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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN A MODERN SOCIETY 

Artemenko A. I., 

Senior Lecturer of the Foreign Languages Department 

Kyiv National Economic University named after V. Hetman 

Kyiv, Ukraine 

Small business is among the most powerful symbols of modern 

capitalism. Small business owners are frequently described as virtuous, self-

reliant and independent. 

A small business is defined as a business (corporation, limited liability 

company or proprietorship) with 500 employees or less. 

Owners of small firms are the job creators and entrepreneurs who 

develop economy. 

The real boom in small business political consciousness came in the 

early 20th century with the rise of the chain store model. 

Small business contribute to local economies by bringing growth and 

innovation to the community in which the business is established. Small 

businesses also help stimulate economic growth by providing employment 

opportunities to people who may not be employable by larger corporations and 

tend to attract talent who invent new products or implement new solutions for 

existing ideas [3]. 

Many small businesses also possess the ability to respond and adapt 

quickly to changing economic climates. This is due to the fact that small 

businesses are often customer-oriented and understand the needs of the society. 

Small businesses have a lot of functions, such as resource functions, 

organization functions and creation functions. Resource functions can include 
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mobilization of capital, material and information resources. Organizational 

functions includes organization of production, sales, marketing, advertising. 

The most important function is the creation process which includes innovative 

creation, idea generation, active use of initiative, ability to take risks [2]. 

The research of problems of small business development at the present 

stage is especially important. Small business is the main driving force behind 

the development of economies in the world. 

A developed economy requires small business growth and 

sustainability when small businesses are developed and prosperous. Small 

businesses can provide jobs for people too. 

There are about 28 million small businesses in the USA. Since the 

1970s small businesses have been responsible for 66 % of all net job creation 

within the economy and provide stability for the USA workforce [1]. 

The history of small business development in Ukraine shows that over 

a period of time there have been significant changes in business structures, 

economic and legal conditions, in the state policy of development of small 

businesses [3]. 

The formation of an efficient economy in Ukraine is connected with 

the development of the scale of business activity in all sectors of the economy. 

The business aims is to develop the methods of organizing production 

and to provide services. 

Small business responds to changing conditions, giving the market 

economy the flexibility if needs. This feature of small business is of particular 

importance in the research given the process of rapid individualization and 

differentiation of consumer demand for the economic growth of the society [2]. 

The important role of small business in the development of 

technological progress, especially in the field of cybernetics, electronics and 

information technology. Small business has the opportunity to rebuild its 

production program is quickly taking into account needs of people. 



7 

Small businesses play an important economic challenge in the 

development of the civilized society and the level of the small business 

development can be judged on the level of economic development of it. 

In conclusion we can admit that development of small businesses in a 

modern society is important for development of the developed economy. 

References: 

1. Reagan Hales (2016) The Role of Small Business in Economic 

Development. USA. P. 3-5.

2. Vamalij 20010 Male pidpryemnytstvo; osnovny teorii i praktyky [Small 

business: basic theory and practice] 2nd ed, Znannia,Kyiv. – P. 11-16.

3. Hovorushko T. A, Tymchenko O. I (2006) Malyi business [Small business], 

Tsentr navchalnoi Literatury, Kyiv. – P. 5-9.

ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ НА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ 
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Бондаренко Н. М., 
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В сучасних умовах глобалізації для будь-якої країни головним 

показником покращення економічної ситуації є рівень розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності. Особливістю такої діяльності є 

необхідність проведення розрахунків з постачальниками та покупцями в 

іноземних валютах. Невід’ємною частиною таких розрахунків є курсові 

різниці, що у певних випадках виникають після первісного визнання 

об’єктів обліку підприємства. 

Так чи інакше курсові різниці мають вплив на визначення 

результатів діяльності підприємства та на формування фінансової 

звітності підприємства. Залежно від того яке облікове відображення обрав 

для себе суб’єкт господарювання – за вимогами НП(С)БО чи за вимог 

МСФЗ суб’єкт обирає подальше визначення в облікових даних курсових 

різниць [1]. 

Визначення курсових різниць відповідно до П(С)БО 21 «Вплив 

змін валютних курсів» та МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» дуже 

схожі за змістом, але мають деяку розбіжність. Так, за П(С)БО 21 курсові 

різниці визначаються як різниця оцінок однакової кількості одиниць 

іноземної валюти за різних валютних курсів [2]. 

Водночас, відповідно до МСБО 21, курсові різниці – це різниці, 

які є наслідком переведення визначеної кількості одиниць однієї валюти в 

іншу валюту за різними валютними курсами [3]. 

Слід зазначити, що не дивлячись на схожість визначень поняття 

курсових різниць, в МСБО 21 виділено три види валют: функціональну, 

іноземну та валюту подання. 

Функціональну валюту визначено як валюту основного 

економічного середовища, у якому суб'єкт господарювання провадить 

свою діяльність, тобто це валюта в якій підприємство отримує та витрачає 

кошти. Таку валюту підприємство може використовувати для спрощення 

обліку міжнародних операцій. 
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При обранні функціональної валюти слід врахувати валюту, що 

впливає на ціну товарів або послуг; звернути увагу на валюту 

акціонерного фінансування (якщо така є); валюта, що впливає на головні 

витрати підприємства під час виготовлення продукції, придбання товарів, 

чи надання послуг. 

Тоді як валюта подання – це валюта, обрана підприємством, у 

якій складається та подається фінансова звітність. Відповідно до МСФЗ 

функціональна валюта не обов’язково повинна бути валютою подання. 

Спільною рисою у П(С)БО 21 та МСБО 21 є те, що обидва 

стандарти вимагають розділяти монетарні і немонетарні статті для 

відображення змін курсів. Також у міжнародній практиці статті капіталу 

визнають немонетарними статтями, та перерахунок їх здійснюється лише 

за історичним курсом валюти на дату відображення в балансі. 

Якщо необхідно перерахувати статті балансу для складання звіту 

у валюті подання, спочатку треба визначити чи є ця стаття монетарною чи 

ні. 

Якщо необхідно перерахувати монетарну статтю, то 

підприємством обирається курс на дату балансу. При перерахунку 

немонетарної статті, яка відображається за історичною собівартістю, 

підприємством обирається валютний курс, який був на дату операції. 

Стосовно немонетарних статей, відображених в обліку за справедливою 

вартістю, підприємством застосовується курс на дату визначення 

справедливої вартості. 

Курсові різниці від здійснення інвестиційної та фінансової 

діяльності входять до складу інших доходів або витрат. 

До сукупного доходу входять курсові різниці від перерахунку 

дебіторської заборгованості, яка не буде погашена в майбутньому та 

різниці від переоцінки основних засобів. У випадку, якщо курсові різниці 

з’являються в момент формування статутного капіталу після перерахунку 
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зобов'язань засновників, такі різниці відображаються у складі додаткового 

капіталу, та не включаються у сукупний дохід. 

Відповідно до МСБО 21 за монетарними статтями, якщо курс при 

первісному визнанні вищий ніж курс на дату перерахунку, то визнається 

дохід, а якщо курс при первісному визнанні нижчий аніж на дату 

перерахунку, то визнаються витрати. Щодо монетарних зобов’язань, 

процес відбувається навпаки [3]. 

Висвітлення інформації щодо впливу курсових різниць необхідно 

проводити не лише відповідно до МСБО 21, але ще слід урахувати МСБО 

29 «Фінансова звітність у гіперінфляції» у тому випадку коли економіка є 

гіперінфляційною. Цей стандарт вимагає проведення перерахунку статей 

балансу з урахуванням інфляції. 

В умовах сучасної України співвідношення національної валюти 

до іноземної постійно коливається. Тому постає питання зменшення 

ризиків пов’язаних зі зміною курсів та зменшення незапланованих втрат. 

Розмір курсових різниць, задля зменшення їх впливу, можна 

звести до мінімуму за умови відмови від довготривалих валютних 

контрактів, які стимулюють виникнення курсових різниць. Також при 

укладанні зовнішньоекономічних договорів необхідно вказувати валютні 

та цінові застереження, які є надійними прийомами для мінімізування 

ризиків та за можливостей підприємства, заключати договори на 100 % 

попередню оплату. 

Одним з методів зменшення негативного впливу коливань 

валютних курсів є хеджування валютних ризиків. Суть цього методу 

полягає у перенесенні частково або повністю ризику від одного 

підприємства на інше, які вступають між собою в договірні відносини. 

Реалізація цього методу проходить через заключення форвардних 

договорів, які включають в себе умови нівелювання курсових різниць у 

межах підприємства, за рахунок купівлі-продажу валюти за курсом 
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вказаним в договорі. Даний метод усуває невизначеність щодо валютних 

курсів у майбутньому. Окрім форварду можна застосовувати опціон, який 

надає право придбати або продати валюту за заздалегідь зафіксованою 

ціною. Хеджування є надійним методом стабілізування діяльності 

підприємства. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності дають підприємствам 

більший спектр альтернатив щодо вибору валюти подання звітності та 

порядку надання інформації щодо курсових різниць у фінансовій 

звітності, що обумовлює використання принципу суттєвості. Але з іншого 

боку збільшується відповідальність за доречність та повноту 

відображення інформації. Тоді як за національними стандартами чітко 

визначені способи відображення інформації про курсові різниці у 

фінансові й звітності [4]. 

Окремим проблемним питанням є перерахунок статей фінансової 

звітності в іноземні валюти для задоволення потреб іноземних 

користувачів. Наразі не має методичних рекомендацій з цього питання ні 

в П(С)БО 21 ні в МСБО 21. Деякою мірою це можна обґрунтувати тим, 

що звітність складена за П(С)БО не має вагомої цінності для іноземних 

суб’єктів.  

Задля більш продуктивної діяльності підприємствам необхідно 

звертати увагу на методи зниження впливу різниць на показники 

звітності. Саме чітко прописані умови договорів та хеджування можуть 

зменшити вплив різниць на діяльність підприємства. 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що підприємствам 

слід зробити зважений вибір на користь способу відображення 

бухгалтерської інформації – чи за національними чи міжнародними 

стандартами. Цей вибір залежить від конкретних вимог користувачів 

інформації цього підприємства. Після чого в обліковій політиці 
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підприємства повинен бути відображений чіткий регламент визначення 

курсових різниць. 

Якщо суб’єкт господарювання зацікавлений у залученні 

іноземних інвестицій, розширенні своєї зовнішньоекономічної діяльності, 

то застосування міжнародних стандартів надає підприємству 

автономність у виборі підходів до ведення обліку. Звітність за 

міжнародними стандартами є більш інформативною для іноземного 

користувача та може бути зіставлена із звітністю інших зарубіжних 

компаній. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Кравченко В. В., 

студентка факультету обліку 

та податкового менеджменту 

ДВНЗ «Київський Національний Економічний 

Університет імені Вадима Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

 

Івченко Л. В., 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри обліку і оподаткування 

ДВНЗ «Київський Національний Економічний 

Університет імені Вадима Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

 

Питання розвитку малого бізнесу все ще залишається актуальним 

в Україні і незважаючи на підтримку держави у вигляді спрощеної 

системи обліку та звітності, податкових пільг, малі та мікропідприємства 

досі мають проблеми, які заважають підприємцям малого бізнесу 

розвиватися, а державі отримувати необхідні доходи до держбюджету та 

економічно зростати. 

Варто зазначити, що в Україні, на відміну від інших країн з 

розвиненою економікою, малий бізнес розглядається державними 

органами перш за все як джерело наповнення бюджету, забуваючи про 

його серйозний соціально-економічний потенціал. Це виливається у 

постійний фіскальний тиск і скорочення невеликої кількості існуючих 

пільг. 
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Безумовно, бажання підвищити контроль за діяльністю суб’єктів 

малого і мікропідприємництва з’явилося не просто так, адже спрощення 

обліку і простота визначення об’єкту оподаткування та процедур, які 

передбачено спрощеною системою оподаткування, супроводжуються і 

обмеженими можливостями для контролю за розрахунковими операціями, 

рухом товарів та послуг платників податків. Це формує такі дві суттєві 

проблеми для інституційного середовища, як ухилення від сплати 

податків у сфері мікро бізнесу, обіг і реалізація товарів, ввезених на 

територію країни з порушенням митного та податкового законодавства, а 

також – використання, середніми за розміром підприємствами, суб’єктів 

мікробізнесу у схемах ухилення від оподаткування [1]. 

Таким чином, через існування схем ухилення від сплати податків 

за допомогою спрощеної системи оподаткування, а також нелегального 

використання спрощеної системи суб’єктами великого бізнесу, виникає 

негативне ставлення до спрощеної системи обліку та оподаткування, 

недовіра до спрощенців і як наслідок ймовірність скасування даної 

системи, що теж слугує додатковим ризиком в діяльності мікро та малих 

підприємств. 

Суттєвою проблемою для суб’єктів малого та 

мікропідприємництва є недосконалість законодавчої бази у сфері обліку 

та звітності, а також постійні зміни, які вносяться до існуючого 

законодавства і часто навіть протирічать одна одній. Це змушує 

єдиноподатників та інших спрощенців витрачати більше часу на 

«дослідження» законодавчої бази, замість ведення бізнесу або ж навіть 

наймання професійних бухгалтерів для ведення обліку та звітності, адже 

кожна помилка тягне за собою накладання значних штрафів. 

До актуальної проблеми, з якою стикаються суб’єкти малого та 

мікропідприємництва можна віднести вибір та обґрунтування 

оптимальної системи оподаткування, обліку та звітності, яка б 



15 

знаходилась у відповідності з видами економічної діяльності, чисельністю 

зайнятих працівників, обсягами виробництва та реалізації продукції 

(послуг). Обґрунтований вибір та застосування оптимальної системи 

оподаткування, обліку та звітності дають змогу суб’єктам малого 

підприємництва мінімізувати податкове навантаження, полегшити 

ведення бухгалтерського і податкового обліку та підвищити ефективність 

господарської діяльності в цілому [2]. 

Що стосується обліку та його організації на малих підприємствах, 

законодавством передбачено два варіанти ведення регістрів: за простою 

формою обліку та за спрощеною формою бухгалтерського обліку. Проста 

форма передбачає використання Журналу обліку господарських операцій 

і зазвичай застосовується підприємствами з незначним 

документооборотом (кількістю господарських операцій). Спрощена 

форма рекомендована для малих підприємств з більшим обсягом 

документообороту (а отже, і чисельністю працюючих, і обсягом 

реалізації), з виробництвом готової продукції, виконанням 

матеріаломістких робіт та послуг, передбачає використання п’яти 

відомостей та оборотно-сальдової відомості. Здавалося б не так уже й 

багато облікових документів має вести керівник підприємства, але 

виникає питання: чи справді ведення цих документів спрощує діяльність 

малих і мікропідприємців, дозволяє їм прослідкувати за операціями, які 

відбуваються на підприємстві і проаналізувавши – збільшити прибуток 

фірми? Чи це все робиться тільки тому, що це вимагається державою і 

насправді підприємство «живе своїм життям» відмінним від показаного у 

журналах та відомостях. 

Основними перешкодами для зростання СМП в Україні, за 

результатами національного опитування малих та середніх підприємств, у 

2016 році були: низький попит/доступ до ринків збуту (59 %), нестабільна 

політична ситуація (44 %), високі ставки податків (35 %), обтяжливе 
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податкове адміністрування (27 %), часті зміни економічного 

законодавства та інфляція (по 26 %), високий регуляторний тиск і 

корупція (по 23 %) [3]. 

Отже, на підставі вищезазначеного, можна зробити висновок, що 

незважаючи на проблеми, які спіткають малих і мікропідприємців в 

Україні, їх кількість постійно зростає і для ефективного функціонування 

даного сегменту ринку необхідні зміни в законодавстві у сфері обліку, 

звітності та оподаткування суб’єктів малого і мікропідприємництва для 

усунення неузгодженостей та підвищення орієнтованості на ФОП та 

інших суб’єктів підприємницької діяльності. 
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ ВІДСТАЛОСТІ 

КРАЇН, ЯКІ РОЗВИВАЮТЬСЯ 

 

Максимчук А. І., 
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імені Ігоря Сікорського» 
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Грінько І. М., 

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри міжнародної економіки 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

Одна з найбільш актуальних глобальних проблем сучасності 

полягає у подоланні відсталості в розвитку більшої частини населення 

планети. Відсталість є результатом перетину та тісної взаємодії усіх 

глобальних проблем людства, і чим більше ми заглиблюємось у причини 

негативної ситуації, яка склалася на даний момент у світі, тим чіткіше 

усвідомлюємо, наскільки важко знайти розумний, а головне реальний 

вихід із критичного становища. 

У сучасному світі бідність та відсталість характерні в першу 

чергу для країн, які розвиваються. В цих країнах проживає близько 2/3 

світового населення, саме тому цю глобальну проблему прийнято 

називати проблемою подолання відсталості країн, які розвиваються [1]. 
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Існує декілька основних ознак, за якими можна вирізнити країну, 

що є відсталою, зокрема [2]: 

1) необхідно мати на увазі, що відсталими є, в першу чергу, аграрні 

країни; 

2) іншою характерною ознакою є колоніальне чи напівколоніальне 

минуле більшості країн, які розвиваються. Так переважна більшість країн, 

що розвиваються, утворилися саме завдяки розпаду колоніальної системи 

в середині 20 ст. Країни, що розвиваються є загалом найчисельнішою 

групою, яка об’єднує понад 130 країн світу. Усі вони протягом тривалого 

часу формували аграрно-сировинну базу світового господарства і за роки 

незалежності здійснили чимало складних соціально-економічних 

перетворень. Багато із вище зазначених країн досягли значних успіхів у 

створенні національної економіки, однак переважній більшості так і не 

вдалося скоротити відставання від розвинутих країн світу [2]; 

3) відсталими є також країни, в яких існує постійна потреба в освоєнні 

нових технологій, постійна необхідність розвивати промисловість та 

сферу послуг, а також ті держави, в яких спостерігається неоднорідність 

соціальної структури суспільства, доіндустріальний тип виробництва, та 

країни, в яких швидко росте борг розвинутим державам; 

4) характерними ознаками країн, що розвиваються є також низька якість 

робочої сили і їх залежність від країн з розвинутою ринковою економікою 

[1; 2]. 

Таким чином, постає питання, як саме можна вирішити проблему 

відсталості країн, що розвиваються, адже дана проблема була і 

залишається однією з найгостріших глобальних проблем сучасності. Так 

варто зазначити, що рівень доходів на душу населення переважної 

більшості країн, які розвиваються, у десять, а часто навіть у сто разів 

нижчий, ніж у розвинутих державах світу. Найголовніше те, що даний 

розрив не лише не скорочується, а й зростає. 
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У цілому, саме в країнах, які розвиваються, найбільш гостро 

проявляються такі глобальні проблеми людства, як продовольча, 

демографічна, економічна, соціальна, екологічна та інші. За даними 

Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН), всього лише за одну хвилину 

в країнах, що розвиваються від голоду, недоїдання та виліковних хвороб 

помирає 25-30 дітей віком до 14 років. В той же час, майже половина 

населення країн, які розвиваються, позбавлене базових засобів санітарії. 

Слід також зазначити, що із майже втричі більшою чисельністю 

населення, дані країни виробляють у понад 6 разів менше промислових 

товарів, ніж високорозвинені країни світу. Тривалість життя у країнах, які 

розвиваються, також невисока, порівняно із високорозвинутими країнами, 

наприклад, в Ефіопії середня тривалість життя становить – 45 років, у 

Сомалі – 46, на Гаїті – 49, в Індії – 62, в той час, як в Японії – 84 роки [1; 

3]. 

Варто також згадати і про неграмотність дорослого населення в 

країнах з низьким рівнем доходів, яка складає там понад 40 %. Однією з 

найбільш гострих також була і залишається житлова проблема. Так в 

країнах, які розвиваються, щонайменше 60 % населення живуть в 

антисанітарних умовах, з них 250 млн осіб проживає в нетрях. Загалом, в 

даних країнах, за даними ООН, медичної допомоги не отримують близько 

1,5 млрд осіб, а близько 2 млрд осіб навіть не мають доступу до безпечної 

для життя і здоров'я води. Понад 500 млн осіб щоденно недоїдають, а від 

голоду, відповідно, щороку помирає щонайменше 30-40 млн осіб. В 

країнах, які розвиваються спостерігається також високий рівень 

безробіття. Так від 1/3 до 1/2 працездатних населення є безробітними [3]. 

Загалом, бідність та низький рівень культури в країнах, які 

розвиваються, тягнуть за собою значний та неконтрольований приріст 

населення. Зараз територією демографічного вибуху є країни Південної 

Африки, Близького та Середнього Сходу, меншою мірою Південної Азії. 
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Доказом цього є те, що чисельність жителів країн, які розвиваються, за 

останні 15 років збільшилась щонайменше на 16 %, в той час як кількість 

населення в розвинутих країн зросла лише на 5 %. До того ж, на 

територіях країн, які розвиваються, часто відбуваються міжетнічні 

конфлікти, які, зазвичай, можуть супроводжуватися локальними війнами. 

Також можливим є загострення міжнародної напруженості в даних 

країнах, внаслідок великої нерівності та нерівномірності у розвитку 

певних країн та їх груп [2; 3]. 

У цілому, основною причиною відсталості більшості країн, що 

розвиваються, є, як уже раніше зазначалося, їх колоніальне минуле. Так 

колонізатори залишили цим країнам у спадок велику кількість проблем, 

як політичних та економічних, так і безліч екологічних та соціальних. 

Серед політичних проблем, найбільшою та найвагомішою 

залишається неузгодженість державних кордонів між країнами-сусідами. 

До найважливішої економічної проблеми країн, що розвиваються, можна 

віднести жахливий стан їх господарства, яке до цього часу зорієнтоване на 

експорт дешевої сировини, а не на виготовлення та експорт готової 

продукції. Таким чином, звільнившись політично, країни до цього часу 

залишилися економічно залежними від колишніх метрополій. 

Заборгованість країн, що розвиваються, високорозвинутим державам 

також постійно зростає. Це відбувається внаслідок відсутності паритету 

цін на світовому ринку [1]. 

У країнах, що розвиваються, усе частіше постають і проблеми, 

пов’язані з екологією. Так в даних країнах дуже швидко виснажуються 

мінеральні ресурси, швидкими темпами вирубуються ліси та деградують 

ґрунти, забруднюється навколишнє середовище. Серед соціальних 

проблем, найбільш вагомими були і залишаються великий природний 

приріст населення, голодування, безробіття, неписьменність [1]. 
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Для того, аби уникнути більшості із вище зазначених наслідків, 

вкрай необхідно навчитися не допускати такої великої нерівності в 

розвитку держав, яка існує натепер. Однак, на жаль, нерівність між 

країнами світу не зникає, а лише посилюється. Так у світі на даний 

момент спостерігається тенденція, за якої багаті, високорозвинені країни 

світу стають все багатшими, а бідні — все більше бідніють. Для прикладу, 

рівень доходів на душу населення в таких розвинутих країн, як Швейцарія 

чи Норвегія, перевищує рівень доходів, наприклад, таких держав, як 

Ефіопія та Сомалі щонайменше у 120 разів [2]. 

Таким чином, основним шляхом вирішення проблем, пов’язаних 

із подоланням відсталості країн, які розвиваються може стати лише 

трансформація усіх сфер життя та діяльності держав, що розвиваються. 

Необхідною є індустріалізація усіх сфер життя, удосконалення аграрних 

відносин, важливими є реформа освіти та вдосконалення системи охорони 

здоров'я. Першочерговими завданнями мають стати проведення 

раціональної демографічної політики, а також вирішення проблем 

зайнятості населення та житлових проблем. Також, для подолання 

проблеми відсталості країн, що розвиваються, важливо вирішити питання 

заборгованості країн. Для цього необхідно аби дані країни мали змогу 

отримувати доступ до новітніх технологій. Важливо звільнити від тарифів 

та квот експортні товари тих держав, які розвиваються. 

Однак, поряд із цим, більшість країн, які розвиваються, зокрема 

ті, що є найменш розвинутими, не можуть хоч якимось чином змінити 

своє становище без відповідного міжнародного сприяння з боку 

високорозвинутих країн. Так, промислово розвинуті країни уже 

зобов'язувалися виділяти близько 0,7 % свого валового національного 

продукту на офіційну допомогу відсталим країнам світу. Однак, на даний 

момент, лише п'ять європейських країн, серед яких – Данія, Люксембург, 
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Нідерланди, Норвегія та Швеція виконують свої обіцянки та виділяють 

зазначені кошти на допомогу країнам, що розвиваються [2]. 

Отже, можна зробити висновок, що в країнах, які розвиваються, 

гостро проявляються усі глобальні світові проблеми, вирішити які можна 

лише шляхом проведення комплексних реформ у соціальній та 

економічній сферах даних країн. Відповідно, необхідними кроками урядів 

даних країн мають стати проведення демографічної політики, створення 

власної обробної промисловості, реформування освіти та вдосконалення 

системи охорони здоров’я, а також залагоджування міжетнічних 

конфліктів. На світовому ринку варто, в першу чергу, встановити 

справедливий економічний порядок, переглянувши ціни на сировину та на 

готову продукцію на ринку. Однак, цілковите розв’язання проблем 

можливе, лише шляхом зміни країнами власного господарства. 
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На сьогоднішній день питання з обліку нетоварних операцій, за 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

(П(С)БО) та міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), 

знаходяться на постійному контролі, адже досить часто переглядаються 

регламентуючі документи, нормативні акти, розробляються шляхи 

удосконалення обліку дебіторської заборгованості, організація та 

методика розрахунків з дебіторами. 

Основною метою наукової роботи є дослідження особливостей 

обліку операцій нетоварного характеру згідно національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та порівняти їх з міжнародними 

стандартами задля виявлення основних розбіжностей між ними. 
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Методичним та прикладним питанням проблеми гармонізації 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності України за міжнародними 

та національними стандартами обліку приділяють увагу такі вчені, як Д. 

Бондаренко [1], Ф. Бутинець, С. Голов, В. Костюченко , Ю. Кузьмінський, 

В. Сопко та ін. 

Вцілому, розрaхунки – це системa взaємин між юридичними і 

фізичними особами, що виникають у момент прaктичного виконaння 

юридично оформлених фінансових зобов’язaнь при здійсненні товарних і 

нетоварних операцій. 

За економічним змістом розрахунки розподіляються на дві 

основні групи: товарні та нетоварні. До нетоварних операцій, до яких 

відносяться: платежі до бюджету, Пенсійного фонду України, виплата 

заробітної плати працівникам, розрахунки з підзвітними особами, 

одержання і повернення банківських позик, сплата страхових платежів, 

розрахунки за претензіями, недостачами і крадіжками та інші розрахунки; 

розрахунки за виданими авансами, розрахунки з підзвітними особами, 

розрахунки за нарахованими доходами, розрахунки за претензіями, 

розрахунки за відшкодуванням завданих збитків, розрахунки за позики 

членам кредитних спілок, розрахунки з іншими дебіторами [5]. 

Згідно ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», національні стандарти бухгалтерського обліку не повинні 

суперечити міжнародним стандартам. В Україні на відмінну від П(С)БО 

МСФЗ конкретного стандарту, що регулює порядок обліку і відображення 

у звітності дебіторської заборгованості, не передбачено. Однак, для 

вирішення питань щодо обліку дебіторської заборгованості у МСФЗ, 

можна керуватися МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності», МСФЗ 8 

«Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в 

обліковій політиці», МСФЗ 11 «Будівельні контракти», МСФЗ 18 «Дохід», 

МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання» та МСФЗ 39 
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«Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Облік зобов’язань в Україні 

здійснюється відповідно до П(с)БО 11 «Зобов’язання», а також МСФЗ 1, 

32 та 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені 

активи». 

Порівнюючи П(С)БО 10 та МСФЗ 39 бачимо, такі відмінності: 

- згідно П(С)БО 10 дебіторська заборгованість визнається активом, якщо 

існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод 

і може бути достовірно визнана її сума [2];  

- згідно МСФЗ 39 підприємству слід визнавати дебіторську заборгованість 

у балансі, коли воно стає стороною контрактних зобов’язань і внаслідок 

цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності [1]. 

Також відмінним є оцінка: за П(С)БО дебіторська заборгованість 

оцінюється за первісною вартістю (або чистою вартістю реалізації 

відповідно), а МСФЗ визнання дебіторської заборгованості здійснюють за 

справедливою вартістю. При порівнянні знайшлися і спільні риси, а саме: 

відображення дебіторської заборгованості. Вона відображається в 

фінансовій звітності у складі поточних активів з класифікацією на 

довгострокову і короткострокову [5]. 

Оскільки національні стандарти розроблялися на основі 

міжнародних, тому П(С)БО 11 «Зобов’язання» тa МСБО 37 

«Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» 

мають такі спільні моменти: терміни, що використовуються в стандартах 

– зобов’язання, забезпечення; визначення поняття «зобов’язання». 

Проте, між П(С)БО тa МСБО існують певні відмінності. Так, 

якщо розглядати визнання зобов'язань, то слід відмітити, що національні 

стандарти, в даному випадку, розглядають зобов'язання, а міжнародні – 

забезпечення. 

Аналізуючи відмінні риси П(С)БО 11 та МСБО 37, необхідно 

також відмітити, що у П(С)БО 11 відсутні такі важливі терміни і поняття, 

http://biznesinalogi.com/chem-otlichayutsya-psbu-ot-msfo-msbu/
http://biznesinalogi.com/chem-otlichayutsya-psbu-ot-msfo-msbu/
http://biznesinalogi.com/chem-otlichayutsya-psbu-ot-msfo-msbu/
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а також їх тлумачення, як: подія, що зобов’язує; юридичне зобов’язання; 

конструктивне (фактичне, традиційне) зобов’язання; теперішня 

заборгованість; достовірна оцінка зобов’язання; найкраща оцінка 

видатків, необхідних для погашення теперішньої заборгованості на дату 

балансу. 

Крім того, не відображено, що оцінка забезпечень здійснюється 

до сплати податків. У п. 18 П(С)БО 11 підкреслено, що забезпечення 

переглядаються на кожну дату балансу. Але при цьому не сказано, що 

збільшення суми забезпечень відображається як фінансові витрати 

(витрати на позики), що є суттєвим. 

Зобов’язання підприємств і згідно з П(С)БО 11 прийнято поділяти 

на довгострокові, короткострокові і непередбачені та доходи майбутніх 

періодів. 

У міжнародній практиці довгострокові і короткострокові 

зобов’язання відносять до фактичних, а непередбачені зобов’язання 

відносять до умовних – це неіснуючі зобов’язання, але вони є 

потенційними, тому що залежать від майбутніх подій, які можуть 

виникнути в результаті минулої події. 

Детально дослідивши положення, які містяться у МСБО та 

П(с)БО, що встановлено, що існує цілий ряд відмінних ознак: у 

термінологічному словнику, у класифікації зобов’язань та дебіторської 

заборгованості, у їх оцінці у відображені інформації у фінансовій 

звітності. 

Таким чином, можна зробити висновок, що питання уніфікації 

П(с)БО до МСБО вимагає суттєвих доопрацювань і доповнень в напрямку 

пристосування їх до конкретних умов господарювання, з метою 

удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні. 
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Головним завданням торговельної політики будь-якої країни є 

створення сприятливих умов для підтримки високого рівня 

конкурентоспроможності вітчизняного виробництва на національних і 

світових ринках. Особливо нагальним це питання є для України, яка 

знаходиться на фазі становлення на тлі глобальних економічних потрясінь 

та визначення міжнародних напрямків розвитку. 

Нині національна продукція на міжнародному ринку не витримує 

тиску з боку розвинених країн, особливо у сфері новітніх технологій та 

наукових доробок. У світі можна зустріти вітчизняну продукцію у вигляді 

сировини та напівфабрикатів, в той час як країна має значний потенціал 
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не тільки сировинних, а й наукомістких та інтелектуальних ресурсів. Тому 

науковці й економісти наголошують на необхідності застосування 

альтернативних джерел економічного розвитку, що є можливим лише за 

умови здійснення активної державної протекціоністської політики, яка 

має бути спрямована на підтримку і мотивацію українських виробників за 

рахунок активного впровадження техніко-технологічних інновацій. 

Протекціонізм як одна із форм управління економічним 

розвитком країни, має на меті захист вітчизняного виробника та 

посилення його конкурентних переваг на ринку шляхом обмеження 

міжнародної торгівлі та застосування тарифних та/або нетарифних 

інструментів. 

Впродовж 2018 року у світі було впроваджено 1470 захисних 

заходів. Найбільшу частку із них (39 %) становлять субсидії для 

підтримки виробника (рис. 1). Більше половини всіх протекціоністських 

заходів було запроваджено саме у країнах G20, які окрім статусу головних 

протекціоністів світу, також є країнами розвинутими та 

швидкозростаючими [1]. 

 
Рис. 1. Світовий розподіл заходів протекціонізму, 2018 рік (%) 
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Сьогодні країни, які пропагують політику лібералізму та 

засуджують протекціонізм, також постійно використовують певні 

інструменти і обмеження для захисту національної промисловості, 

збереження робочих місць, підтримки зайнятості, створення нових 

конкурентоспроможних галузей, поповнення дохідної частини бюджету 

тощо, оскільки це стимулює розвиток вітчизняного виробництва [2]. Для 

української економіки ці пріоритети є досить важливими для створення 

повного циклу виробництва продукції, яка замінить імпортні аналоги, а 

згодом стане гідним конкурентом і на міжнародних ринках. 

Однак, жорстка політика протекціонізму має і негативні сторони: 

обмеження зв’язків з іншими країнами, диспропорційний розвиток 

вітчизняного виробництва, невиправдано завищений рівень цін як 

імпортованої, так і національної продукції, тенденція українських 

підприємств до монополізації. Тому цей напрям державної політики дає 

позитивний результат лише в короткостроковий період. Для того, щоб 

реалізувати її в довгостроковій перспективі необхідно створювати умови 

для розвитку конкуренції всередині країни, яка буде основним стимулом 

економічного зростання. 

Тобто, варто впроваджувати політику протекціонізму не лише 

шляхом митних зборів та підвищенням ціни на імпортні товари. Вкрай 

важливим є розробка системи державної підтримки провідних галузей, 

створення особливих пільгових умов для підприємців, полегшення 

процедури створення підприємства та його успішного виходу на 

міжнародну арену, слід підтримувати відстаючі галузі, стимулюючи їх 

розвиток для створення синергетичного ефекту на рівні національної 

економіки. 

Вже зараз основними інструментами протекціонізму українського 

уряду стали: експортно/імпортне ліцензування, імпортне мито, заходи 
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проти демпінгу цін. Цей список необхідно розширювати, а інструменти 

вдосконалювати та підлаштовувати під українські реалії. 
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Міжнародні санкції застосовуються світовою спільнотою з різних 

причин. Найбільш поширеними з яких є порушення прав Людини, 

договорів міжнародної торгівлі, миру та безпеки, порушення, які пов’язані 

з ядерною зброєю, політичні правопорушення та ті, що пов’язані з 

науково-технічним прогресом (далі НТП). Таким чином, варто приділити 

більше уваги економічним та правовим аспектам застосування 

міжнародних санкцій, адже їх основна мета це протидіяти та вирішувати 

основні глобальні проблеми людства, a саме проблеми війни та миру, 

тероризму і т. д. 

Як бачимо з табл. 1 видно, що найбільше різного виду 

міжнародних санкцій вводяться через порушення країною миру та 

безпеки, a також прав Людини. Стосовно прав Людини, то вони закріплені 

у Всезагальній декларації прав Людини, що була прийнята Генеральною 

Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй (далі ООН) 10 грудня 1948 року 

в Парижі. Декларація була створена в якості принципів, яких повинна 

притримуватися кожна країна світу [1]. Так, на рис. 1 показано статус 

ратифікації 18 міжнародних договорів з прав Людини кожною країною 

світу. Як бачимо, від 10 договорів було затверджено уповноваженим 

органом законодавчої влади більшості країн світу. Таким чином, ці 

документи стають обов’язковими до виконання та в результаті порушень 

яких до країни можуть застосовуватися санкції. Досить часто це заборона 

на поїздки, персональні, фінансові, правові, дипломатичні та санкції з 

блокування активів країни-правопорушниці. Щодо кожного 

правопорушення застосовують різного виду санкції. Далі розглянемо 

зведену табл. 1, в якій наведені види санкцій та порушення, в результаті 

яких вводяться ці санкції. 
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Таблиця 1 

Зведена таблиця санкцій та порушень, в результаті яких 

застосовують санкції 
 

 

Порушення, в результаті яких застосовують 

санкції 

Прав 

Люди

ни 

Договорі

в 

міжнарод

ної 

торгівлі 

Миру 

та 

безпек

и 

Пов’яза

ні з 

ядерно

ю 

зброєю 

Полі-

тичні 

Види 

санкц

ій 

Заборона 

поїздок 
+  + + + 

Персональні +  +  + 

Торгівельні + + + +  

Блокування 

активів 
+ +  + + 

Ембарго на 

постачання 

зброї 

  +   

Дипломатичні +   + + 

Військові   +   

Обмеження 

перевезень, 

польотів 

 + +   

Припинення 

транзиту 

ресурсів 

 + +   

Фінансові +   +  
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Правові + +  + + 

Припинення 

спільних 

проектів  

   +  

Санкції, 

пов’язані з 

інтелектуально

ю діяльністю 

+ + +   

Повітряне 

ембарго 
  + +  

Заборона на 

експорт/імпорт 

природних 

ресурсів 

 +  +  

* Джерело: систематизовано авторами на підставі [2, 3, 4]. 
 

Порушення Миру та Безпеки та політичні правопорушення, 

зазвичай, караються наступними видами санкцій: персональними, 

торгівельними, ембарго на постачання зброї, військовими, обмеженням 

перельотів та перевезень, припинення транзиту ресурсів. Загалом, такі 

міжнародні санкції накладаються на країну, яка розпочала воєнний 

конфлікт з іншою країною або на країну, на території якої почалася 

Громадянська війна. Наприклад, санкції проти Руанди були введені в 

результаті початку Громадянської війни, що розпочалася 1990 року між 

урядом хуту та Руандійським патріотичним фронтом. Так, в 1994 році 

розпочався геноцид народу тутсі, після чого в тому ж році Рада Безпеки 

ООН прийняла рішення про введення санкційного режиму в Руанді [3]. 
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Рис. 1. Карта країн світу з ратифікації міжнародних договорів щодо прав 

Людини [2] 
 

Досить велика кількість санкцій накладається також на країну в 

результаті порушень, пов’язаних з ядерною зброєю. Яскравим прикладом 

може слугувати введення міжнародних санкцій проти Корейської 

Народної Демократичної Республіки. Вперше санкції були введені у 2006 

році після першого успішного випробовування північнокорейського 

ядерного озброєння та посилювалися кожного разу після наступних 

випробовувань. До санкцій Ради Безпеки ООН приєдналися також ряд 

міжнародних організацій, серед яких Європейський союз, та велика 

кількість впливових держав, таких як Австралія, США, Японія та 

Південна Корея. Насамперед, санкції стосувалися ембарго на експорт та 

імпорт з КНДР, заморожування активів, a також дипломатичні, фінансові 

та правові санкції. 

Одним із поширених правопорушеннь, внаслідок якого 

застосовують міжнародні санкції, є порушення міжнародних торгівельних 

договорів. Так, до багатьох країн, що не виконують договорів Світової 

Організації Торгівлі можуть бути введені санкції, що, насамперед, 
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стосуються торгівлі, блокування активів, припинення транзиту ресурсів, 

обмеження перельотів та перевезень, a також правові санкції. Серед країн-

правопорушниць міжнародних договорів можна виділити такі: Зімбабве, 

Ємен,Російська Федерація, Центральна Африканська Республіка та ін. 

Варто зазначити, що не всі міжнародні санкції діють на країну-

правопорушницю негативно. Тож, далі пропонується до розгляду певні 

регулятори, які здатні підвищити санкційну чутливість країн, до яких 

міжнародні організації та окремі держави вводили санкційний режим. 

Застосування міжнародних санкцій є політично привабливим 

засобом впливу, проте їх ефективність є спірною. Та досі невизначено чи 

дійсно санкції сприяють досягненню змін у політиці. Головною метою 

санкцій, з точки зору проблеми ефективності, є зміна поведінки учасника 

міжнародних відносин. Звичайно, санкції являють собою оптимальну 

альтернативу дипломатичним та, насамперед, військовим заходам впливу. 

Проте, санкції не завжди приводять для досягнення бажаного ефекту, a в 

деяких випадках, навпаки, сприяють активізації небажаних дій з боку 

країни, проти якої було застосовано санкційний режим.  

Розглянемо декілька прикладів ефективних та неефективних 

санкцій. Після довгої міжнародної ізоляції уряд ПАР зробив все, що 

вимагало від них суспільство та навіть пішли на ліквідацію апартеїду. 

Загальний результат перетворень в ПАР оцінюється різними вченими по-

різному, проте, важливий позитивний ефект було досягнуто – припинення 

Громадянської війни та усунуто зовнішнє втручання. Випадок з Лівією 

вже не такий показово чистий. Хоча санкції, накладені на Лівію в 1993 

році за її терористичну активність, були зняті через 10 років, після того, як 

її лідер, полковник Каддафі вибачився, а також відмовився від планів 

створення ядерної зброї. В результаті Лівія повернулася в міжнародну 

сім'ю, і все начебто завершилося добре. Однак, вже в 2011 році в Лівії 

стався заколот, активно підтриманий військовими силами демократичних 
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держав, полковник був позбавлений влади і вбитий, а громадянська війна 

триває в Лівії і досі. Тим більше не йдеться про ефективність економічних 

санкцій стосовно Іраку та Югославії, оскільки в кінцевому рахунку 

бажаний результат, a саме звільнення від колишнього керівництва і зміна 

політики, був досягнутий шляхом масованого застосування військової 

сили [4]. 

Багато від чого ефективність застосування санкцій залежить від 

належного контролю з боку комітетів контролю міжнародних санкцій. 

Так, наприклад, невиконання резолюції Ради Безпеки ООН з приводу 

Корейської Народної Демократичної Республіки пов’язане з 

невиконанням резолюції Європейським Союзом через фактичну неучасть 

в реалізації запланованих заходів. Так, незважаючи на позитивне 

схвалення запропонованих ЄС міжнародних санкцій, через розбіжності 

двох країн, a саме Іспанії та Великої Британії щодо Гібралтару ряд 

санкцій не було застосовано [4]. 

Доступну та повну інформацію про санкції Ради Безпеки ООН 

здатні забезпечити ухвалення резолюцій Ради Безпеки ООН від імені всіх 

країн-учасниць, попередньо обговоривши та узгодивши зміст закріплених 

в ній процедур, a також фактична реалізація положень резолюції в 

правовій системі кожної з держав, які вводять міжнародні санкції проти 

країни-правопорушниці. 

У випадку відсутності норм про імплементацію положень 

резолюції з приводу санкцій, держави повинні приймати такі норми на 

законодавчому рівні. Також, практика застосування міжнародних санкцій 

доводить, що в ряді випадків реалізація санкційного режиму потребує 

експертного погляду та допомоги при створені елементних складових 

національного законодавства, що пов’язані з реалізацією міжнародних 

санкцій. Міжнародне співробітництво країн в питаннях однакової 

реалізації санкцій може початися з розробки спільних проектів, законів та 
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міжнародних договорів, ставлячи за мету – досягнення ефективного 

результату з меншими витратами на реалізацію в процесі санкціонування 

примусових заходів. Такий розвиток більш гармонійного законодавства з 

приводу здійснення санкційного режиму на національному рівні країн міг 

би сприяти більшій узгодженості під час обговорень проектів майбутніх 

резолюцій не тільки в силу зобов’язання виконання певних статутів, a й в 

силу фактичної переконаності в необхідності слідувати розробленим 

резолюціям. 
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У світі, де з шаленою швидкістю розвиваються наука і техніка, 

з’являються все нові й нові винаходи, які покращують та удосконалюють 

життя людини, буденних проблем, зрештою, не стає менше, адже 

повсюди спостерігається певна дестабілізація всіх сфер життя, а умови 

існування не тільки не сприяють комфортному проживанню людини, але 

й постійно провокують її на різноманітні негативні реакції. В такій 

складній ситуації багато мас-медіа погіршують стан речей, пропагуючи 

насильство в різних його формах і проявах. Більшість телепередач 

розповідають про злочини, проблеми і відображають акти насильства, 

окрім того, у всесвітній мережі інтернет у вільному доступі знаходиться 

величезна кількість матеріалів з елементами жорстокості. Природно, все 

це негативним чином впливає на психіку людини, породжуючи 

тривожність, дратівливість, напругу, негативізм, жорстокість, що 

обов’язково знаходить свій прояв формуючи девіантну поведінку, що 

проявляється в асоціальних діях (алкоголізм,наркоманія, порушення 

громадського порядку, хуліганство, вандалізм і т. д.). 

Проблема девіантної поведінки є однією із найбільш актуальних 

проблем в сучасній психології. Повсякденні умови життя є вкрай 

нестабільними, що загалом є сприятливим для появи таких негативних 
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поведінкових реакцій. Особливо серйозно ця ситуація стосується 

підлітків, адже вони мають справлятися як із проблемами,які надходять із 

зовнішнього світу, так і з власними, що пов’язані з характерними 

особливостями даного вікового періоду. Байдужість дорослих до проблем 

дітей змушує їх самостійно методом «спроб і помилок» вчитись 

орієнтуватися в житті. 

У широкому розумінні поняття «девіація» означає відхилення, 

невідповідність поведінки соціальним нормам. Саме значення 

девіантність найчастіше вживається до відхилень від неформальних норм, 

а відхилення від правових норм називають деліквентністю, від 

кримінально-правових – злочинною поведінкою. 

Девіантною поведінкою прийнято називати поведінку, яка не 

відповідає загальноприйнятним нормам, тобто не вкладається в рамки 

розуміння більшості людей. До неї не відносяться звичайні дії особи, адже 

вони не викликають непорозуміння, осуд, страх, ворожість з боку 

оточення [1]. 

Досліджуючи девіантну поведінку не можна визначити один 

певний фактор, який викликає чи формує її, це відбувається як наслідок 

певних поштовхів. Наприклад, таким стимулом може бути непорозуміння 

чи конфліктні ситуації між батьками і дітьми. Різні проблеми можуть 

спонукати підлітка до девіантних дій. 

Найчастіше девіантна поведінка проявляється в підлітків, адже 

вони мають найбільш нестійкий емоційний стан. В період дозрівання в 

організмі підлітка функціонує надлишок гормонів, що в сукупності з 

впливами навколишнього середовища і непорозуміннями, які можуть 

виникати здатне викликати вкрай негативні реакції і спонукати до 

порушення дисциплінарних, соціальних або ж правових норм. 

Є багато різних причин виникнення девіантної поведінки, серед 

них біологічні, психологічні, соціально-економічні, соціально-культурні 
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та соціально-педагогічні. Тобто на виникнення девіантної поведінки 

впливає спадковість, психологічний стан, матеріальне становище, сімейні 

стосунки та наявність психічних хвороб та розладів. 

Батьки відіграють дуже важливу роль у виникненні девіантної 

поведінки підлітків і від їх стосунків залежить найбільше який 

психологічний та емоційний стан буде у дитини, як буде розвинена 

культурна сфера її життя і як вона буде ставитися до загальноприйнятих 

норм. Хороші, довірливі, дружні стосунки з батьками здатні запобігти 

виникненню порушень, адже саме слова і вчинки батьків здатні найбільше 

травмувати, так і найбільше підтримати і змусити повірити у себе. Значна 

частина підлітків звинувачує саме батьків у здійсненні своїх проступків і 

агресивних дій, адже вони не надавали для них потрібної підтримки у 

найскладніший віковий період, не приділяли достатньої кількості часу, 

уваги, не цікавилися успіхами чи невдачами і підлітки починали 

здійснювати негативні вчинки для того, щоб звернути їх до себе і 

збільшити обсяг спілкування. В першу чергу від батьків і сім’ї залежить 

психологічна стабільність дитини. 

Шкільне середовище також має велике значення у забезпеченні 

нормальної життєдіяльності підлітка, а саме атмосфера класу, стосунки з 

однолітками, ставлення педагогів і безпосередньо сам рівень навчальної 

успішності учня. І дисбаланс у будь-якій з цих сфер може викликати у 

підлітка негативні реакції і стимулювати прояви девіантної поведінки, яка 

здатна відображатися в агресивних вчинках, що можуть бути скеровані як 

на суспільство, так і на самого себе. 

Отже, до проявів девіантної поведінки найчастіше вдаються 

підлітки, що пережили певну складну подію, яка й спровокувала ці 

відхилення у різних їх варіаціях. Такий тип поведінки порушує звичайну 

життєдіяльність і може завдавати шкоди як самому підлітку, так і його 

оточенню, саме тому він потребує реабілітаційної роботи. Для цього 
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можна використовувати як групову, так і індивідуальну взаємодію, 

залежно від випадку, адже життєва ситуація кожної дитини особлива і 

потребує особливого підходу. В ході реабілітаційної роботи психолог 

повинен з’ясувати причини та наслідки розладу, використовуючи для 

цього тести, методики, бесіди і таке інше. Наступним етапом постає 

безпосереднє планування реабілітаційної програми, а згодом і 

впровадження її в життя. 

Реабілітаційна програма формується індивідуально для кожного 

клієнта і враховує всі його стани, характеристики, психологічний діагноз. 

Завданням психолога є якнайкраще відібрати правильні методи роботи, 

які підійдуть для конкретної особи і допоможуть досягти поставлених 

цілей. До них можуть входити ігри, вправи, бесіди, самоаналіз та 

самоспостереження, тренінги, а також методи арт-терапії, які набувають 

дедалі більшої популярності. Наприклад, метод драматерапії допоможе 

краще осмислити свою ситуацію, більш об’єктивно її оцінити і побачити 

шляхи для вирішення. Загалом вся програма має бути спрямована на те, 

щоб покращити психічний і фізичний стан клієнта і повернути йому 

здатність до нормальної життєдіяльності, яка буде приносити тільки 

користь клієнту. 

Для забезпечення кращої результативності до роботи слід 

включити і батьків підлітка-девіанта, адже програма не дасть жодних 

зрушень, якщо повертати особу в те ж саме травмуючи середовище, адже 

батьки – це первинне джерело соціалізації дитини і від них прямим чином 

залежить яким буде їх чадо, адже інші соціальні фактори мають менший 

вплив на формування свідомості підростаючої особи. І дуже важливо щоб 

у потрібні періоди хоча б хтось із батьків був поруч і мав з дитиною 

довірливі стосунки, адже девіантна поведінка – це майже завжди 

результат неправильного виховання та взаємодії, яке може бути як 

недостатнім, так і надмірним. 
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Ось короткий перелік правил, яких потрібно дотримуватись 

батькам для гармонізації стосунків з власною дитиною [2]: 

• Дитина повинна знати,що її сприймають і люблять такою, як вона є, не 

зважаючи ні на що; 

• Дитину ніколи не можна порівнювати з іншими дітьми, показуючи, що 

вона гірша; 

•  Терпляче вгамовувати звичайну дитячу цікавість, чесно відповідаючи 

на всі питання; 

•  Намагатися кожного дня знаходити час, який можна приділити 

дитині, розмовам з нею, що сприяє формуванню дружніх та довірливих 

стосунків; 

•  Навчати дитину спілкуватися з однолітками, зі старшими і правильно 

висловлювати свої емоції; 

•  Робити різні речі, які залишать їй щасливі спогади про дитинство; 

• Не соромитися і наголошувати на тому, що ви пишаєтесь своєю 

дитиною. 

Дитина з девіантною поведінкою потребує реабілітації, а при 

вчасному зверненні до фахівця можна усунути будь-які її прояви і 

підліток має всі можливості для повернення до звичайного життя і 

щасливого майбутнього. 
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Постановка проблеми. В Україні відбувається поступовий 

процес становлення демократичної держави та громадянського 

суспільства. Головними ознаками, які його характеризують, є 

розвиненість його інститутів та рівень громадської активності, 

усвідомлення особистістю власної ролі й значення в житті суспільства, а 

також дії у відповідності до власних переконань і цінностей. В останнє 

десятиліття ми спостерігаємо, що суспільні перетворення в Україні 

пов’язані, в першу чергу, зі змінами у свідомості людини. Народжується 

громадянин нової формації – і, скоріше, не завдяки, а всупереч державній 

системі – особистість, яка орієнтується на власні сили, розуміє 

відповідальність за себе, свою, сім’ю, свою країну. 

В Україні відчувається глибокий розрив між особистістю і 

державою. Це пов’язано з остаточними радянськими метастазами – 

корупційними схемами, родинно-клановими мережами, деклараціями 

влади про формальні цінності і норми, які не знаходять свого 

підтвердження у реальному житті. Відбувається складний і болючий 

перехід від екстернальності до інтернальності цілого народу, 

перезавантаження й пошук власної ідентичності – проблеми 

пострадянських наслідків, яка заважає особистості знайти своє місце у 
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соціальній системі. Тож громадянський розвиток особистості, 

формування громадянської свідомості та самосвідомості є ключовими 

завданнями сучасної системи освіти. Необхідно, щоб громадяни знали 

свої права і обов’язки, були впевнені, що можуть впливати на зміни в 

суспільстві, дотримувались закону, мислили критично й незалежно. 

Але існуюча в нашій державі система освіти ще недостатньо 

зорієнтована на формування демократичного світогляду. Тож виникає 

потреба у спрямуванні зусиль освітян, в першу чергу менеджерів освіти, 

спільно з громадськістю і державою, на розбудову системи громадянської 

освіти й просвіти в Україні, формування демократичних цінностей, 

громадянської свідомості, як умови формування громадянської 

компетентності всіх учасників освітнього процесу. 

Мета – дослідити місце та роль громадянської свідомості у 

формуванні громадянської компетентності менеджерів освіти в сучасних 

умовах, а також проблеми та перспективи впровадження громадянської 

освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Проблема становлення 

громадянської свідомості, як умови формування громадянської 

компетентності, є життєве важливою для утвердження громадянського 

суспільства. Сучасний розвиток українського суспільства не мислиться 

без розвинутого і зрілого громадянського потенціалу, без формування 

громадянської відповідальної і компетентної особистості, яке 

відбувається паралельно з демократизацією суспільного життя і 

становленням інститутів громадянського суспільства.  

Громадянська свідомість, як психологічна категорія, включає в 

себе усвідомлення особистістю її прав і обов’язків у суспільстві, міру 

оволодіння суспільною системою цінностей і на цій основі визначення та 

утворення власної системи ціннісних орієнтацій, цілей, мотивів. Завдяки 
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цьому особистість стає суб’єктом соціалізації, ідентифікує себе з 

державою [1, с. 114]. 

У контексті формування громадянської компетентності 

менеджерів освіти ціннісні уявлення відіграють важливу роль, оскільки 

саме вони детермінують вчинки та дії особистості, визначаючи тим самим 

якісну своєрідність життєдіяльності та спосіб життя в цілому. 

На необхідність формування громадянської компетентності 

наголошується у постанові Президії АПН України „Концепція 

громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 

державності“, в якій ставляться завдання виховувати в особистості 

соціально важливі вміння та навички [3, с. 6]. 

На думку О. Пометун, громадянська компетентність – це 

здатність, спроможність людини активно, відповідально й ефективно 

реалізовувати громадянські права і обов’язки з метою розвитку 

демократичного суспільства. Громадянська компетентність є 

інтегративною характеристикою особистості та має такі складові: 

громадянські знання, на основі яких формуються уявлення про форми і 

способи життя та реалізації потреб й інтересів особистості в політичному, 

правовому, економічному, соціальному та культурному просторі 

демократичної держави; громадянські вміння й досвід участі в соціально-

політичному житті суспільства і практичного застосування знань; 

громадянські чесноти – норми, установки, цінності та якості, притаманні 

громадянинові демократичного суспільства [2]. 

Громадянська компетентність має відноситись до ключових 

компетентностей менеджерів освіти, але дослідження цієї проблематики 

свідчить про дещо декларативний стан її формування. Так, за 

результатами роботи круглого столу «Демократія та права людини в новій 

українській школі», проведеного Європейським Центром ім. Вергеланда 

від 9 грудня 2016 року окреслено такі проблеми як: брак спільного 
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стратегічного бачення цінностей, місії та цілей школи; брак системності й 

відсутність загальношкільного підходу, мінімум міжпредметних зв’язків у 

формуванні компетентностей для демократичного громадянства; 

авторитарний стиль управління й врядування, зумовлений, зокрема, 

відсутністю достатньої кількості прикладів демократичних практик у 

школі, низький рівень залучення до прийняття рішень таких учасників 

навчально-виховного процесу, як батьки, учні, громада, брак командної 

роботи і розподілу відповідальності за результат; відсутність 

демократичних принципів в управлінській вертикалі; брак соціального 

партнерства школи та інституцій громадянського суспільства, низький 

рівень довіри до громадських організацій і, як наслідок, недостатнє 

використання їхнього потенціалу в освітньому процесі; недостатня увага 

школи до розвитку у випускників таких демократичних компетентностей, 

як вирішення проблем, ефективна соціальна взаємодія та реалізація 

демократичної участі в суспільстві та ін. [4]. 

Головними проблемами на шляху впровадження ефективної 

громадянської освіти в Україні та формування громадянської 

компетентності менеджерів освіти, на нашу думку, є відсутність чіткої 

позиції Міністерства освіти, молоді та спорту України, локальність курсів 

на противагу вимоги інтегративності громадянської освіти, відсутність 

кваліфікованих педагогічних кадрів, відсутність законодавчої бази та 

легітимності тощо. 

Вважаємо за доцільне включити у громадянську освіту, як її 

складову – громадянську просвіту, яка поряд з освітніми установами 

надасть можливість залучати весь досвід громади й ментальну мудрість 

народу у громадянський розвиток особистості протягом всього життя. 

Отримати важливі знання стосовно демократичного громадянства 

можливе не тільки за умови викладання в школі та надалі у вищих 

навчальних закладах предметів громадянознавчого циклу, а й через 
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формування власної громадянської свідомості та громадянської участі в 

діяльності громадських організацій, молодіжних й дитячих неурядових 

обє’днаннях, громадських проектах, волонтерстві, залученням в локальні і 

глобальні громадські ініціативи. 

Досвід інших країн (Британії, Швеції, Фінляндії) надає 

можливість поглянути на громадянську освіту не як на предмет, а як 

напрям та освітню політику, що має постати у центрі уваги освітян та 

суспільства. У даному контексті важливим є здійснення огляду проектів 

та програм міжнародних організацій та тих структур, що сприяють 

розширенню спектру освітніх технологій викладання курсів з 

громадянської освіти й просвіти. 

Висновки. В сучасній системі освіти в Україні існує проблема 

недостатнього розвитку громадянської компетентності менеджерів освіти. 

Це пов’язується з відсутністю чіткої позиції Міністерства освіти, молоді 

та спорту України щодо громадянської освіти, локальністю курсів на 

противагу вимоги інтегративності громадянської освіти, відсутністю 

кваліфікованих педагогічних кадрів з громадянської освіти, відсутністю 

законодавчої бази та легітимності тощо. Рішення проблеми вбачаємо у 

погляді на громадянську освіту не як на предмет, а як напрям та освітню 

політику, що має постати у центрі уваги освітян та суспільства, а також 

включення соціально-психологічних програм з розвитку громадянської 

свідомості та самосвідомості як умови формування громадянської 

компетентності менеджерів освіти. 
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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 

СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ 

ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Воробйова Л. С., 

старший викладач кафедри сучасних європейських мов 

Університет державної фіскальної служби України 

м. Ірпінь, Україна 

 

У сучасних українських реаліях міжнародні контакти стають все 

тіснішими, активно відбуваються процеси глобалізації суспільства. 

Англійська мова є засобом міжкультурної комунікації спеціалістів будь-

якого фаху, а для юридичних фахівців її знання є обов’язковим і є 

підґрунтям для швидкого просування по кар’єрним сходинкам. На 

сьогодні співробітництво з іноземними компаніями передбачає 

підписання контрактів, де кожне слово має бути чітко сформульовано та 

перевірено. Отже, вільне володіння англійською мовою випускників 

вишів юридичного профілю є надзвичайно важливим питанням. 

Слід зазначити, що далеко не всі студенти мають належну мовну 

підготовку. І вже на першому курсі перед викладачем постає непроста 

задача – одночасно навчати майбутніх юристів професійного мовлення і 

зміцнювати ті базові складові володіння мовою, які мали сформуватись у 

студентів ще в період навчання у середньому навчальному закладі. 

Дослідженням проблеми навчання студентів юристів займались 

такі провідні українські фахівці (В. Г. Редько, В. Г. Кремень 

В. П. Андрущенко, П. О. Бех та багато інших). Усі вони стверджують, що 

конкурентоспроможність фахівця на ринку праці безпосередньо залежить 

від володіння іноземною мовою. Тому вкрай важливим є приділення 
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максимальної уваги навчанню англійської мови за професійним 

спілкуванням. Не менш актуальною є і методичні проблеми викладання 

англійської мови, над дослідженням яких працювали такі автори, як 

А. И. Гордєєва, О. П. Биконя, Т. М. Корж та ін. [1]. 

Професійно орієнтована технологія навчання в університеті це 

система педагогічних, дидактичних і психологічних процедур активної 

взаємодії викладачів та їх студентів, з обов’язковим урахуванням 

здібностей та побажань останніх. Такі технології направлені на реалізацію 

форм, методів і засобів навчання. Вони дозволяють досягти освітніх цілей 

та стати фахівцем у своїй галузі [2]. Навчання іноземної мови 

професійного спрямування в університеті являє собою взаємодію 

викладачів та студентів між собою, не лише фронтальну, але й парну 

роботу і роботу в міні-групах, за якої буде відбуватися взаємний обмін 

інформацією учасників освітнього процесу. Також студенти навчаться 

спілкуванню іноземною мовою, що дозволить в майбутньому ефективно 

вирішувати прoфесійні завдання. 

Метою навчання іноземної мови майбутніх юристів є не надання 

їм наборів лексичних одиниць, якими вони в майбутньому не будуть 

користуватись. Основна задача викладача – навчити їх користуватись 

здобутими знаннями для складання договорів та контрактів, позовів до 

суду та іншої професійної документації. Випускники мають вміти вести 

переговори з носіями мови, при чому активно використовуючи 

професійно орієнтовану лексику. 

Під час навчання майбутніх юристів дуже важливо розвивати такі 

мовні компетенції, як здатність до взаємодії в усній та письмовій формі 

під час міжособистісної та міжкультурної взаємодії і здатність логічно, 

чітко будувати усне та письмове мовлення, з обов’язкової аргументацією 

своїх поглядів [3]. 
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Не менш важливою є здатність володіти необхідними навичками 

професійного спілкування англійською мовою. Також спеціалісти 

правничих спеціальностей мають здобути здатність відтворювати 

результати професійної діяльності (переговорів, бізнес-зустрічей, тощо) і 

робити вірні висновки та узагальнення. 

Вже на першому курсі студенти правових спеціальностей 

зустрічаються із великою кількістю професійної лексики, яка в 

подальшому буде дуже корисною для них. Вони не лише знають терміни 

сrimes і punishment (злочини та покарання), а вивчають усі види злочинів, 

від маленької крадіжки до murder (вбивства), за яке злочинець не лише 

потрапляє до prison (в’язниці), але й може бути покараний на смерть. 

Capital punishment (смертна кара) і необхідність використовувати її у 

випадку тяжких злочинів – одна з можливих цікавих тем для дискусії 

серед студентів правничих спеціальностей. 

Одним із шляхів підвищення мотивації студентів до навчання є 

рольові ігри, у ході яких вони вивчатимуть нюанси своєї професії [3]. 

Наприклад, бувають різні адвокати: lawyers, attorneys, barristers. Причому 

різниця між аttorney for defence и attorney for the plaintiff буває не 

очевидною навіть викладачу, який раніше не занурювався глибоко у 

царину юридичної термінології. У групах розміром 12-15 студентів, а тим 

більше коли їх понад 20, не завжди ефективно працює комунікативний 

підхід, який на сьогодні є найбільш популярним у формування умінь та 

навичок спілкування в усній та письмовій формі [4]. У цій ситуації 

рекомендуємо ділити студентів на 4-5 міні-груп, в яких вони будуть 

опановувати засади групової роботи, а потім презентувати виконане 

завдання викладачу. Це дасть змогу ліквідувати мовний бар’єр, розвивати 

творче мислення, моделюючи ті ситуації, які можуть в майбутньому стати 

реальними у професійній діяльності. З урахуванням комунікативного 

підходу, найважливішим є той момент, чи вдалося співрозмовникам 
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передати та сприйняти передану інформацію. Лексична та граматична 

правильність при цьому відходить на другий план. З іншого боку, 

обов’язково звертаємо увагу студентів на стандартизовані фрази, вирази, 

вивчення яких дозволяє автоматизувати свої висловлення та підвищити 

fluency мови. Такі практичні вправи навчають студентів чіткому 

формулюванню своїх думок. При проведенні роботи в парах доречним 

буде періодично їх змінювати, що дасть змогу і сильнішим, і слабкішим 

студентам бути активно залученим до навчального процесу. 

Таким чином, під час навчання студентів-юристів іноземної мови 

за професійним спрямуванням треба забезпечити їх знаннями, які вони 

можуть використовувати на практиці, надати професійно орієнтовану 

лексику, яка може бути використана в майбутньому в реальних робочих 

ситуаціях. Набуті знання та вміння теоретичного та прикладного 

характеру, а також здатність творчо мислити, розвинена в університі, 

допоможуть юристам успішно працювати за фахом, а також 

співпрацювати із зарубіжними коллегами. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО 

ПРАКТИКУМУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
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Кравченко Ю. А., 

кандидат фізико-математичних наук, 

старший викладач кафедри математичного 

аналізу і методів оптимізації 

Сумський державний університет 

м. Суми, Україна 

 

Підготовка спеціаліста будь-якої технічної галузі є ефективною, 

коли вивчення теоретичних основ спеціальних дисциплін студентами 

супроводжується практичним застосуванням цих знань на лабораторно-

практичних заняттях. Як важливий механізм підвищення якості освіти 

сьогодні розглядається збільшення практичної складової навчання. Одним 
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з методів розв’язання цієї проблеми є проведення лабораторних робіт, 

мета яких у випадку фахівців-електроенергетиків – формування навичок 

складання та перевірки електричних кіл, роботи з вимірювальними 

приладами, вимірювання електричних величин, обробки результатів 

експерименту, їх аналізу, підтвердження в експерименті теоретичних 

положень, вивчених на лекціях. Найбільш оптимальним в сучасних 

умоває є вивчення електричних явищ в реальному експерименті у 

лабораторному практикумі [1, с. 61]. Разом з цим розвиток вищої освіти, з 

одного боку, характеризуться швидким зростанням обсягів інформації, а з 

іншого – скороченням обсягу годин на вивчення дисциплін на аудиторних 

заняттях з одночасним збільшенням часу на самостійну роботу студентів. 

Як наслідок, спостерігається погіршення засвоєння студентами 

навчального матеріалу, зниження зацікавленості у навчанні; студенти не 

достатньо розуміють зміст фізичних законів, процесів і явищ, можливість 

їх практичного застосування, що в цілому знижує професійний рівень 

майбутніх фахівців [2, c. 34]. Суттєвою проблемою є застаріла 

матеріально-технічна база вишів, а її оновлення не завжди можливе, 

особливо в умовах фінансування. 

Використання комп’ютерного моделювання та аналізу схем в 

програмних середовищах (Electronics Workbenсh, NI Multisim, LabVIEW 

тощо) дає змогу як частково подолати проблему недостатнього 

забезпечення лабораторним обладнанням, так і значно розширити 

можливості лабораторного практикуму. Такий підхід допомагає 

студентам краще засвоїти теоретичний матеріал (в ході створення 

математичної моделі пристрою), вивчати різні режими роботи 

електричних кіл. Можливе також вивчення пристроїв, які в реальному 

експерименті не завжди можуть бути використані (наприклад, 

мікроконтролерів [3, с. 466]) через відсутність пристрою або необхідного 

для досліджень обладнання. Важливою перевагою віртуальних 
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лабораторних робіт є можливість самостійного виконання їх студентами, 

що може бути впрваджене при застосуванні дистанційного навчання, яке 

набуває все більшого поширення. 

Комп’ютерне моделювання в навчальному процесі можна 

розглядати як частину самостійної підготовки до виконання лабораторної 

роботи, коли студент використовує модель для ознайомлення як з ходом 

роботи, так і для одержання очікуваних в експерименті результатів. В ході 

такої підготовки відбувається попереднє знайомство студента зі схемою 

(шляхом її моделювання або вивчення готової у вигляді файла), що 

спрощує виконання роботи на стенді, зменшує час збирання схеми та 

проведення дослідів. 

Сучасні програмні пакети, призначені для моделювання 

електричних кіл та схем, містять моделі великої кількості різноманітних 

елементів та пристроїв, які за властивостями є близькими до справжніх. 

Такі програми дають можливість розширити спектр приладів, що 

використористовуються в роботі (зокрема, застосування спеціалізованих і 

дорогих приладів, які не завжди є у лабораторії), а також усувають 

проблему недостатньої кількості штатних приладів (вольтметрів, 

амперметрів, мультиметрів тощо). В реальній схемі набір таких приладів є 

обмеженим, а тому для проведення вимірів у різних точках схеми 

найчастіше доводиться перемикати прилади з одних частин схеми у інші. 

При моделюванні схеми необхідні прилади можна відразу розмістити в 

усіх ключових точках. 

Віртуальні роботи дають значно ширші порівняно з 

моделюванням на реальних лабораторних стендах можливості і для 

вивчення впливу параметрів електричних кіл на хід фізичних процесів. В 

лабораторних установках, особливо у вигляді готових стендів, можливості 

варіювання параметрів елементів зазвичай є обмеженими. У віртуальній 

схемі, крім цього, є можливість вивчення критичних та аварійних режимів 
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кіл (наприклад, режим обриву одного з дротів в трифазному колі при 

вивченні електротехніки), що для справжнього практикуму зазвичай є 

неприйнятним. Віртуальні роботи дають можливість постановки і 

розв’язання творчих, нестандартних задач (зокрема, з пошуків 

неправностей та помилок у схемах, при яких студент самостійно для 

заданої схеми обирає необхідні для вимірювань прилади і проводить 

вимірювання, після чого вказує на помилку та виправляє її). В реальних 

лабораторних роботах такі задачі можуть привести до виходу з ладу 

установки. 

Віртуальні лабораторні роботи порівняно з традиційною формою 

мають ряд переваг, таких як економія часу на збирання схеми, значно 

ширші можливості проведення експерименту, можливість 

використовувати індивідуальні варіанти завдань, самостійного виконання 

робіт студентами, забезпечення вимог техніки безпеки. Разом з тим слід 

враховувати, що віртуальні роботи не можуть повністю замінити 

виконання лабораторних робіт з реальними приладами, а є лише 

доповненням до них. 
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У сучасних реаліях розвитку освіти в Україні, важливим, на наш 

погляд, є питання використання мотивації навчальної діяльності учнів, як 

способу підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Ми 

вважаємо, що використання інтерактивних методів навчання при 

проведенні уроків виробничого та теоретичного навчання є одним з 

доцільних способів досягнення цієї мети. 

Саме інтерактивний метод, це один з методів навчання, який дає 

змогу формувати і розвивати пізнавальні мотиви, адже майбутні фахівці 

повинні розуміти значущість знань та вмінь, усвідомлювати та 

осмислювати їх необхідність у подальшій професійній компетентності [2]. 

Для підготовки та проведення уроків теоретичного та 

виробничого навчання, у нашій практичній діяльності, ми використовуємо 

інтерактивні методи навчання для формування мотивації навчальної 

діяльності учнів та реалізації компетентнісно-особистісного підходу при 

формуванні професійних знань та навичок фахівців металургійної галузі. 



59 

Оскільки, розвиток виробництва, нових технологій, визначають 

особливі вимоги до сучасного професійного робітника, а саме: рівень 

професійності, соціальна зрілість, наявність досвіду роботи, прагнення до 

підвищення кваліфікації, високий рівень культури, володіння сучасними 

комп’ютерними програмами, наявність додаткової кваліфікації, 

теоретична та практична підготовка. 

Роботодавці все більше зацікавлені в гнучких 

висококваліфікованих кадрах, для яких характерна трудова мобільність, 

самостійність, високий рівень володіння ключовими професійними 

компетенціями. 

Для того, щоб навчити молодих людей творчо та плідно 

взаємодіяти з суспільством і в такий спосіб досягти статусу повноправних 

компетентних громадян, потрібно послідовно та поетапно створювати 

умови для набуття учнями ключових компетентностей – забезпечити 

взаємозв’язок між ринком освітніх послуг та ринком праці. 

Саме тому використання електронних засобів навчання, а саме: 

мультимедійних презентацій, електронного тестування, відеороликів для 

подачі навчального матеріалу, з нашої точки зору, допоможе зробити 

навчання доступним, гнучким, швидко реагуючим та потрібним при 

підготовці кваліфікованих робітників [1]. 

Для організації роботи над електронними засобами навчання в 

Кам’янському ВПУ організована робота практичних творчих лабораторій. 

Як приклад розглянемо застосування мультимедійних 

презентацій, які дають змогу організувати навчання при якому учні 

набувають знання в процесі планування та використання практичних 

завдань – проектів. Основною метою яких є надання учням можливості 

самостійного придбання знань в процесі вирішення практичних завдань 

або проблем, які вимагають інтеграції знань з різних предметних областей 

[3]. 
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Рис. 1. Приклади проектів на теми: «Робоче місце машиніста крана», 

«Будова та експлуатація командо контролера кулачкового типу», «Будова 

вантажопідіймального крана та розташування приладів безпеки» 

 

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність 

учнів – індивідуальну, парну або групову роботу з використанням досвіду 

набутого під час проходження виробничої практики на підприємствах 

міста. 

Для більш кращого сприйняття матеріалу учням пропонується 

переглянути відео фрагменти. Перед демонстрацією відео фрагменту 

доцільно поставити питання, на які учні повинні відповісти після його 

перегляду. Таким чином учні більш уважніше переглядатимуть відео. 

Окрім того, самостійне опрацювання відеоролика допоможе краще 

розібратися у новому матеріалі. Також, вбачаємо доцільним залучення 

учнів до самостійного створення презентацій, плакатів та відеороликів. 
 



61 

  
Рис. 2. Приклади навчальних відео фрагментів 

 

Застосування електронного тестування дозволяє учням 

самостійно, додатково опрацювати навчальний матеріал, розширити свої 

знання. При заповненні тестів кількість спроб і час необмежені, тобто учні 

можуть проходити тестування в будь-який зручний для себе час, 

орієнтуючись на досягнення позитивного результату, а також це дозволяє 

моделювати виробничі ситуації, під час розв’язання яких учні 

використовують знання з усіх предметів професійного циклу. 

  
Рис. 3. Приклади тестових завдань 
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Враховуючи все вищевикладене, вважаємо, що саме 

використання електронних засобів навчання дає змогу для реалізації 

мотивації навчальної діяльності учнів через компетентнісно-особистісний 

підхід при формуванні професійних знань та навичок фахівців 

металургійної галузі. Електронні засоби навчання сприяють забезпеченню 

підвищення рівня кваліфікації і розширенню функціональних 

можливостей майбутнього фахівця, дають можливість зацікавити учнів 

майбутньою професією та впевненість в своїй професійній компетенції, 

креативності і комунікативності. 
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Закономірним, на думку науковців, є той факт, що зі зміною 

соціального попиту на якість освіти відбувається і зміна освітніх парадигм 

[1, с. 10]. Старі моделі, розраховані на інші часи й обставини, не в змозі 

задовільнити нові потреби сучасного процесу навчання та підготовки 

фахівців. Зростання значення англомовного спілкування у професійній 

діяльності моряків спричинює нагальну потребу в переоцінці місця та 

ролі англійської мови в навчальному процесі, перегляді підходів і 

технологій навчання, зміні способів навчальної взаємодії на занятті тощо. 

Забезпечити ефективність сучасної моделі навчального процесу, 

узгодженість усіх її складових, як-от цілей, методів, засобів й 

організаційних форм, мають принципи навчання. Як вихідні положення, 

що покликані регулювати і стратегію і тактику навчального процесу на 

будь-якому його етапі, саме вони забезпечують скерованість 

запроваджуваної методичної моделі на потрібний результат [2, с. 110; 3, с. 

40]. 

Поділяємо позицію вчених, за якою для кожної парадигми 

вибудовується свій базис [5, с. 88]. За відсутності в методиці єдиної 

класифікації принципів, автори тих чи інших моделей навчання зазвичай 

укладають свою методологічну та концептуальну основу, обґрунтовуючи 

провідну роль обраних ними засад. Формуючи фундамент нової концепції 

навчання, розробники мають обирати між кількома варіантами 

класифікацій базових положень, як-от: – дидактичні, лінгвістичні, 

психологічні та методичні принципи навчання, за А. М. Щукіним [6, с. 

74]; – загальнодидактичні, загальнометодичні, специфічні та спеціальні 

принципи, згідно з Г. В. Роговою [3, с. 40]; – загальнодидактичні та суто 

методичні принципи у Н. Д. Гальскової [4, с. 82], С. Ю. Ніколаєвої [2, с. 

110], О. Б. Тарнапольського [5, с. 84].  

Навіть при дуже поверхневому погляді очевидним є 

загальнодидактичне підґрунтя, на яке зазвичай спирається методика 
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навчання. Практично всі дослідники питання відзначають відносну 

універсальність загальнодидактичних принципів, зауважуючи про їхню 

певну трансформацію у зв’язку з багатьма параметрами, серед яких – 

специфіка предмету навчання, тип навчального закладу, обраний підхід 

до навчання тощо [2; 4; 5]. Проаналізувавши наукові дослідження щодо 

актуальних на сучасному етапі принципів навчання іноземних мов, ми 

виокремили ті з них, що якнайкраще, на нашу думку, корелюють з 

сучасною компетентнісною моделлю навчання англомовного спілкування 

майбутніх фахівців флоту. Так, серед основоположних 

загальнодидактичних принципів обираємо принцип свідомості, що 

реалізується всією організацією навчання і передбачає: по-перше, свідоме 

оперування навчальним матеріалом різного характеру (мовним, 

мовленнєвим, лінгвосоціокультурним); по-друге, розуміння алгоритмів 

виконання певних мовленнєвих дій та їх подальшої реалізації у зв’язному 

мовленні; по-третє, осмислене оволодіння ефективними навчальними 

стратегіями і тактиками. 

Наступний принцип – принцип активності – логічно випливає з 

попереднього, і передбачає мовленнєворозумову активність у сукупності 

її інтелектуальної, емоційної і мовленнєвої складових [2]. Шляхом 

заохочення, стимулювання та всілякої підтримки проявів указаних видів 

активності студентів забезпечується активний спосіб навчання мови: 

через низку проблемних завдань на основі особистісно значущого 

навчального матеріалу з імітацією або моделюванням типових ситуацій 

професійного спілкування. 

Створенню необхідних умов для якісного сенсорного сприйняття 

професійного англомовного дискурсу сприяє принцип наочності. Він 

покликаний забезпечити максимальні повноту і точність інформації. 

Доведено, що залучення різних каналів сприйняття через використання 
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слухової, зорової та мовної наочності, гарантує правильне осмислення і 

розуміння інформації. 

В умовах свідомо-практичного оволодіння англомовною 

комунікативною компетентністю вказані принципи навчання стають 

надзвичайно затребуваними з далекосяжним прицілюванням на здатність 

до навчання впродовж усього життя. 
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Останнім часом з’явилась низка публікацій, в яких висвітлюються 

питання функціонування академічної освіти в Україні в умовах орієнтації 

на інноваційну модель економіки. Сучасний заклад вищої освіти (ЗВО) – 

це складна багатофункціональна структура, яка веде освітянську, наукову, 

інноваційну діяльність, що є реальним внеском у соціально-економічний 

розвиток країни. Разом з тим вітчизняні заклади вищої освіти активно 

переорієнтовуються на ринкові засади. За таких умов побудова сучасних 

відносин «наука-економіка» та підготовка до самозайнятості – це 

абсолютно новий виклик для українських ЗВО. 

Постановка проблеми. Значна частина наукових публікацій, у 

яких досліджено різні аспекти академічного підприємництва, присвячена 

опису сутності даної форми підприємництва та визначенню його 

основних функцій. У цих розвідках термін «академічне підприємництво», 

як правило, використовується для того, щоб проілюструвати участь 

вчених у комерціалізації їхніх розробок. Однак цей же термін 

використовується і для визначення більш широкого спектру діяльності з 

передачі знань. 

Академічне підприємництво – одне з найбільш актуальних, 

останнього часу в галузі розвитку інноваційно-орієнтованої економіки і 

додаткових інструментів системи вищої освіти. Воно дає змогу подолати 

академічний розрив між вищою школою і практикою впровадження 
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інновацій, виділити найбільш активних представників і дати їм плацдарм 

для здійснення найсміливіших ідей. Одним із ключових методів реалізації 

інноваційної моделі розвитку економіки України, як свідчить досвід 

розвинених зарубіжних країн, є академічне підприємництво яке обіцяє 

стати особливою сферою інтеграції науки та економіки для розвитку 

вітчизняного підприємництва. Даний вид підприємництва є способом 

передачі знань і технологій від наукової та освітньої сфер до приватного 

бізнесу, що, у свою чергу, сприяє підвищенню інноваційності та 

конкурентоспроможності економіки, особливо в секторі малих і середніх 

підприємств. Й. Шумпетер дав визначення інноваційному 

підприємництву, підкресливши його відмінності від традиційного ведення 

бізнесу. Якщо традиційний бізнес ґрунтується на підтримці стабільності 

та рівноваги в усіх його функціональних сферах, то підприємницька 

діяльність будується на новаторстві, опорі на власні сили, перевазі ризику, 

цінності власної незалежності, орієнтації на власну думку, потреби в 

досягненні успіху й, як ключова властивість, на прагненні до нововведень 

[2]. 

Здійснюючи значний внесок в соціально-економічний розвиток 

суспільства та мають значні досягнення в сфері вищої освіти, академічне 

підприємництво та підприємницькі ЗВО поширюються по всьому світу. 

Сьогодні в умовах українських реалій, важливо дослідити можливі шляхи 

подальшого розвитку і вдосконалення академічного підприємництва, 

вивчити можливості вітчизняних ЗВО щодо ефективного підприємництва 

в сферах освіти і наукових досліджень. Необхідно докласти максимальних 

зусиль для вирішення невідкладних завдань, накреслених урядом України. 

Так, наприклад, ще 2012 році, у Щорічному Посланні Президента України 

до Верховної Ради зазначено, що для сьогодні важливим завданням є 

«розкриття та реалізації підприємницького потенціалу нації як основного 

інституційного ресурсу розвитку ринкової економіки» [1, c. 71], а 
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«Перспектива розбудови в Україні суспільства знань вимагає глибокого 

реформування освітньо-виховної сфери, що має здійснюватися на основі 

розумного поєднання кращого зарубіжного досвіду з національними 

традиціями» [1, с. 164]. Важливими механізмами розв’язання поставлених 

завдань є «посилення закладів вищої освіти, які поряд із власне освітньою 

активно займаються науково-дослідною та інноваційною діяльністю, – 

дослідницьких університетів» [1, с. 165], передбачення «для наукових 

колективів можливості створення підприємств у спрощеному порядку для 

комерціалізації результатів наукової діяльності з урахуванням інтересів 

держави, відповідних наукових чи навчальних установ» [1, с. 166]. 

Чітке поняття «академічне підприємство» стає однією з перешкод 

реформування української економіки. Більше інформації можна отримати 

з праць українських дослідників. Так, О. М. Кашуба [3] називає 

академічне підприємництво синтезом наукових розробок, освітніх 

технологій, інновацій, підприємницького середовища, бізнесу та факторів 

ринку. У широкому розумінні «академічне підприємництво» – це 

підприємництво студентів, докторантів, академічних кадрів та 

працівників адміністрації закладу вищої освіти. Товаром для продажу 

якого є знання та нововведення, що народжуються в освітніх закладах. 

Заклад може їх передати безкоштовно чи за правомірну оплату – це 

ліцензійна угода, продаж патенту, послуги і експертизи для економіки, 

надання бібліотечних засобів, консультативні послуги, надання 

спеціалізованої апаратури [4]. Головну роль у розвитку академічного 

підприємництва відіграють установи, що підтримують контакти сфер 

науки і бізнесу, зокрема центри трансферу технології, інкубатори 

академічного підприємництва, науково-технологічні парки, які виконують 

роль посередника між науково-дослідним сектором і економікою, тощо. 

Фірми, що виникають при освітніх закладах трактуються загальним 

поняттям – інтелектуальне або академічне підприємництво. 
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Виокремлюють наступні форми академічного підприємництва: 

бізнес-інкубатори, технопарки та технополіси, договірна науково-

дослідна робота, освітні послуги, інжинірингові та венчурні підприємства. 

Привабливою та ефективною формою академічного підприємництва є 

створення технопарків і технополісів. 

Технопарк як одна з форм академічного підприємництва 

передбачає перетворення дослідницьких груп ЗВО на малі науково-

технологічні фірми та створення освітніми закладами разом із 

підприємствами технологічних і науково-технологічних парків. Так, при 

виконанні науково-технічних досліджень і пропозицій інновацій бізнесу, 

вчені повинні мониторити та орієнтуватися на потребі ринку, адаптуючи 

під них свої науково-дослідні розробки. 

Висновок. На сьогоднішній день академічне підприємництво в 

Україні знаходиться на стадії активного розвитку. Воно ще не забезпечено 

достатньою законодавчою базою та не дістало чіткого визначення, 

алгоритму розвитку. На нашу думку, підприємницьке середовище є вкрай 

важливим, оскільки можуть бути реалізовані безліч нових ідей та 

технологій, це дозволять зробити великий крок за для підвищення рівня 

науково-технічного прогресу та в плані економічного розвитку в країні 

загалом. Завдяки цьому ЗВО постає агентом промислових інновацій, 

технологічного, економічного і соціального розвитку, особливо в 

контексті зростаючої, заснованої на знаннях економіки та глобалізації. 

При цьому освітні заклади сприятимуть: зростанню кількості робочих 

місць та зайнятості населення; підвищенню рівня життя населення; 

зменшенню витрат державного бюджету, пов’язаних із безробіттям; 

збільшенню надходжень до державного бюджету. 
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In recent decades, there has been a tendency in the pharmaceutical 

practice to move away from the initial focus on dispensing medicines toward 

the provision of pharmaceutical assistance to the patient. The role of the 

pharmacist changed from the role of the intermediary and the pharmaceutical 

supplier to the role of the service provider and information, then to the role of 

the specialist providing the patient care. The new approach is defined as 

"providing pharmaceutical assistance" [3]. 

Pharmaceutical assistance is a complex of organizational, economic, 

medical, pharmaceutical and socio-social activities aimed at preserving, 

improving and eliminating physical and moral problems of people with the use 

of medicines and medical products. Pharmaceutical assistance is provided 

regardless of the social and material status of citizens in society, race and 

nationality, religion, citizenship, age, gender, sexual orientation. 
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Components of pharmaceutical care are the process of providing the 

population with medicines and medical products, pharmaceutical care, 

pharmaceutical ethics and deontology. In most European countries, pharmacists 

are the only healthcare professionals with the knowledge and skills needed to 

provide pharmaceutical care [2]. 

In Europe, the role of the pharmacist is multifunctional. He not only 

dispenses prescription drugs and consults, but also monitors the course of drug 

therapy, carries out pharmaceutical care for self-medication [1]. 

The list of pharmacy services in Europe may include other services 

such as: 

➢ collection of medicines for the next safe disposal (Spain, Belgium, 

Denmark, Finland, France, Germany, United Kingdom, Hungary, Italy, 

Norway, Poland, Romania, Sweden, Switzerland); 

➢ Diagnostic services that contribute to the detection of diseases at an early 

stage, such as the control of blood sugar, cholesterol, etc. (Czech Republic, 

Italy, Spain), the pharmacy can be tested for HIV; 

➢ Vaccination is available in a number of pharmacies in Denmark, Finland, 

the United Kingdom, Portugal, Switzerland. 

Pharmaceutical service is a pharmaceutical service provided to the 

public at the service (commercial) level as a result of the professional activity 

of pharmaceutical workers for the purpose of preserving and maintaining the 

health of citizens, which is cost-based and is based on contractual prices. 

The provision of pharmaceutical services is aimed at meeting the 

needs of the population outside the state social guarantees, and its cost is paid at 

the expense of citizens' own funds or accumulated in the form of insurance 

funds under voluntary health insurance programs. 

The modern production and use of specialized burns achieves a 

complex program of collaboration that is carried out with regular periods 

throughout the pharmacotherapy period, using the information of the medical 
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prescribing service to the fullest extent when it exists. It is practically 

recommended to use burns in proven complexes that are stored with individual 

pharmacotherapy and remain safe, rational and effective use of medicines, 

using both professional supervision and pharmacotherapy management, using a 

pharmacist. 
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Сучасний розвиток методів аналізу сигналів дозволяє оцінити не 

тільки рівень взаємодій відділів кори головного мозку між собою, але й 

напрямок такої взаємодії. Один з найбільш популярних методів для 

оцінки напрямку взаємодій на основі часових рядів є причинність за 

Грейнджером [2; 3, с. 393-395]. Цей метод першопочатково 

використовувався для аналізу економічних показників, але зрештою 

виявився придатним для оцінки причинності у інших галузях науки, 

зокрема – у аналізі електричної активності кори головного мозку [1]. 

Ми припускаємо, що відмінності у напрямку взаємодій в корі 

головного мозку будуть проявлятися насамперед за умов асиметрії у 

організації перцептивних і моторних функцій, зокрема – в особливостях 

міжпівкулевих взаємодій у осіб із різним типом мануальної асиметрії. В 

нашому дослідженні взяли участь 20 осіб чоловічої статі, віком від 17 до 

24 років, здорові за результатами медичного обстеження. З них 10 осіб 

мали провідну ліву і 10 осіб – провідну праву руку, за результатами 

самозвіту та низки моторних тестів (малювання та письмо провідною 

рукою, потрапляння із закритими очима у мішень, динамометрія, ін.). У 

обстежуваних записували викликану електричну активність мозку в 

парадигмі P300 у відповідь на положення зафарбованої геометричної 

фігури (ціль) у певній зоні екрану. Реєстрацію даних проводили в системі 

Нейроком Професіонал (ХАІ-Медика), обробку даних здійснювали у 

середовищі EEGLAB із використанням пакету SIFT для аналізу типу та 

напрямку взаємодій між відділами головного мозку. 
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Встановлено, що у ліворуких при оцінці положення цілі 

компонент P300 більш виражений, порівняно із праворукими. На основі 

аналізу взаємодій відділів кори головного мозку було встановлено, що у 

праворуких відмінності між значимими і незначимими стимулами 

характеризуються різним рівнем інтенсивності передачі інформації від 

тім’яних відділів лівої півкулі до лобових відділів правої півкулі, тоді як у 

ліворуких подібні відмінності були характерні для потоку інформації від 

аналогічних відділів кори головного мозку, але в межах лише лівої 

півкулі. Таким чином, тип мануальної асиметрії пов’язаний не лише з 

організацією моторних функцій у вищих відділах нервової системи, але й 

з різними стратегіями взаємодій півкуль головного мозку при розв’язанні 

перцептивних завдань, пов’язаних із локалізацією об’єкту в просторі [4, с. 

39-41]. 
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Успішне функціонування логістики і формування логістичної 

системи забезпечує підвищення ефективності економічних процесів та 

зниження загальних витрат на підприємстві. Складність організації 

процесу логістики, та її застосування у різних ділянках підприємства, 

являються основними зупиняючими причинами широкого застосування 

системи логістики як основи підприємницької діяльності, що і є 

актуальністю даної теми. Метою став аналіз особливостей впровадження 

логістичних підходів на основі теоретико-методичних засад, щодо 

утворення логістичних систем. 

У економічній сфері діяльності логістичного підприємства, 

відбувається функціонування логістичної системи на різних її рівнях. 

Функціонуючими рівнями є організаційні механізми управління 

матеріальними і іншими супутніми потоками в системі. В якості ланок 

(елементів) логістичної системи можуть розглядатись як підприємства-

суб'єкти логістичної діяльності, так і підрозділи підприємств. Тому для 

сфери господарської діяльності пропонуємо таке визначення: логістична 

система – це відносно стійка сукупність ланок (підрозділів компанії, 

постачальників, споживачів і логістичних посередників), 

взаємопов'язаних логістичними потоками та об'єднаних єдиним 
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управлінням логістичним процесом для реалізації спільної стратегії 

організації бізнесу [4, с. 392]. Встановленням певними функціональними 

зв’язками між сукупністю елементів логістичної системи, називають 

логістичною мережею. Тоді, використовуючи вищевказаний термін, 

логістичну систему на рівні окремого суб'єкта господарювання 

(підприємства) можна визначити як сукупність логістичної мережі та 

системи адміністрування (менеджменту), що формується підприємством 

для реалізації логістичної стратегії [4, с. 392]. Потрібно вивчити 

структуру логістичної системи для більш повного її розуміння. 

Представити систему можна як сукупність зв’язків певних елементів, які 

забезпечують її цілісність та взаємозв’язок із зовнішнім середовищем [4, 

с. 392]. Логістична підсистема являє собою сукупність елементів і ланок 

логістичної системи, що виокремлена відповідно до організаційної 

структури, яка дозволяє вирішувати задачі логістичного адміністрування 

системи в цілому чи управління комплексом логістичних функцій в 

окремій сфері підприємства [4, с. 392]. Ланка логістичної системи – це 

економічний або функціональний об'єкт, що прагне досягти своєї мети 

діяльності, пов'язаної з певною логістичною функцією, за виконання 

відповідних логістичних операцій [4, с. 392]. Ланки логістичної системи 

підприємства поділяють на внутрішні (його підрозділи ) та зовнішні 

(підприємства-постачальники, торгові посередники, транспортні 

підприємства, банки, страхові компанії [2, с. 54]. 

Ознайомлення з елементами логістичних систем дозволяє нам 

адаптувати їх до промислових підприємств. Так промислове підприємство 

це мікрологістична система. Розглянемо на прикладі господарської 

діяльності у сфері постачання основні елементи мікрологістичної системи 

[1, с. 272]: – сфера постачання (відділ постачання, склад сировини та 

матеріалів, внутрішньовиробниче транспортне господарство тощо) – це 

логістична підсистема; - відокремлено розгляд цехів, відділу постачання, 
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складу сировини і матеріалів, внутрішньовиробничого транспортного 

господарства тощо – це ланки логістичної системи; - ділянка 

комплектування на складі – це елемент логістичної системи. Сукупність 

цих елементів утворює логістичну ланцюг. Суб'єкти господарювання та 

підрозділи підприємств, через які послідовно проходить логістичний 

потік, складають логістичний ланцюг, а сукупність ланцюгів логістичну 

мережу. Відповідно структура логістичної системи в деталізованому 

вигляді містить у собі такі складові [2, с. 351]:  

- інфраструктуру логістичних процесів; 

- логістичні потоки; 

- логістичні ланцюги; 

- логістичний менеджмент; 

- правове, інформаційне, кадрове та інше забезпечення. 

Інфраструктура логістичних процесів –це матеріальні засоби, що 

забезпечують логістичний потік – рух товарно-матеріальних цінностей та 

інформації по логістичному ланцюгу. До об'єктів інфраструктури 

належать: складські приміщення та їх обладнання, вантажно-

розвантажувальні механізми, транспортні засоби, IT засоби тощо. 

Логістичний менеджмент підприємства – організаційно-управлінський 

механізм координації дій спеціалістів різних служб, які беруть участь в 

управлінні логістичним потоком [4, с. 392]. 

Логістичний ланцюг – це лінійна з інтегрована сукупність 

фізичних чи юридичних осіб (виробників, посередників, складів тощо), 

які виконують логістичні операції, спрямовані на доведення зовнішнього 

матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої чи до 

кінцевого споживача. Структурні підрозділи підприємства складають 

внутрішню логістичну мережу підприємства, об'єднану єдиним 

управлінням за допомогою відділу логістики. Логістична мережа та відділ 

логістики утворюють логістичну систему підприємства. По аналогії з 
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промисловим підприємством логістична система торгового підприємства 

складається з постачальників (виробників та великих дистриб'юторів 

продукції), логістичних посередників (транспортно-експедиторських 

компаній), власних структурних підрозділів (відділів закупки, продажів, 

оптового та роздрібного складів, мережі власних магазинів), об'єднаних 

службою логістики. Логістичну систему можна також представити у 

вигляді ієрархічної структури: перший рівень декомпозиції – підсистеми 

та модулі, другий – логістичні технології, третій – бізнес-процеси, далі – 

логістичні функції та найнижчий рівень – логістичні операції. У 

логістичній системі виділяють два комплекси підсистем [3, с. 328]: – 

функціональний комплекс – управляє основними логістичними функціями 

(формуванням замовлення, транспортуванням, складуванням, 

вантажопереробкою, запасами, пакуванням) у постачанні, виробництві та 

розподілі; – забезпечувальний комплекс – включає правову, 

інформаційно-комп'ютерну, кадрову, організаційно-економічну, 

екологічну та інші підсистеми. 

По результатам вивчення теоретичних основ формування 

логістичної системи підприємства, можна зробити наступні висновки. 

Логістична система, реалізує системний підхід. Розрізнюють два рівні 

логістичних систем. Перша система це макрологістика, завдання якої 

полягає в розгляді проблем в управлінні інформаційними та 

матеріальними потоками на підприємстві. Мікрологістичним завданням 

виступає вивчення та вирішення локальних проблем на рівні 

внутрішнього середовища підприємства. 

Концептуальним підходом, щодо розвитку системи логістики 

передбачено, що функції логістики слід розглядати як важливу підсистему 

загальнофірмової стратегії. Виходячи із загальної мети підприємства, для 

максимальної ефективності роботи всієї фірми, слід створювати нові 

логістичні системи і вдосконалювати існуючі. 
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На сьогодні екологічний контролінг відноситься до числа 

відносно нових інформаційно-аналітичних інструментів екологічного 
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менеджменту і присвячує себе внутрішньому фіксуванню та аналізу 

екологічних результатів. Його формування пов'язане, з одного боку, з 

розвитком функцій контролінгу в практиці управління фірмою. З іншого, 

– з необхідністю узагальнення та систематизації різних інформаційних 

потоків, що застосовуються системою екологічного менеджменту, і 

пошуками для цього адекватних інструментів і механізмів [2]. 

Екологічний контролінг більшістю авторів визначається як 

система управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів 

екологічно безпечної діяльності підприємства [1; 3]. 

Екологічний контролінг на підприємстві важко переоцінити. Під 

час управління діяльністю підприємства в галузі охорони навколишнього 

середовища екоконтролінг виконує наступні функції, які є дуже 

важливими: 

1. Методична – розробка економіко-екологічних показників і методичних 

підходів їх розрахунку, адаптованих до особливостей виробничо-

технологічного процесу і екологічним аспектам суб'єкта господарської 

діяльності, управління якими дозволить забезпечити екологічно безпечне 

функціонування підприємства в довгостроковій перспективі, окрім цього 

постійний пошук нових шляхів вдосконалення екологічної ситуації на 

підприємстві. 

2. Інформаційна – створення інформаційно-аналітичного середовища 

управління природоохоронною діяльністю підприємств з метою 

прийняття зважених рішень та підвищення ефективності системи 

екологічного менеджменту, пошук нової інформації про провідні 

підприємства галузі у сфері екоконтролінгу. 

3. Планування і контроль – розробка та підтримка процесів планування та 

контролю економіко-екологічних показників в рамках системи 

екологічного управління діяльністю підприємства в області 

природокористування та охорони навколишнього середовища. 
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4. Координація – коригування переліку суттєвих екологічних аспектів і 

визначення пріоритетності їх управління з урахуванням впливу на 

економічну ефективність підприємства. 

5. Організаційна – інтеграція екологічних показників в усі сфери 

управління та діяльності підприємства (облік, маркетинг, виробництво, 

логістику і т. д.). 

Правильно сформована і налагоджена за дієвістю система еко-

контролінгу створює якісну інформаційну базу на основі якої 

ухвалюються управлінські рішення. Крім того, достовірна та своєчасна 

інформованість керівників підприємства дозволяє запобігти можливим 

негативним ситуаціям та їх наслідкам, а екологічне управління є 

поштовхом для зародження нових процесів стабілізуючих діяльність 

підприємства. Тому важливість екоконтролінгу необхідно доносити до 

всіх підприємств. 

Екологічний контролінг повинен стати ефективним інструментом 

в сфері аналізу, планування, управління і контролю екологічно значущих 

процесів на підприємстві [1]. 

Першим кроком на шляху побудови ефективної системи 

екологічного контролінгу є визначення екологічних цілей підприємства. 

Цілі формуються відповідно до екологічної політики підприємства. Від 

того, наскільки точно керівник визначить цілі, завдання, принципи і 

пріоритети своєї компанії, залежить ефективність системи управління. 

Аналіз основних етапів екологічної обстановки на підприємстві включає: 

- розробку екологічних критеріїв; 

- збір екологічної інформації; 

- оцінку отриманих даних відповідно до екологічних критеріїв; 

- узагальнення даних в окремі проблемні групи; 

- ідентифікацію можливостей дозволу; 

- підготовку інформації для прийняття управлінських рішень. 
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Питання щодо важливості правового регулювання екологічного 

контролінгу діяльності є досить актуальним. Найбільший ефект від цієї 

діяльності можливо отримати тоді, коли законодавство України буде мати 

певну гармонію з міжнародно-правовими актами, і в деяких випадках – і з 

правовими системами тих країн, з якими Україна має найтісніші зв’язки. 

Саме ця проблема дуже гостро постала при вступі нашої країни у 

Європейський Союз, оскільки гармонізація національного господарства з 

тими міжнародно-правовими актами, на основі яких ця міжнародна 

структура діє є досить важливим. 

Сьогодні багато українських компаній все активніше починають 

займатися екологічною діяльністю. Проте ефективність екологічної 

діяльності вітчизняних підприємств залишається досить слабкою. Це 

свідчить про відсутність чіткої екологічної політики, застарілої 

інформаційної бази, прагнення до швидкої віддачі, збільшення прибутку 

будь-якими засобами часто нехтуючи екологічним становищем. 

В даний час на багатьох підприємствах існує необхідність 

модернізації методичної та інструментальної бази для підтримки 

основних функцій менеджменту та екологічного менеджменту – 

планування, контролю, мотивації, організації, а також комп’ютеризації 

обліку та аналізу інформації. Однак самого впровадження найбільш 

просунутих програм буде не достатньо для створення необхідних 

екологічних умов для функціонування господарюючого об'єкта. Це 

пов’язано з тим, що необхідно ще знати як правильно використати дану 

інформацію і як показує практика саме з проблемами обробки екологічної 

інформації найчастіше стикаються українські підприємства. 

Для того, щоб стимулювати підприємства, необхідне введення 

системи платежів за природні ресурси і неочищені викиди, такі платежі 

слід використовувати, як економічний важіль для формування 
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природоохоронних фондів, призначених для вирішення найбільш гострих 

проблем територій громад. 

В плані впровадження екоконтролінгу як механізму управління 

потоками екологічної інформації в структуру управління підприємством, 

слід зупинитися на наступному важливому моменті. Пропонований нами 

механізм повинен співвідноситися з екологічними стандартами і більш 

того – забезпечувати більш якісне виконання підприємством вимог, 

відображених в даних стандартах. 

Основним постачальником інформації для екологічного 

контролінгу є екологічний облік проектів, який включає в себе 

екологічний фінансовий облік (ЕФО) і екологічний управлінський облік 

(ЕУО), а також звітність за екологічними показниками і екологічний 

аудит інноваційного проекту. Якщо говорити про екологічний аудит, то 

його слід виконувати у певній послідовності. Взагалі процес екоаудиту 

умовно можна поділити на три основні етапи: 

1) підготовка проведення екологічного контролю на підприємстві; 

2) дослідження та збір інформації; 

3) завершення перевірки та розробка рекомендацій. 

Впровадження екоконтролінгу в діяльність компанії, спрямоване 

на створення довгострокової стратегії для стейкхолдерів на основі 

збалансованого управління економічною, екологічною та соціальною 

сферами підприємства, що допоможе йому постійно прогресувати. Також 

екоконтролінг на підприємстві може розглядатися як інструмент 

підтримки управління сталим розвитком компанії [4]. 

Виходячи із сутності екологічного контролінгу, можна зробити 

висновок, що основною метою системи екоконтролінгу на підприємстві є 

автоматизоване отримання і своєчасне забезпечення керівництва, 

природоохоронних служб достовірною інформацією про екологічний стан 

на підприємстві та в зоні впливу підприємства на навколишнє 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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середовище. Це є необхідним для інформаційної підтримки прийняття 

управлінських рішень в області природоохоронної діяльності. 
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Створення промислових підприємств в Україні досить 

трудомісткий процес та вимагає чимало капіталовкладень і підбору 

персоналу з відповідними професійними навичками. Тому вкрай важливо 
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проаналізувати збутову діяльність саме виробничих підприємств, оскільки 

в будь-якій країні державний апарат підтримує в більшості не торгівельні 

організації, а організації які мають можливість виробляти власну 

продукцію тим самим підіймаючи рейтинг країни на міжнародному рівні. 

Беручи до уваги данні сайту державної статистики України за 

2018 рік можна зробити висновки що промисловість займає менше 50 % 

від всієї економічної діяльності держави. Україна довгі роки займала 

високі позиції в металургійній промисловості. На поточний момент 

основна діяльність українських виробництв переросла в аграрний 

напрямок. Підприємства які займаються дослідженням та налаштуванням 

технологічних процесів, машинобудуванням, і суміжними напрямками 

діяльності, стикаються з високою конкуренцією з боку ринків Азії, 

Європи, Туреччини. 

Гарвардської школою бізнесу в 1958 році було вперше 

сформульовано поняття збутової діяльності: «Збутова діяльність існує для 

того, щоб з прибутком задовольнити споживчі вимоги». 

Збут – це продаж, реалізація підприємством виготовленої 

продукції, товарів з метою отримання грошової виручки, забезпечення 

надходження грошових коштів [1, с. 1033]. 

Збутова політика формується завдяки комплексу дій, націлених 

на забезпечення своєчасної доставки необхідних товарів до споживача з 

максимально високим рівнем обслуговування. 

На думку М. Акулича, збутова діяльність − це практика 

здійснення обміну матеріальними цінностями та послугами, тобто 

особливий вид діяльності, від якої залежать кінцеві результати 

господарської діяльності компанії в цілому. Збутова діяльність націлена 

на реалізацію певних різновидів продукції незважаючи на період її 

реалізації – безпосередньо перед початком виробництва продукту (на 
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етапі замовлення) або по результату готовності товару (пошук клієнтів 

для готового продукту) [2, с. 341]. 

Друккер П. Ф. розмежовує поняття збуту, як необхідність 

реалізації цілей підприємства з отримання прибутку, і маркетингу, як 

необхідність врахування бажань споживачів [3, с. 83]. 

Для товарів промислового циклу загальновизнана методика 

формування системи збуту не є досить ефективною. Завдяки цьому існує 

потреба будувати структуру збуту промислового підприємства 

враховуючи поточний стан ринку. 

Визначення потреби потенційних споживачів і задоволення її 

своєю продукцією – є ключовою метою промислового підприємства. 

Задоволення попиту покупців потребує виробництва товару у 

відповідності до якісних та кількісних показників, асортиментному виборі 

і своєчасній доставці до місця споживання. Дотримання даних факторів 

лягає на збутові діяльність компанії, від якої безпосередньо залежить 

фінансовий успіх підприємства. 

Ринок товарів промислового підприємства має багато 

особливостей, які відрізняють його від ринків товарів широкого 

споживання: 

1) основними споживачами продукції є великі підприємства, на їх частку 

припадає близько 60 % попиту; 

2) покупці здебільш сконцентровані географічно; 

3) попит на товари промислового призначення визначається попитом на 

товари широкого вжитку; 

4) попит на даний вид товарів нееластичний (зміна цін не тягне за собою 

сильних коливань загального попиту); 

5) покупці товарів є професіоналами у своїй галузі; 

6) чим складніше характер закупівлі, тим більша ймовірність участі в 

процесі прийняття рішення про неї цілого ряду осіб; 
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7) придбанням найбільш важливих товарів зазвичай займаються 

закупівельні комісії, до складу яких входять представники керівництва та 

технічні експерти. 

При оцінці якості виникають дві проблеми, від вирішення яких 

багато в чому залежить достовірність визначення 

конкурентоспроможності товарів. 

Перша проблема полягає в тому, що окремі групи споживчих 

властивостей, які складають якість, нерівнозначні як в одного, так і у 

різних товарів. Найбільшу значимість у більшості товарів має 

функціональне призначення, яке має вирішальний вплив на створення 

споживчих переваг, а також безпека та ергономічні властивості. Для 

виробничих споживачів велику значимість і застосовність мають не 

ергономічні, а технологічні властивості. 

Друга проблема полягає в певній розбіжності оцінки якості 

товару, що проектується на етапі розробки, сформованого на етапі 

виробництва і перевіреного при остаточному контролі перед реалізацією з 

споживчої оцінкою якості. Розрив між реальною якістю та вимогами до 

нього споживачів істотно впливає на споживчі переваги, а, отже, і на 

конкурентоспроможність. Чим менший цей розрив, тим вище 

конкурентоспроможність товарів. 

Першочерговим завданням збуту вважається показник 

рентабельності, який визначає основний підсумок роботи всієї організації. 

Досить докладно висвітлює збутові можливості доля ринку, завдяки чого 

збільшується репутація, виникає ймовірність зниження вартості і 

досягнення цінових переваг в конкурентній боротьбі. 

Компанії, які орієнтуються лише для обсяг збуту, не мають всі 

шанси досягти успіху на ринку, так як з його зростанням збільшуються і 

витрати організації, що не в усіх випадках може собі дозволити 

розширення виробництва для охоплення таких обсягів. Саме тому вкрай 
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важливим для підприємства є набуття кола постійних покупців, 

отримання їх лояльності, а також реалізації товару з помірним прибутком. 

Базуючись на плануванні збуту компанія створює збутову 

політику, що включає в себе наступні фактори: 

1) вибір каналів збуту та створення стратегії збуту; 

2) узгодження методів збуту; 

3) розроблення стратегії стимулювання збуту; 

4) формування точок контролю результативності та рівнів виконання 

збутового плану. 

Перед початком створення власної збутової системи і вибору 

виду збутової політики, підприємство повинно розглянути фактори 

впливу: 

1) сферу життєдіяльності компанії, зокрема податкову систему; 

2) долю ринку і особливості споживачів – процес і специфіку у придбанні 

товару, покупну спроможність клієнта; 

3) продукцію – як транспортувати, зберігати, надавати сервіс; 

4) характеристику виробників – фінансовий стан, досвід у сфері, 

потенціал та можливості відділу збуту; 

5) конкуренцію та різноманіття посередників – їх цінову політику, мережу 

збуту, способи просування. 

Public relations або зв’язки з громадськістю – перший крок, що 

потрібно освоїти промисловому підприємству під час реалізації політики 

збуту. Основною метою буде інформування потенційного споживача про 

появу новинки на існуючому ринку, що повинно стимулювати інтерес 

покупця, тим самим формуючи попит на продукцію. 

Розглядаючи способи просування продукту промислового 

підприємства можна сказати, що ключова роль відведена виставковій 

діяльності, що дає змогу увійти до нових ринків збуту, побудувати нові 
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відносини з партнерами, збільшити кількість споживачів, побачити та 

проаналізувати конкурентоспроможність підприємства і його продукції. 

Поширюючи обсяг збуту компанія повинна пройти адаптацію до 

вимог і потреб споживача, підлаштовувати асортимент продукції, 

враховуючи індивідуальні замовлення покупців з додатковими сервісами. 

Для досягнення успіху підприємство має сформувати успішну 

збутову політику. При її створенні слід враховувати зміни в середовищі 

функціонування, інноваційні методи просування і нові технологій 

керування. Збутова система має бути гнучкою, мати можливість 

адаптуватися до потреби покупців. 

Для успішного виведення промисловості на кардинально новий 

рівень слід фокусувати зусилля на створення нової методики і форми 

збуту для промислових підприємств. 

Розробка нових методик і форм збуту промислових підприємств 

дозволить вивести розвиток промисловості на новий рівень. 
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Світові суспільно-політичні реалії сьогодення вимагають якісних 

перетворень, вплинути на прискорення яких покликані медіа, зокрема, 

забезпеченням інформування щодо аспектів соціокультурної парадигми 

життя соціуму. 

М. Житарюк у монографії «Соціокультурна модель журналістики: 

традиції і новаторство» вказує на необхідність об’єднання здобутків 

різних сфер пізнання світу: «Як суспільний інститут, журналістика 

перебуває в епіцентрі політичних, соціокультурних, економічних, 

геополітичних трансформацій, як вид діяльності і наука (історія і теорія 

журналістики, соціальна інформатика, соціальна комунікація) – близька 

філології, культурології, психології, політології, філософії, історії. Тому 

журналістика як модель мусить акумулювати ідеї, методи, проблематику, 

завдання і пріоритети як суспільного життя, в центрі якого людина, так і 

суміжних наук і галузей. Нехтування комплексу міждисциплінарних 

факторів – неефективність журналістики-науки і журналістики-практики» 

[2, с. 9]. 

Культурний геноцид – термін, який можна визначити як 

знищення культури і системи цінностей етносу [8, с. 6]. Термін «геноцид» 

уперше було використано в 1943 р. польським юристом єврейського 
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походження Рафаелем Лемкіним, а міжнародний правовий статус було 

отримано вже після Другої світової війни в грудні 1948 р. («Конвенція про 

запобігання злочину геноциду та покарання за нього»). Основними 

проявами геноциду Лемкін вважав біологічний, фізичний і культурний – 

знищення культурних, мовних і релігійних характеристик групи людей [7, 

с. 7]. Проте юрист не розглядав культурний геноцид відірвано від інших 

двох видів геноциду [6]. Незважаючи на участь Лемкіна в підготовці 

проекту конвенції, розділ про культурний геноцид був виключеним із 

тексту. Увагу до питання здебільшого привертали представники 

аборигенних і корінних народів і їхні прихильники, а противниками 

включення культурного геноциду в конвенцію були колоніальні держави 

[5]. 

Останнім часом поняття культурний геноцид стає досить 

вживанішим медіа. Акцентування на явищі культурного геноциду при 

висвітленні конфлікту між Туреччиною і Сирією ігнорувала переважна 

кількість видань ігнорувала, проте цей факт є джерелом до розуміння 

гостроти ситуації: «Ісламістські повстанські угруповання, що 

контролюють зараз територію колишнього анклаву в Афріні, вважають 

курдів атеїстами і сепаратистами і, за словами правозахисників, 

влаштовують їм культурний геноцид. Організація Human Rights Watch 

повідомляє про десятки інцидентів незаконних арештів, тортур і 

зникнень курдів у Афріні» [3]. 

Є. Єлізаров у книзі «Культура. Джерело ворожнечі» наголошує на 

важливості усвідомлення різноманіття специфіки культури як причини 

можливої конфліктності з відповідними наслідками [1]. Із медіа стає 

відомо про обумовленість положення уйгурів (мусульманської тюркської 

меншини зі своєю мовою і культурою) у Китаї, де вони зазначають 

насильницької асиміляції, у тому числі за допомогою технологій. «Для 

“перевиховання” етнічних меншин згідно зі встановленими державою 
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нормами були створені табори масового утримання. За словами 

провідного експерта з безпеки в СУАР Адріана Зенца, документи 

зображують мету таборів, викладену у звіті місцевого відділення 

Міністерства юстиції Синьцзяна за 2017 рік – промити мізки, очистити 

серця, підтримати правильне, усунути неправильне. “Вони (документи — 

ред.) підтверджують, що це форма культурного геноциду. Це дійсно 

показує, що з самого початку у китайського уряду був план”, – заявив 

Зенц». 

Таким чином, високим рівнем оперуванням соціокультурними 

поняттями і осмисленням ролі культури в житті суспільства, медіа 

здійснюють важливий вплив (і наразі чи не єдиний можливий) на 

запобігання культурному геноциду шляхом актуалізації і роз’яснення 

негативної природи цього питання, інформуванням населення, 

привертанням увагу громадськості і правозахисних кіл. 
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