребує допомоги зі
сторони.

Навчання слабкозорого студента ро�
боті на комп’ютері спрямовано на вико�
нання дій за допомогою комбінацій кла�
віш із клавіатури, але для цього першим
завданням для слабкозорого є вивчення
клавіатури. Поступово студент вивчить
усю клавіатуру.

Загалом можна навчити студента
працювати за допомогою програми Mic�
rosoft Office Word. Слабкозорий студент
зможе створювати та зберігати тексто�
вий документ, змінювати його парамет�
ри, встановлювати розмір, колір та зміну
шрифтів, нумерувати текст, розбивати
текст на абзаци, будувати таблиці і дру�
кувати документ.

Усі дії слабкозорого студента побудо�
вані на виконанні масиву комбінацій
клавіш, які студент опановує поступово
на кожному занятті. Заняття потрібно
проводити тривалістю не більше 1–1,5
години. Якщо студент скаржиться на
втому в очах — заняття слід припинити.

На сьогодні є робота з мережею
Інтернет, яка є доступною і для слабко�
зорого студента. 

Здобувши навички роботи на звичай�
ному персональному комп’ютері, студент
із вадами зору на рівні з іншими студен�
тами зможе самостійно створювати текс�
тові документи, роздруковувати їх, про�
водити пошук інформації за допомогою
мережі Інтернет.

72

В
ІС

Н
И

К
 У

Н
ІВ

Е
Р

С
И

Т
Е

Т
У

 «
У

К
Р

А
ЇН

А
» 

№
 7

, 
2

0
0

9



Педагоги вчать студентів будувати
діалог із самим собою, іншими людьми,
світом, загалом, на основі загально�
людських цінностей, наповнювати свій
внутрішній світ новим змістом, обирати
високі гуманні життєві цілі, відроджуючи
традицію педагогічного діалогу, базова�
ного на глибинному, внутрішньому взає�
мосприйнятті особистості педагога й сту�
дента на основі загальних цінностей,
ідеалів, змістів, авторитетів. Адже саме
спрямованість педагога, який має вира�
жену творчу індивідуальність, характе�
ризує наявність цінностей, переконань
та ідей, які становлять внутрішній стри�
жень особистості та діяльності педагога:
гуманістична домінанта особистісних
цілей, уявлення про мету своєї діяльнос�
ті як високу місію розвитку людини.
Саме такий викладач здатний створити
умови, що сприяють розкриттю талантів
та реалізації здібностей своїх студентів,
дати поштовх до їхньої спільної творчої
взаємодії, що має найголовніше значен�
ня для духовно�морального виховання,
для духовної реабілітації всього суспільст�
ва. У зв’язку з цим висуваються специ�
фічні вимоги для професійної діяльності
викладачів, які працюють з інвалідами.
Необхідний рівень професійної підготов�
ки викладачів вимагає оволодіння
системою знань про зміст і методику
реабілітаційно�виховної роботи педаго�
га з даним контингентом студентської
молоді; формування особистісних якос�
тей викладача, необхідних для роботи
з інвалідами. Оптимальною умовою ово�
лодіння педагогами цими знаннями та
вміннями є включення вихователів в ак�
тивну соціально�педагогічну діяльність,
зумовлену особливостями мікросередо�
вища і життєтворчості студентів�інвалі�
дів. Це вимагає наявності в діяльності
педагогів таких компонентів, як розши�
рення психолого�педагогічних знань;
особистісно�діяльнісну участь в органі�
зації соціально�виховного процесу;
участь у творчих проблемних групах;
трансформацію знань і вмінь в умовах
педагогічної діяльності. Реабілітаційно�
виховний процес в умовах духовно�інте�
лектуального розвитку та фізичної реабі�
літації, орієнтований на індивідуальний
розвиток, може виконувати свої завдан�
ня, якщо він виступає як органічна части�
на цілісної системи педагогічного впли�
ву, який відповідає рівню контингенту
вихованців і специфічних умов діяльнос�
ті реабілітаційного центру, а педагогіч�

них працівників закладу озброєно ефек�
тивною методикою виховного впливу.
Обов’язковими умовами поліпшення
якості професійної підготовки викладачів
є: ознайомлення з психолого�педагогіч�
ною літературою з проблем специфіки
роботи зі студентами�інвалідами; фор�
мування навичок управління соціально�
активною групою та реабілітаційно�ви�
ховним процесом; спеціальні заняття
(дискусії, «мозкові атаки», групове та
індивідуальне консультування, вільний
обмін думками); виявлення труднощів,
з якими стикаються вихователі в реабі�
літаційно�виховній роботі; оволодіння
методикою роботи за інноваційними
програмами; формування навичок взає�
модії з інвалідами, допомоги їм. 

Отже, підтверджено, що інноваційні
технології є ефективною формою освіти.
Вона сприяє їх професійному становлен�
ню, їх соціальному і моральному розкріпа�
ченню, входженню у суспільно�громадську
структуру, підвищує їх самооцінку, стиму�
лює і підносить віру у власні можливості.

Ці інноваційні технології забезпечу�
ють рівний доступ людей із зоровими
недугами до освіти, використовуються
спеціальні методи, педагогічні технології
та інноваційні психологічні розробки.
Завдяки інтерактивним інноваційним
технологіям студенти з особливими
потребами набувають навичок і знань за
спеціальністю, що робить їх конкуренто�
спроможними на ринку праці, у роботі
з комп’ютерною технікою, у роботі в ме�
режі Інтернет. 
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Нова класифікація професій Феде+
рального статистичного відомства ФРН
(1992) дає змогу ґрунтовніше розмежу+
вати соціально+педагогічні професії. Із
1993 р. до кола соціальних професій
входять категорії соціальних працівниць,
соціальних педагогів, нянь, які догляда+
ють дітей, виховательок. Надалі ці кате+
горії позначаються як основні соціально+
педагогічні професії.

Ключові слова: соціальна сфера,
персонал, кваліфікація, класифікація про�
фесій.

The new profession classification of
Federal statistics department of FRG (1992)
permit the deeper differentiation of social+
pedagogic professions. Since 1993 catego+
ries of social workers, social teachers, nur+
ses, who takes care of children, teachers
are in the list of social professions. Further
these categories are marked as main
social+pedagogic professions. 

Key words: social sphere, personal,
qualification, profession classification.

Соціальна сфера, надання соціальних
послуг населенню в Україні дедалі більше
впливає на морально�психологічний стан
її громадян, на здоров’я української нації.
Ставлення держави і суспільства до пев�
них категорій населення, що мають обме�
жені фізичні можливості та потребують
особливого соціального захисту, значно
впливають на формування іміджу країни
на міжнародній арені.

Ефективність соціальної роботи зале�
жить від мудрості державної політики та від

якісної підготовки фахівців. Ось чому так
важливо вивчати передовий досвід про�
мислово розвинутих, соціальних, правових
держав, кращі зразки їх внутрішньої політи�
ки. Системи соціального захисту населен�
ня та професійної підготовки в Німеччині
мають гарні вікові традиції і є одними з най�
кращих у світі. Разом з іншими політично�
економічними чинниками вони забезпечу�
ють високий добробут членів суспільства,
соціальний мир і спокій у державі, стабіль�
ність і прогрес в її розбудові.

Багато написано про дуальну профе�
сійну освіту у ФРН, правовий і соціаль�
ний захист її населення.

Мета дослідження — встановити,
кого компетентні державні органи Ні�
меччини визнають соціальними праців�
никами, хто працює в соціальній сфері
цієї країни і яку вони мають освіту.

Ці питання хвилюють і німецьких на�
уковців. Зокрема, час від часу їм приді�
ляють велику увагу такі відомі вчені, як
П. Клос, С. Маурер, Т. Раушенбах, І. Цюх�
нер. Цікаві результати дало вивчення
матеріалів федерального статистичного
відомства ФРН. 

Ускладнює процес дослідження та
обставина, що не існує певних статис�
тичних даних про працівників соціальної
сфери для всього цього сегменту.

О. Тірш, Т. Раушенбах називали XX сто�
ліття соціально�педагогічним століттям.
А базувалося таке твердження не в ос�
танню чергу на тому факті, що в соціаль�
ній сфері Німеччини відбулося стрімке
збільшення кількості соціальних і педа�
гогічних працівників [3, 1650].

Проте із самого початку потрібно
визначитися, кого можна віднести до
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персоналу, який виконує соціальну ро�
боту. З одного боку, до нього можна
зарахувати осіб, як навчалися, щоб її
виконувати. Це — соціальні працівниці,
виховательки, соціальні педагоги, няні по
догляду за дітьми, дипломовані педаго�
ги за спеціальністю «соціальна робота/
соціальна педагогіка». Можливо, сюди
можна було б віднести ще й асистенток
із соціальної роботи, які пройшли корот�
кий курс навчання.

Проблематичніше це зробити з таки�
ми професійними групами, як лікар�пе�
дагог або вихователька�доглядальниця,
які мають медичну освіту.

З іншого боку, можна ідентифікувати
групи працівників, що виконують повсяк�

денну соціальну роботу, незалежно від
того, яку вони мають освіту. 

За допомогою інформації, наведеної
на рис. 1, можна краще показати ті труд�
нощі, що виникають у зв’язку з необхід�
ністю ідентифікації персоналу обслуго�
вування соціальної сфери населення.

Поряд із відповідними, основними спе�
ціальностями для соціальної роботи, до
яких належать, передусім, виховательки
і соціальні педагоги (соціальні робітниці),
є широкий спектр професій працівників
з іншими формальними кваліфікаціями:
від дипломованих жінок�педагогів, учите�
лів, психологів, лікарів�педагогів до май�
стрів виробничого навчання і допоміжного
персоналу без професійної освіти.

Рис. 1 — Персонал, що виконує соціальну роботу

Працюють
у соціальній сфері

На громадських
засадах

Професійно

Не мають відповідної кваліфікації

На горизонтальній лінії (рис. 1) вказані
групи осіб, які більшість свого робочого
часу проводять у соціальній сфері, а та�
кож ті, які надають підтримку в організації
й управлінні соціальної роботи. Але
є й такі, для яких на соціальну роботу
припадає лише незначна частина робо�
чого дня — це, наприклад, майстер
виробничого навчання, коли працює
з дітьми, або куховарка в дитячому садку.

Статистика у галузі соціальної робо�
ти — йдеться про допомогу дітям і не�
повнолітнім — дає можливість формаль�
но встановити кваліфікацію працівників
соціальної сфери.

Нова класифікація професій феде�
рального статистичного відомства ФРН
(1992) дає змогу ґрунтовніше розмежу�
вати соціально�педагогічні професії.
З 1993 р. в коло соціальних професій
входять категорії соціальних працівниць,
соціальних педагогів, нянь, які догляда�
ють дітей, виховательок. Надалі ці чоти�
ри категорії позначаються як основні
соціально�педагогічні професії («Sozial�
paadagogische Kernberufe»).

Якщо розглядати розвиток «соціальних
професій» від 60�х років минулого століття
до 2000 року на підставі даних федераль�
ного статистичного відомства ФРН, то
в око відразу впадає надмірне збільшення
числа працівників соціальних професій.
Так, протягом 40 років лише у Західній
Німеччині їх кількість зросла з 96 000
(1961) до 931 000 (2000), тобто майже
в 10 разів. Особливо це зростання відбу�
валося у два останні десятиліття XX ст.

У 1999 р. 223 000 жінок — соціальних
педагогів поділялися на 94 000 випуск�
ниць спеціальних вищих навчальних за�
кладів, 41 000 — випускниць вищих на�
вчальних закладів, 28 000 — випускниць
середніх спеціальних навчальних закла�
дів, 38 000 — майстринь виробничого
навчання.

У 1999 р. близько 700 000 працівників
можна було б зарахувати до таких, що
мають основну соціально�педагогічну
професію. Виховательки становлять тут
найбільшу групу (400 000 осіб), за ними
йдуть соціальні працівниці та соціальні
педагоги (223 000).



76

В
ІС

Н
И

К
 У

Н
ІВ

Е
Р

С
И

Т
Е

Т
У

 «
У

К
Р

А
ЇН

А
» 

№
 7

, 
2

0
0

9

За період 1995–1999 рр. кількість
осіб, зайнятих у соціальних професіях,
зросла майже на 20%. 

З 1993 до 2000 р. кількість персоналу
професійних груп «виховательки» і «со�
ціальні працівниці/жінки — соціальні пе�
дагоги» виросла на 50 000–60 000 осіб.
Група «нянь по догляду за дітьми» за цей
самий час більш ніж подвоїлася.

Але в нових федеральних землях від�
булося значне скорочення кількості
соціальних педагогів/соціальних робіт�
ниць. Особливо це стосувалося вихова�
тельок, цифра яких зменшилася між 1993
і 2000 р.р. з 152 000 до 107 000. На відміну
від старих федеральних земель у Східній
Німеччині, дитячі няні відіграють несуттє�
ву роль. [keine wesentliche Role] [5].

Рис. 2 – Працівники соціальних професій 

(старі та нові федеральні землі, 1961–2000 рр.)

Таблиця 1  — Розвиток різних соціально&педагогічних професій  у старих і нових

федеральних землях (1993–2000) 

Рік
Нові федеральні землі Старі федеральні землі

Виховательки
Соц. 

педагоги
Няні

Вихова�
тельки

Соц. 
педагоги

Няні

1993 152 000 25 000 <5 000 255 000 128 000 21 000

1995 132 000 35 000 <5 000 278 000 145 000 28 000

1997 116 000 41 000 <5 000 302 000 161 000 40 000

1999 112 000 53 000 <5 000 303 000 170 000 53 000

2000 107 000 52 000 – 312 000 173 000 – 

Що стосується соціальної роботи
в лікарнях і клініках, то можна однозначно
говорити про її розбудову з 60�х і особли�
во з кінця 70�х років. Якщо в 1960 р. у клі�
ніках працювало 274 соціальних праців�
ниць, то сьогодні разом із соціальними
працівницями в нових землях їх понад
6 700. Цьому посприяли добре організо�
вані догляд, консультації пацієнтів у лікар�
няних закладах щодо реінтеграції хворих.

Однак в управліннях системи охоро�
ни здоров’я ФРН із середини 70�х рр.
кількість соціальних працівниць зменшу�
ється. Якщо в старих федеральних зем�
лях у 1974 р. там працювали ще 2 874 соц�
працівниці, то до кінця 80�х років їх
кількість зменшилася до 2 500.

Персонал установ та організацій, що
займався наданням допомоги дітям і не�

повнолітнім з 1974 до 1998 р., збільшився
удвічі. У 1998 році в них працювало майже
450 000 осіб. І якщо в 1990 р. у старих
федеральних землях на 1 000 осіб відпо�
відного віку припадало трішки більше ніж
16 працівниць, то в 1998 р. їх було вже 23.
Переважно цей персонал зосереджував�
ся у дитячих установах, і це були переваж�
но жінки, які працювали у дитячих садках,
групах продовженого дня, яслах. З непов�
нолітніми у відсотковому відношенні біль�
ше працювало чоловіків.

Розглядаючи статистичні дані за
1998 р., кидається в око, що кількість
працівників, які надавали допомогу дітям
і підліткам у нових федеральних землях,
скоротилася на 37,5% — до 130 000 осіб.

Число працюючих жінок у цій сфері
скоротилося за період з 1991 р. (190 000)
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до 1998 р. (113 000), а число чоловіків
збільшилося: у 1991 р. їх було 12 600,
а в 1998 р. — 14 400.

У 1998 р. спостерігається певне змен�
шення соціальних працівниць серед гро�
мадських представників. Частка їх ско�
ротилася з 95% до 56%.

Традиційно склалося так, що в основ�
ному соціальну роботу в Німеччині пере�
важно проводять жінки. За результатами
перепису населення у 1925 р. серед
близько 31 300 соціальних службов�
ців/виховательок дитсадків було понад
30000 жінок, що становило близько 97%.
Після Другої світової війни у Західній
Німеччині жінки становили близько 83%,
у 1998 р. — 83%–85%.

Та, як стверджують П. Клос та І. Цюх�
нер, «кількісне зростання персоналу, що
здійснює соціальну роботу, ще не га�
рантує їх фаховість і високу якість підго�
товки» [eine vergleichbare qualitative, d.h.
professionalle Entfaltung garantieren].

Т. Раушенбах і І. Цюхнер у 2001 році під�
готували виразний схематичний малюнок,
з якого можна скласти досить чітке уяв�
лення про те, хто і з якою освітою працю�
вав у соціальній сфері (Німеччина, 1999).

Якщо для відомств по роботі з молод�
дю, виховних закладів, консультацій ха�
рактерним є високий рівень осіб із вищою
освітою, то в установах, що надають
допомогу людям похилого віку, інвалідам,
або в дитсадках їх майже немає.

Рис. 3 — Працівники соціальних професій після навчання [3, c. 1653]

Виробниче навчання

48%

Університети 

6%
Без освіти 

або не вазана

16%

Середні спеціальні

навчальні заклади

19%

Соціальні вищі

навчальні заклади

11%

Підсумовуючи результати розвитку
персоналу для виконання соціальної робо�
ти в Німеччині, можна сказати наступне:

— розбудова соціальної роботи була
пов’язана зі стрімким збільшенням пер�
соналу обслуговування соціальної сфе�
ри, переважно жінок, яким більше прита�
манні від народження такі якості, як
милосердя, доброта, турботливість;

— соціально�педагогічні фахівці се�
ред працівниць, що здійснюють соціаль�
ну роботу, становлять трохи менше 50%;

— з об’єднанням двох раніше не�
однаково організованих держав і систем
соцзабезпечення виникають не лише
тенденції вирівнювання, а й відхилення
між ними. Можна констатувати, що на
противагу зростанню чисельності пер�
соналу в старих федеральних землях
спостерігалося його скорочення. Але
водночас і на Сході, і на Заході країни
відбувалося зростання професіоналізму
соціальних кадрів, збільшилася кількість
працівників із вищою освітою;

— можна і тепер спостерігати, що
в дитсадках працюють майже виключно

жінки, з неповнолітніми — більше позаш�
татних працівників, у комунальних упра�
вліннях по роботі з молоддю зайнято —
більше працівниць із закінченою вищою
освітою, а в дитячих будинках (інтернатах)
більше працівників на договірних засадах.
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Проблема аналізу вмісту кисню по�
ширюється, крім спеціальних техноло�
гічних процесів, ще й на побутовий рі�
вень споживача і повністю відповідає
основам дисципліни «Побутові елект�
ронні апарати». Найбільш поширеним
методом контролю вмісту кисню є елект�
рохімічний метод, що базується на вико�
ристанні в якості чутливих елементів
твердих оксидних електролітів.

Процес вимірювання вмісту кисню на
базі твердих електролітів у поєднанні
з передовими технологіями полягає
в оперативному визначенні величини
ЕРС електрохімічної чарунки в процесі
доступу до її активної електрохімічної
частини молекул кисню вимірювально�
го середовища.

Метою вимірювання є отримання
інформації на дисплеї вторинного при�
ладу у цифровому вигляді, що є аде�
кватною інформацією чутливого еле�
мента.

Вторинний прилад являє собою
закінчений інформаційно�обчислюваль�
ний блок із можливістю цифрової індика�
ції, який відтворює сигнал, що надходить
на його вхід, від попередньо перетворе�
ного інформативного сигналу, який іде
від чутливого елемента.

Отже, прилад складається з голівки
чутливого елемента; вторинного блоку
обробки інформації і перехідного міні�
блоку контролера.

Метою повідомлення є постановка
завдання досліджень — створення уні�

версального блоку перетворення анало�
гового сигналу з параметрами: по стру�
му 0–0,3 А, по напрузі 0–1,9 В — у кодо�
ваний цифровий сигнал, який надходить
у вторинний обчислювальний блок, що
являє собою типовий науковий кальку�
лятор.

Багатофункціональний контролер
уведення/виведення аналогових і дис�
кретних сигналів з інтерфейсом RS�485/
RS�232 (далі по тексту — контролери)
призначений для збирання й обробки
даних, формування керуючих аналого�
вих і дискретних сигналів.

Контролер має аналогові виходи для
вимірювання як нормованих, так і ненор�
мованих сигналів постійної і змінної
напруги або струму для підключення
датчиків термоопору, твердоелектроліт�
них датчиків. На аналогових виходах
контролера формуються нормовані сиг�
нали постійного струму або напруги.
Дискретні виходи «відкритий контролер»
або «релейний вихід» призначені для
управління зовнішніми дискретно�керо�
ваними пристроями. Видача команд
управління і зчитування результатів ви�
мірювання здійснюється через цифро�
вий інтерфейс передачі даних RS�485
або RS�232.

Залежно від вимог програмне забез�
печення контролера дає йому змогу
виконувати достатньо широкий спектр
функцій, а саме: перетворення та мас�
штабування вихідних сигналів у зада�
ному діапазоні; зчитування імпульсів

78

В
ІС

Н
И

К
 У

Н
ІВ

Е
Р

С
И

Т
Е

Т
У

 «
У

К
Р

А
ЇН

А
» 

№
 7

, 
2

0
0

9

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÏÅÐÅÍÎÑÍÎÃÎ ÀÍÀË²ÇÀÒÎÐÀ ÊÈÑÍÞ

П. П. Лобов, 

студент, група ЗЕА�41, 
кафедра побутової електронної апаратури
А. А. Троц, 

кандидат технічних наук, 
доцент, Університет «Україна»

ÐÎÇÄ²Ë VI

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß, ÔÀÊÒÈ, 
ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß



79

В
ІС

Н
И

К
 У

Н
ІВ

Е
Р

С
И

Т
Е

Т
У

 «
У

К
Р

А
ЇН

А
» 

№
 7

, 
2

0
0

9

і вимірювання частоти наслідування
імпульсів; логіка, що задається програ�
мою, роботи дискретних виходів (більше
макс., менше мін., між мін. і макс., поза
зоною мін. і макс.) вимірювача�регуля�
тора по ПВД закону.

Останні розробки у цьому напрямі
проводяться всебічно з метою формалі�
зації вхідних параметрів для забезпе�
чення наукової оснащеності подальших
досліджень.

Таким чином, вимірювання кисню
в умовах широкого використання є виві�

реною проблемою, поряд із вимірюван�
ням інших важливих компонент, в умовах
сучасного науково�технічного прогресу,
на базі типових стаціонарних блоків, що
дають можливість розширити іх можли�
вості впровадження в апаратурі порта�
тивного призначення для потреб побуту.

Тенденцією приладобудування є комп�
лексна конфігурація типових систем
в оптимально побудованих аналітично�
обчислювальних міні�комплексах із мож�
ливістю подальшої інформаційно�техніч�
ної обробки.
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Згідно з вимогами міжнародних ме�
дичних організацій останніх десятиріч
основною проблемою є можливість за�
хисту хворих при використанні апаратів
для внутрішніх ін’єкцій від непередбачу�
ваних випадків занесення в організм
небезпечних вірусів. Особливе місце тут
посідає медичний інструмент і облад�
нання персонального використання.

Запропоновано технічний проект
шприц�ручки, призначеної для багатора�
зового введення інсуліну зі стандартного
змінного пенфіла як персонального засо�
бу. Виріб розроблено відповідно до техні�
ко�медичних вимог і рекомендовано осо�
бам, які хворіють на цукровий діабет.

Основні технічні характеристики і ви�
моги до них: 

— технічні характеристики відповіда�
ють міжнародним стандартам;

— шприц�ручка характеризується на�
дійністю і захищена гарантіями виробника;

— шприц�ручка має автоматичний
взвід і точний механізм подачі штока
у пенфіл;

— пенфіл, що його використовують,
має відповідати міжнародним стандартам;

— шприц�ручка призначена для ви�
користання стандартної голки для ін’єк�
цій, що її використовують у виробах
такого типу;

— шприц�ручка оснащена точним
годинниковим механізмом, механізмом
звукової та візуальної сигналізації;

— шприц�ручка має пріоритет націо�
нального виробника;

— шприц�ручка зберігається у футля�
рі з комплектом запасних голок і заправ�
леного пенфіла;

— шприц�ручка оснащена рідкокрис�
талічним міні�дисплеєм, що програму�

ється�перепрограмується в режимі опе�
ративного втручання;

— шприц�ручка призначена для екс�
плуатації в температурному режимі від
–40 до +40° С;

— шприц�ручка призначена виключ�
но для персонального використання.

Основною перевагою запропонова�
ного проекту є поліпшення таких техніч�
них характеристик виробу порівняно
з аналогами:

— збільшення кількості поділок шка�
ли з 40 до 110 при загальній кількості
300 одиниць;

— збільшення кількості сигнальних
одиниць з 2 до 4;

— забезпечення точності подачі штока
(завдання дози ін’єкції) на рівні 0,002 мм;

— суттєве підвищення комфортності
використання.

Людський зір як основний споживач
інформації, що виробляється індикатор�
ними приладами, відрізняється винятко�
вою своєрідністю. Видима область ста�
новить дуже малу частку оптичного
діапазону довжин хвиль; чутливість ока
максимальна в центрі цієї області і різко
спадає до її країв. Ця властивість зору
відображена у функції видимості, що
становить усереднену спектральну ха�
рактеристику ока як фотоприймача.

Рідкі кристали є досить зручною ос�
новою для створення інформаційних таб�
ло підвищеної інформаційної місткості
і екранів малокадрового відображення
інформації.

У роботі рекомендовано як додатковий
канал візуальної сигналізації, а також як
додаткове сервісне обслуговування кори�
стувача, застосовувати програмовані рід�
ко�кристалічні індикатори інформації.

ØÏÐÈÖ-ÐÓ×ÊÀ Ç ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍßÌ ÄËß ÎÑ²Á, 
ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÖÓÊÐÎÂÈÉ Ä²ÀÁÅÒ 
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ!

До статей, що публікуються у нашому науковому виданні, ставляться такі вимоги:
І. Щодо оформлення матеріалів
1. Статті на тему власних наукових досліджень подаються у двох видах:
— паперовому (один примірник — із підписами авторів, зазначенням наукового

ступеня, вченого звання, посади автора, номерів його телефонів (домашнього
і робочого), організації чи установи, де він працює, шифру електронної пошти);

— електронному (на дискеті 3.5 чи вкладеним файлом електронною поштою).
2. Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 7–8 сторінок, набраних

у редакторі Word�97 і надрукованих на папері формату А4; шрифт Тіmеs New Roman�
Cyr; кегель — 14; міжрядковий інтервал  —  1,5; абзацний відступ — 0,7; поля — стан�
дартні; вирівнювання за шириною; малюнки, рисунки, схеми прикладати в електрон�
ному вигляді з розширенням JPEG.

Увага! Не допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту!
3. У верхньому лівому куті першої сторінки статті слід розміщувати шифр (індекс)

УДК/ББК, у наступному зліва — ПІБ авторів, їх науковий ступінь і вчене звання (за
відсутності таких — посаду), далі — назву установи, назву статті, розміщену по цент�
ру рядка і набрану великими літерами.

4. Посилання в тексті статті на літературу давати у квадратних дужках.
5. Список літератури (обов’язковий елемент статті) слід розміщувати після текс�

ту статті і друкувати кеглем 13.
6. Анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами слід

розміщувати після назви статті, а список літератури — після тексту статті.
Електронний варіант. Для електронної пошти формат вкладеного файла зі стат�

тею *.doc aбo *.rtf.
Назва файла: прізвище першого автора англійськими літерами (не більше вось�

ми символів). На дискеті слід зазначити прізвища авторів і версію Word.
II. Щодо структури і змісту статей
Стаття має включати такі складові:
1. Вступ (постановка загальної проблематики та її зв’язок з важливими практич�

ними завданнями) — 5–6 рядків.
2. Вихідні передумови (останні досягнення і публікації), виділення актуальних і неви�

рішених раніше питань загальної проблеми, якій присвячено статтю (1/3 сторінки).
3. Формування мети статті (постановка завдання) — 5–10 рядків.
4. Виклад методики і результатів дослідження — 5–6 сторінок.
5. Висновки із зазначеного дослідження, перспективи подальших розвідок у цьо�

му напрямі.
6. Список літератури (бібліографічний апарат статті, оформлений відповідно до

державних стандартів).
7. Анотації (російською та англійською мовами) мають містити стислу інформа�

цію про основні результати і висновки з досліджень, що висвітлюються у статті
(5–6 рядків; 3–4 речення). Анотації, як уже вказувалося, розміщують після заголов�
ка статті перед вступом.

Увага! ! Для студентів, аспірантів і здобувачів обов’язковою є рецензія наукового
керівника, а для викладачів без наукового ступеня — рецензія завідувача кафедрою,
у якій мають бути зазначеними актуальність та новизна дослідження.

Редакція зберігає за собою право на редагування і скорочення матеріалів. За
достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на літературні джерела та інші
відомості відповідальність несуть автори публікації. Думка редакції може не збігати+
ся з думкою автора.

Форма авторської довідки
Авторська довідка
1. Назва статті.
2. Адреса для листування, телефон, факс і електронна пошта для контакту.
3. Прізвище, ім’я, по батькові.
4. Науковий ступінь, вчене звання.
5. Місце роботи.
6. Посада.
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