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Секція 1. ―СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ‖
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
М. Бабецька
Науковий керівник: к.е.н. Красномовець В. А.
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Досліджували особливості співвідношення витрат часу на роботу та
результативність та успішність діяльності підприємств. Визначили основні
напрями підвищення продуктивності праці шляхом зростання мотивації.
Ключові слова: мотивація, продуктивність праці, витрати часу на
роботу.
В економіці України на сучасному етапі формується потреба у прикладних
дослідженнях із проблем мотивації. Державні, приватні, корпоративні
підприємства на практиці відчули, що розвиток і успіх в умовах ринку
неможливий без пошуку нових сучасних форм мотивації та стимулювання
праці. Водночас у багатьох країнах Західної Європи та в США аспекти саме
нематеріальної мотивації персоналу підприємства набувають великого
значення [1].
Один рік — це приблизно 8760 годин. З них тільки 4200 можна провести
на роботі. Решту доведеться витратити на дорогу, харчування, сон, водні
процедури та інші потреби. Проте кількість часу, проведеного на робочому
місці далеко не завжди прямо пропорційна її ефективності. Яскравий приклад
— Греція. За даними статистики Організації економічного співробітництва та
розвитку, греки працюють по 2017 годин на рік. З 34 країн, які входять у цю
організацію, греків за цим показником перевершують лише жителі Південної
Кореї (2193 години) та Чилі (2068 годин). Німці знаходяться на роботі тільки
1408 годин на рік. Голландці ще менше - 1377 годин [2]. Знаючи економічні
показники цих держав, ми можемо спостерігати тенденцію неспівпадіння
збільшення робочого часу та ефективності виконаної роботи.
Швейцарський
банк
UBS
провів
цікаві
підрахунки
[2].
Середньостатистичний житель Парижа присвячує роботі 1558 годин у році і
має 30 оплачуваних вихідних. Стільки ж часу працюють жителі Мадрида,
Копенгагена і Ріо-де-Женейро. Жителі столиці Мексики працюють значно
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довше - 2375 годин у році, а відпустка триває максимум 6 днів. Проте
результати останньої зовсім невтішні.
Середньостатистичний киянин працює 1850 годин на рік, відпочиває 25
днів, однак отримує при цьому у 13 разів меншу зарплату, ніж житель Цюріха,
який працює на сім днів довше. Більше за нас працюють росіяни (1973 години),
угорці (1956), поляки (1939) та ізраїльтяни (1929). Однак фінансового
процвітання досягли американці, які трудяться лише 1695 годин у році, японці з
їхніми 1733 годинами, італійці (1778), португальці (1714), іспанці (1674). Ці
країни демонструють більшу продуктивність праці. Нам потрібно з‘ясувати які
чинники та фактори впливають на продуктивність праці.
На думку експерта з аналізу, моніторингу та оцінки соціально-економічної
політики на національному та місцевому рівнях, асоційованого аналітика
Міжнародного центру перспективних досліджень Максима Бороди [4] українці працюють більше, але дають гірший результат, бо їм доводиться
працювати на застарілому обладнанні — що у сфері послуг, що у сільському
господарстві [4]. В кожному регіоні країни домінують зношені фонди.
Наприклад, у Дніпропетровську — розвинутому потужному місті, рівень
зношеності виробничого устаткування у промисловості становить 70%. Крім
того, українці так і не навчилися організовувати робочий процес. Яскравий
приклад — робота державних управлінь, починаючи з Верховної Ради, де
кількість депутатів набагато більша ніж в інших країнах та закінчуючи
структурними органами влади на місцях. Цей факт можна порівняти із
екстенсивним розвитком виробництва, коли залучено велику кількість
робітників (не обов‘язково кваліфікованих), які працюють 12 годин, а продукт
їхньої праці незадовільної якості, або взагалі відсутній. Це пов‘язано з
неприв‘язаністю оплати праці до її результату. Не можна очікувати самовіддачі
від людей, які не отримують від своєї роботи відповідної винагороди.
Переконання в тому, що гроші є найпотужнішим мотиватором не
знаходить свого підтвердження серед вчених різних галузей знань. Так,
психолог, автор тренінгу ―Душа і гроші‖ Марія Стасюк [3] переконана, що
змусити людину викладатися на повну може тільки впевненість у
завтрашньому дні, чітке бачення перспектив, а не грошова винагорода понад
усе. У Японії, наприклад, не прийнято часто змінювати місце праці. Людина
може 5-7 років життя трудитися на одного роботодавця. За це отримує 0,01%
акцій компанії, тобто у неї є конкретний стимул. В Україні через нестабільну
економіку, нездатність держави гарантувати працевлаштування та нормальний
рівень життя, люди не мають такого стимулу. Немає впевненості у
майбутньому, тому весь соціум охоплений апатією. Робота сприймається як
обов‘язок відсидіти певний встановлений роботодавцем час і не націлена на
результат.
Як підвищити продуктивність праці? Поради роботодавцям дає бакалавр
Гарвардського університету, корпоративний консультант і розробник
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навчальних програм для підвищення кваліфікації працівників компанії General
Motors Александр Хаєм [5].
-Для роботодавця важливо визнати, що працівники можуть захоплюватися
ще чимось, окрім роботи. Позитивне ставлення до захоплень працівників
автоматично відобразиться на їхній роботі.
-У більшості організацій роботодавці не мають найменшого уявлення про
реальний рівень мотивації їхніх підлеглих. Без цього знання даний показник
неможливо покращити.
- Поцікавитися у підлеглих про їхні цілі та бажання. Відповідно до них,
різним працівникам необхідно надати різні можливості для роботи та
професійного росту. Не можна мотивувати конкретних людей загальними
програмами. Щоб підвищити мотивацію, потрібно шукати індивідуальний
підхід до кожного працівника.
- Попросити підлеглих, щоб вони оцінили результати своєї роботи.
Ставити працівнику такі запитання, які би змусили його замислитися над
виконаною роботою і відзвітувати про конкретні результати. Питання
стимулюють підвищення рівня поінформованості підлеглого. А володіння
інформацією сприяє внутрішній мотивації.
- Розтлумачити людям, як буде працювати система винагород. Вибіркове
(і часто незаслужене) заохочування і винагорода призводять до цинізму, а не до
зростання мотивації.
- Посилити взаємодію між керівництвом організації і персоналом. Не
можливо підвищити мотивацію людей, з якими рідко бачитеся.
- Створити банк ідей ваших підлеглих. Більшість працівників впевнені що
їхні ідеї нікому не потрібні, хоча вони можуть бути суттєві. Менеджери хочуть,
щоб з ними ділилися ідеями, проте не знають як їм про це повідомити. Частою
помилкою курівників є те, що вони не дають можливості працівнику
висловитися, чим позбавляють їх вченості. Вихід із ситуації – створити
скриньку, куди працівники зможуть скидати свої ідеї. Керівники розглядом цих
ідей розвивають в собі навичку вислуховувати працівників.
- Мотивація знаннями. Щоб стати професіоналом у будь-якій сфері,
працівник мусить до цього прагнути. Людина, яка вчиться, обов‘язково
доб‘ється кар‘єрного росту і розвине у собі додаткові навички. Тому ви можете
винагороджувати і мотивувати працівників можливістю навчатися. Скеровуйте
на курси, конференції та тренінги тих працівників, які досягли значних
результатів у роботі і успіхи яких визнали колеги. Зробіть додаткові знання
перевагою, аби надихнути працівників на продовження навчання.
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В сучасній літературі існує досить багато визначень організації, а також її
класифікацій. Організація означає поєднання, побудову, об'єднання чогось або
когось у єдине ціле. За визначенням Б. Карлофа "організація — це інструмент
координації трудових внесків різних людей для досягнення загальної
мети"[2;c.98].
Організація — це соціальне утворення з певними межами, що функціонує
на відносно постійних засадах і свідомо координує свою діяльність для
досягнення спільної мети "[2; c.100].
Організація – група людей, діяльності якої свідомо, керовано або
спонтанно координується для досягнення певної мети.
Е.Т. Усенко та Г.Г. Шинкарецька зазначають: «Організації, беручи участь у
правотворчому процесі, уже діють від власного імені». Їх волевиявлення
відрізняються від волевиявлень держав-членів, не є сумою волевиявлень
держав-членів або їх загальним волевиявленням. [3;c. 160].
В українському законодавстві організації, які мають статус юридичної
особи, називають підприємствами, товариствами, асоціаціями, об‘єднаннями,
тощо. На практиці використовують терміни „фірма‖, „корпорація‖ та інші.
Організації класифікуються за різними ознаками: способом та метою
утворення, кількістю цілий, величиною, юридичним статусом, формам
підприємництва, характером адаптації до змін.
За способом і метою утворення організації поділяють на формальні і
неформальні.
Формальні організації – групи працівників, діяльність яких свідомо
планується, мотивується, контролюється та регулюється для досягнення певної
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мети. Такими організаціями є підприємства, відділи, підрозділи, служби,
комітети, факультети, кафедри, тощо. (Формальні організації називатимемо
просто „організаціями‖).
Неформальні організації – це групи працівників, що виникають і
функціонують спонтанно. Найчастіше вони входять до складу формальної
організації, створюються на основі спільних інтересів. Неформальними
організаціями є групи любителів певних видів спорту, туризму, мистецтва,
економічних підходів тощо.
За кількістю цілей виділяють прості організації (мають одну ціль) і складні
організації (ставлять перед собою комплекс взаємопов‘язаних цілей), яких в
економіці переважно більшість.
За величиною виокремлюють великі, середні та дрібні організації. У
великих організаціях працюють тисячі працівників, у середніх – сотні, а в
дрібних – десятки.
Офіційно зареєстровані організації отримують статус юридичної особи
(офіційне визнання, атрибути державної реєстрації, рахунок в банку, форма
підприємництва тощо). Усі інші організації є неюридичними особами.
За формами підприємництва організації поділяють на підприємства,
господарські товариства, банки, страхові компанії, інвестиційні фонди тощо.
За характером адаптації до змін виділяють механістичні організації
(характеризуються консерватизмом, негнучкою організаційною структурою,
управління автократизмом у контролі та комунікаційних, фетишизацією
стандартизації тощо) і органістичні (характеризуються динамічністю,
гнучкістю організаційних структур управління, розвинутим самоконтролем,
демократизацією комунікацій тощо).
Організації складають основу світу менеджерів, саме в них
спостерігаються процеси і стани, які є причиною існування менеджменту
Для різних типів організацій використовуються різні методи вивчення їх
діяльності, оскільки організації ставлять перед собою соціальні цілі, що істотно
відрізняються. Соціальні організації мають різноманітні форми [1; с.206]. Як
приклади можна назвати підприємство, лікарню, ВНЗ, школу, політичну
партію, спортивне товариство, орган влади. Складність і різноманітність
організацій зумовлюють необхідність їх класифікації.
Монастирський Г. Л. виділяє такі основні критерії класифікації [2; c.103]:
• за критерієм формалізації: формальні (мають чітко визначені цілі,
правила поведінки, структуру й зв'язки) та неформальні (функціонують без
чітко визначених цілей, правил та структури) організації;
• за формою власності: приватні, колективні (корпоративні), комунальні та
державні організації;
• за формою результату: комерційні (орієнтуються на прибуток) та
некомерційні організації (орієнтуються на одержання соціального ефекту);
• за типом завдань, що вирішуються: економічні, фінансові, політичні,
освітні, медичні, військові та ін.;
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• за принципами об'єднання людей: добровільні (церква, політичні партії,
клуби), примусові (армія, початкова школа, тюрма, психіатрична лікарня),
унітарні (їх члени об'єднуються для досягнення загальної та індивідуальної
мети — підприємства, банки, ВНЗ);
• за характером діяльності: технологічні (реалізують технологію
виготовлення певної продукції або надання послуг), програмно-цільові
(реалізують певну програму діяльності з вирішенням певної соціальної
проблеми), не програмні (реалізують гнучку і складну програму дій, яку
визначити наперед неможливо) "[2;c.107].
Як і системи, організації поділяються на штучні і природні. Перші
створюються штучним шляхом: вони проектуються, потім будуються і
реалізуються на практиці. Прикладами штучних організацій є підприємства,
школи, лікарні. Природні організації виникають без попереднього
проектування та інших наперед визначених дій, наприклад поселення людей,
що виникає стихійно.
Однією з основних класифікацій організацій є їх поділ на:
1) ділові. Такі організації мають штатних працівників, які одержують
заробітну плату та інші виплати. Вони створюються окремими підприємцями,
колективами
або
соціальними
інститутами:
державою,
місцевим
самоврядуванням, акціонерними товариствами. Ділові організації можуть бути
державними, муніципальними, приватними. Внутрішнє цільове регулювання
діяльності в межах організації здійснюється за допомогою адміністративноуправлінського апарату;
2) громадські. Ці організації становлять союз індивідуальних учасників,
об'єднаних суспільно значущою метою. На відміну від ділових організацій,
орієнтованих на задоволення потреб населення, громадські організації
займаються вирішенням соціальних проблем суспільства або проблем членів
своїх організацій. Регулювання діяльності в межах громадських організацій
забезпечується спільно прийнятим статутом та дотриманням принципу
виборності керівництва;
3) асоціативні організації. Вони побудовані на основі особистих симпатій,
взаємної прихильності, загальних інтересів — це сім'я, коло друзів і знайомих,
студентська компанія, неформальні групи і об'єднання [4; c.231].
Відзначимо три особливості ділових організацій . [4; c.236].
Перша полягає в тому, що основу цільових установок ділових організацій
становить комерційна ідея. Тому в своїй діяльності такі організації повинні
орієнтуватися на досягнення кінцевого результату, який, як правило,
виражається в грошовому або речовому еквіваленті.
Друга особливість випливає з того, що ділові організації або оперують
значними матеріальними і грошовими ресурсами, або здійснюють істотний
вплив на управління такими ресурсами. Тому в їх системах управління
найчастіше використовується жорстка ієрархічна структура.
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Третьою характерною рисою всіх ділових організацій є перетворення
матеріальних або інформаційних ресурсів, що надходять на вхід організації, в
кінцевий продукт за умови вирішення соціально-значимих завдань [2; c. 135].
Федулова Л. І. класифікує організацію за різними ознаками [2; c. 98]:
1. Мета й характер діяльності (комерційні і некомерційні);
2. Форма власності майна (приватні, колективні а також державні);
3. Правовий статус і форма господарювання (одноосібні кооперативні
господарські товариства);
4.Галузево-функціональний
вид
діяльності
(промислові,
сільськогосподарські, будівельні, торговельні та банківські);
5. Розмір за чисельністю працівників (малі, середні, великі) [2; c.99].
Найважливішою серед наведених ознак є класифікація організацій за
правовим статусом і формою господарювання. Одноосібне підприємство є
власністю однієї особи або родини. Воно відповідає за свої зобов'язання усім
своїм майном чи капіталом. Таке підприємство може бути зареєстрованим як
самостійне або як філія іншого. Форму одноосібних мають здебільшого
підприємства з невеликою кількістю працівників.
Кооперативні підприємства (кооперативи) — добровільні об'єднання
громадян, створені з метою спільного ведення господарської або іншої
діяльності. Характерною їхньою ознакою є особиста участь кожного члена
колективу в діяльності, використання власного або орендованого майна.
Господарські товариства являють собою об'єднання підприємців з певною
залежністю від характеру інтеграції осіб чи капіталу, а також мірою
відповідальності за свої зобов'язання. До них належать:
• повні;
• з обмеженою відповідальністю;
• командитні;
• акціонерні.
Я вважаю, що організація – група людей, діяльності якої свідомо, керовано
або спонтанно координується для досягнення певної мети.
Порівнюючи класифікацію організацій за Монастирським Г. Л. і за
Федуловою Л. І. я визначила спільні риси.
А саме:
• за формою власності: приватні, колективні (корпоративні), комунальні та
державні організації;
• за формою результату: комерційні (орієнтуються на прибуток) та
некомерційні організації (орієнтуються на одержання соціального ефекту).
Я віддаю перевагу класифікації організації Федулової Л. І.Тому, що вона
більш точна і зрозуміла.
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ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
С. Бондар, М. Єфімчук
Науковий керівник: ст. викладач Коваль Г. І.
Кафедра міжнародних економічних відносин
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
е.mail: sonya4na@mail.ru
Проаналізовані причини виникнення фінансово-економічної кризи в
Україні. Виявлено вплив зовнішнього економічного середовища на національну
економіку. Визначені внутрішні чинники, які поглиблюють кризові явища в
економіці.
Ключові слова: фінансово-економічна криза, спад виробництва,
економічні ризики, банківська система, кредит, бюджет, державний борг,
інвестиції, державна політика.
Світова фінансова криза, що зародилась у США як криза ринку
нерухомості та похідних фінансових інструментів, згідно з логікою глобалізації
поширилася по світу, вдаривши і по українському фінансовому ринку.
Основними її причинами експерти називають надмірно експансивну
грошову політику Федеральної резервної системи (ФРС) США, наявність
величезного дисбалансу у світовій економіці, зокрема великий профіцит у
зовнішній торгівлі Китаю, значний торговельний дефіцит у США, вади системи
управління ризиками в інвестиційних банках, недосконалість регулювання
фінансових ринків на національному і міжнародному рівнях.
В Україні фінансова криза розпочалася восени 2008 р. з різкої девальвації
гривні та швидко переросла в масштабну фінансово-економічну кризу. У ІІІ
кварталі відбулося обвальне падіння виробництва і попиту, масові звільнення,
виникли проблеми з ліквідністю банків і фірм, відплив вкладників з банків та
іноземних інвестицій, затримки з оплатою боргових зобов‘язань як фірмами,
так і населенням. У результаті банківська система опинилася під загрозою
повного розвалу, що змусило державу запровадити тимчасові адміністрації у 17
банках і у декількох з них здійснити фінансові вливання з бюджету для
підвищення капіталізації та запобігання банкрутству. У цілому за 2008 рік
від‘ємне сальдо платіжного балансу збільшилося до 12,9 млрд дол., або до 7,1%
ВВП.
Унаслідок
кризи
різко
погіршилася
збалансованість
зовнішньоекономічного сектору економіки країни: коефіцієнт покриття імпорту
товарів експортом впав до 80%, тоді як у 2004 році він становив 112,6%.
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Фінансовим наслідком цього стало істотне послаблення обмінного курсу
гривні. Офіційний курс знизився з 4,8 грн до 7,7 грн за 1 дол. США [3, с.45 ].
Отже, фінансово-економічна криза в Україні протікала в трьох основних
площинах:
1. Заморожування кредитної діяльності, вилучення депозитів із
банківської системи, ерозії капіталу банківських установ.
2. Падіння світових цін на товари національного експорту, зниження
рівня виробництва, погіршення фінансових результатів підприємств і
зменшення надходжень до державного бюджету.
3. Вилучення обігових коштів підприємств і банків – міжнародних
позичальників та скорочення валютних резервів НБУ в умовах високого
зовнішньоборгового навантаження та неможливості рефінансування боргових
виплат [5].
Світова криза зачепила Україну за декількома напрямами. По-перше,
восени 2008 року відбулося стрімке падіння зовнішнього попиту на товари, які
експортувалися, що призвело до зниження цін на світових ринках. У цих
умовах почав реалізовуватися ризик невигідної зовнішньої спеціалізації
України. Вартісні обсяги експортних поставок у листопаді-грудні 2008 р.
знизилися на 19% порівняно з відповідним періодом 2007 року. Обсяги
експорту металургійної продукції в IV кварталі 2008-го зменшилися на 50,7%
порівняно із III кварталом. Експорт машинобудівної продукції, сягнувши
максимального значення у ІІІ кварталі 2008 року (3,3 млрд дол. США), у ІV
кварталі повернувся на рівень І кварталу (2,4 млрд дол.).
Водночас підвищення цін світових ринків на енергоносії, сировину й
матеріали призвело до зростання вартісних обсягів імпорту [2, с.10].
По-друге, різко скоротилося зовнішнє фінансування, припинив приплив
дешевих іноземних запозичень. Економічне зростання останніх років відбулося
значною мірою за рахунок кредитних джерел, які забезпечували збільшення
попиту, передусім споживчого. Ефективне обслуговування зовнішнього боргу
обсягом 103,2 млрд дол. США було неможливим.
Наслідки для економіки України були такі.
1. Посилення загального інфляційного фону. Інфляційна спіраль,
розкручена у 2007 році, мала продовження і в наступних роках. Нестабільність
політична не могла не позначитися на економічній площині. Всі галузі,
орієнтовані на зовнішні ринки або, відповідно до особливостей виробничого
процесу, обслуговують експортоорієнтовані виробництва. Фактор конвергенції,
на формування якого впливає відкритість економіки України, в умовах коли в
більшості країн світу зростали і споживчі ціни, також вплинув на прискорення
інфляційних процесів на вітчизняному споживчому ринку.
2. Підвищення ролі експортних виробництв в економічному зростанні.
Спостерігається поступове прискорення зростання виробництва в
експортоорієнтованих галузях економіки і перерозподіл фінансових ресурсів в
економіці від решти секторів до сировинного та експортоорієнтованого
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секторів, зокрема й через банківську систему. Обсяг експорту товарів та послуг
України за 2010 р. становив 63067,1 млн дол. США, імпорту – 66180,2 млн дол.
(приблизно на рівні відповідних показників 2007 року). Порівняно з 2009 р.
експорт збільшився на 27,9% (на 13773,1 млн дол.), а імпорт – на 30,8% (на
15573,6 млн дол.). Починаючи з 2006 року спостерігається негативне сальдо
зовнішньоторговельного балансу, яке обумовлене від‘ємним сальдо зовнішньої
торгівлі товарами. У 2010 р. воно становило 3113,1 млн дол. (у 2009 р. також
негативне – 1312,6 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив
0,95 (у 2009 р. – 0,97).
3. На тлі другої хвилі світової фінансової кризи не залишився осторонь
світових процесів й український фондовий ринок. Це пов‘язано головним
чином із виходом з українського ринку, як і зі світового, частини іноземних
інвесторів, так званих спекулянтів, а також із нестабільною політичною
ситуацією в Україні. Тобто в економіці України при вільному перетоку капіталу
спостерігалися цілком ринкові тенденції пошуку надприбутків, що в умовах
посилення сировинної орієнтації на світових ринках, відповідно, посилило на
етапі другої хвилі експортну та сировинну складові вітчизняної економіки.
Сьогодні світова фінансова криза впливає на економіку України через
ось що.
1. Циклічне уповільнення світової економіки, що загалом може скоротити
попит на експортну продукцію, а отже, експортну виручку та призвести до зниження надходжень державного бюджету, девальвації гривні, зменшення
заробітної плати тощо.
2. Стрибки цін на товари на світових ринках, викликані нестабільністю
фінансових і валютних ринків. У разі їх значного падіння виникне проблема
скорочення торгівельного балансу, що значно послабить позицію України на
міжнародних ринках.
3. Обвал котирувань на світових фондових ринках спричинив різке і
вагоме падіння акцій вітчизняних компаній.
4. Паніка на фінансових ринках і банкрутство великих інвестиційних
банків загрожують труднощами у рефінансуванні зовнішнього боргу
вітчизняних банків та корпорацій [1].
Криза в Україні характеризується порушенням відлагоджених зв‘язків
між ключовими елементами фінансової та економічної систем держави, систематичною незбалансованістю доходів і видатків бюджету, невпинним
зростанням державної заборгованості, нераціональною структурою бюджетних
витрат, неоптимальним рівнем податкових платежів тощо [4].
Першочергові заходи антикризової політики мають здійснюватись у
наступних напрямках:
- заходи щодо стабілізації фінансової системи;
- заходи щодо валютно-курсової стабілізації;
- сприяння пожвавленню економічної активності, в тому числі через
покращення бізнес-клімату;
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- заходи щодо збереження керованості національної економіки.
Антикризові заходи мають бути реалізовані не тільки у напрямках
надання державної фінансової підтримки окремим секторам економіки,
підвищення ефективності діяльності державних органів, а насамперед через
покращення регуляторного середовища як в цілому, так і для окремих секторів
економіки.
Ефективними кроками в подоланні фінансової кризи були б також:

запровадження режиму економії щодо витрачання бюджетних
коштів на управління, оборону, фінансування збиткових і низько рентабельних
виробництв, різних видів дотацій;

визначення доцільності фінансування деяких соціальних витрат;

зменшення обсягів фінансових запозичень для покриття дефіциту
державного бюджету;

удосконалення методів залучення до інвестиційної сфери особистих
накопичень населення;

забезпечення фінансової підтримки малого бізнесу й посилення
відповідальності суб‘єктів господарювання за дотримання вимог податкового
законодавства;

оптимізація рівня податкових вилучень до бюджету;

стимулювання ведення інноваційної діяльності.
Отже, основними причинами фінансово-економічної кризи в Україні є
монокультурна експортна залежність економіки, кредитна експансія НБУ,
безконтрольне нарощування зовнішнього боргу, нерозвиненість вітчизняного
фондового ринку, спекулятивна політика іноземних банків. З метою подолання
кризи й виходу на новий рівень розвитку національної економіки потрібна така
стратегія, яка б відповідала інноваційно-інвестиційній моделі розбудови
економіки. Починати треба з розвитку високотехнологічних виробництв і
виходу на світовий ринок не з сировинними ресурсами, а з високоякісною
конкурентоспроможною продукцією. Ці непрості процеси вимагають активної
ролі держави із втілення дієвих антикризових заходів в національну економіку.
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The reasons of rise of financial and economic crisis in Ukraine are analyzed. The influence
of external economic environment on a national economy is detected. The internal factors which
deepen the crisis phenomena in an economy are determinate.
Keywords: financial and economic crisis, setback in production, economic risks, bank
system, credit, budget, national debt, investments, public policy.
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В статье описан ход и обобщены результаты экспериментального
обучения младших школьников иноязычной лексике средствами игровых видов
деятельности. Методический эксперимент доказал эффективность
применения учебно-познавательных игр, способствовавших формированию и
развитию иноязычных рецептивного и репродуктивного лексических навыков,
активизации речемыслительной деятельности и развитию речевой реакции,
зрительной памяти, произвольного восприятия, логического мышления,
воображения, эмоциональной сферы учащихся.
Ключевые слова: экспериментальное обучение, младшие школьники,
иноязычная лексика, игровые виды деятельности.
Проблемой внедрения игровых приѐмов в обучение иностранному языку
занимались
М. З. Биболетова,
И. Н. Верещагина,
М. В. Дворник,
А. В. Конышева, Г. В. Матюха, Г. В. Рогова, М. Ф. Стронин, З. Я. Футерман,
J. Asher, E. Clair, C. Gattegno, J. High, M. Rinvolucri, разработавшие учебники,
построенные на массовом использовании игровых приѐмов; О. А. Колесникова,
Е. И. Пассов, В. Б. Царькова, изучавшие зависимость уровня мотивации от
интегрирования игровых видов деятельности в учебную деятельность. Тем не
менее, использование игровых методов при обучении иноязычной лексике
остаѐтся одной из сложных задач в преподавании иностранного языка.
Лексические игры зачастую используются без учета этапа и вида
формируемого лексического навыка. Лексические игры должны не только
сосредотачивать внимание учащихся исключительно на лексическом
материале, помогая им в приобретении и расширении словарного запаса, но и
активизировать речемыслительную деятельность учащихся, развивать их
речевую реакцию. Остается нерешенной в практике школьного обучения
иноязычной лексике проблема соответствия характера игрового задания
формируемому навыку, без чего учебная лексическая игра-упражнение не
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может эффективно способствовать формированию репродуктивного и
рецептивного лексических навыков, создавать внешнюю и внутреннюю
наглядность. Вышесказанное обусловило выбор темы статьи и составило ее
актуальность.
Цель статьи – обобщить результаты экспериментального обучения
младших школьников иноязычной лексике средствами игровых видов
деятельности.
Экспериментальное обучение младших школьников иноязычной лексике
основывалось на разработанной серии учебно-познавательных игр, которая
включала три последовательных этапа учебных действий. Каждому этапу
соответствовала своя группа упражнений, которые объединились в цикл уроков
по теме Animals. Выполнение учебно-игровых заданий осуществлялось в
языковых и условно-речевых упражнениях. По способу выполнения и
характеру направленности речевой деятельности упражнения серии являлись
имитационными,
подстановочными,
трансформационными
и
комбинированными
рецептивно-репродуктивными
и
рецептивнопродуктивными заданиями.
В основу методической организации процесса обучения была положена
трехэтапная система упражнений с нацеленностью упражнений первого этапа
на введение нового лексического материала, упражнений второго этапа на
овладение лексикой, упражнений третьего этапа на запоминание и
многократное употребление англоязычной лексики.
Предполагалось, что применение разработанной серии игровых
упражнений позволит повысить эффективность формирования и развития
лексических навыков младших школьников за счет соответствия характера
игрового задания формируемому навыку, обеспечит усиление мотивации
школьников к овладению иноязычной лексикой, будет способствовать
развитию речемыслительных процессов.
Экспериментальное обучение проводилось в 3-А классе Евпаторийского
учебно-воспитательного комплекса «Школа ғ 14 – лицей» в ноябре-декабре
2011 г. в условиях естественного обучения. Методический эксперимент носил
вертикальный характер [1], в результате которого сопоставлялась степень
обученности иноязычной лексике учащихся контрольной (10 испытуемых) и
экспериментальной (10 испытуемых) групп, устанавливаемая при помощи
предэкспериментального и постэкспериментального срезов. При оценивании
уровня владения иноязычной лексикой младшими школьниками учитывались
следующие критерии: количество актуализированных лексических единиц по
изучаемой теме при речепродукции, количество верно опознанных лексических
единиц при речевосприятии, количество корректно произведенных операций
сочетаемости лексических единиц.
Неварьируемыми переменными эксперимента являлись: а) состав
учащихся контрольной и экспериментальной групп; б) длительность обучения;
в) содержание
обучения;
г) критерии
оценивания
и
задания
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предэкспериментального и постэкспериментального срезов. Варьируемой
переменной послужила методика обучения: контрольная группа изучала
иноязычную лексику по теме Animals в русле традиционной методики, в то
время как обучение в экспериментальной группе происходило на базе
разработанной серии учебно-познавательных игр.
Показатели обученности иноязычной лексике учащихся контрольной
группы по результатам предэкспериментального среза составили: количество
актуализированных лексических единиц – 4,8 баллов; количество верно
опознанных лексических единиц – 3,7 баллов; количество корректно
произведенных операций сочетаемости лексических единиц – 4,1 балла.
Соответствующие показатели учеников экспериментальной группы были
следующими: 4,0; 2,8; 3,1, что позволило сделать вывод о сопоставимости
исходного уровня обученности испытуемых иноязычной лексике.
Организация учебного процесса по формированию лексических навыков
средствами игровых видов деятельности на начальном этапе осуществлялась на
основе следующих принципов [2; 3]: коммуникативной направленности,
ситуативности, прочности, системности, дифференциации и интеграции
обучения, билингвального обучения, новизны, ролевой организации,
наглядности.
Специфика использования учебно-познавательных игр как средства
обучения заключалась в нацеленности игровых заданий на автоматизацию
лексического навыка на уровне сверхфразового единства, соблюдении
пропорций между играми, направленными на формирование рецептивного
лексического навыка, и играми, обеспечивающими овладение репродуктивным
лексическим
навыком,
обеспечении
овладением
функционирования
лексических единиц в потоке речи. Применение учебно-познавательных игр в
типично-коммуникативных
ситуациях
способствовало
активизации
речемыслительной деятельности и развитию речевой реакции учащихся,
зрительной памяти, произвольного восприятия, логического мышления,
воображения, эмоций и таких качеств школьников как коллективизм,
дисциплинированность, активность, наблюдательность и внимательность.
Результаты постэкспериментального среза, при проведении которого
применялись аналогичные критерии оценивания, показали, что степень уровня
сформированности лексических навыков младших школьников, которые
обучались по традиционной методике без применения игровых видов
деятельности, изменились незначительно. В контрольной группе показатели
были следующими: количество актуализированных лексических единиц – 4,9;
количество верно опознанных лексических единиц – 4,5; количество корректно
произведенных операций сочетаемости лексических единиц – 4,2. Средняя
оценка уровня овладения иноязычной лексикой – 4,5 балла, итоговый прирост
по всем показателям составил 3,3%. Соответствующие показатели учеников
экспериментальной группы составили: 5,3; 4,7; 4,6. Средняя оценка уровня
овладения иноязычной лексикой – 4,9 балла, итоговый прирост по всем
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показателям после эксперимента составил 20,7%. Коэффициент эффективности
разработанной серии упражнений для обучения младших школьников
иноязычной лексике средствами игровых видов деятельности определялся как
соотношение показателей прироста средней итоговой оценки учащихся
экспериментальной и контрольной групп и составил: 20,7 : 3,3 = 6,3. Указанное
соотношение показывает, что разработанная серия упражнений оказалась в 6,3
раза результативнее традиционной методики обучения.
Вывод. Экспериментальное обучение учащихся третьего класса
иноязычной лексике средствами учебно-познавательных игр подтвердило
гипотезу исследования об эффективности формирования и развития
лексических навыков младших школьников за счет соответствия характера
игрового задания формируемому навыку, усиления мотивации школьников к
овладению иноязычной лексикой, обеспечения развития речемыслительных
процессов. Результаты экспериментального обучения убедительно доказали
эффективность применения разработанной серии игровых упражнений по
обучению младших школьников иноязычной лексике.
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The article describes the process and generalizes the results of the experimental teaching
foreign-language lexis to primary schoolchildren by means of teaching games. Methodological
experiment has proved the effectiveness of using cognitive training games, which contributed to the
formation and development of foreign language receptive and reproductive lexical habits,
enhancing mental-speech activity and to the development of verbal responsivity, visual memory,
voluntary perception, logical thinking, imagination, emotional sphere of learners‘.
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В статье охарактеризовано применение динамического коллажа как
средства раннего обучения иноязычному диалогическому общению. В качестве
смешанной опоры, обеспечивающей основные ориентиры речевой
деятельности обучаемых, динамический коллаж дает возможность
активного управления содержательно-смысловым наполнением учебного
иноязычного
диалогического
общения
дошкольников,
преподнесения
дошкольникам учебной информации более интересным и понятным способом,
способствует лучшему запоминанию материала, стимулирует развитие
творческого мышления дошкольников, усиливает результативность обучения.
Динамический коллаж позволяет дошкольникам глубже раскрыть
содержание учебной информации, осознать способ выполнения действий
речепорождения в конкретной ситуации общения, самостоятельно
формировать собственные диалогические высказывания.
Ключевые слова: динамический коллаж, раннее обучение, иноязычное
диалогическое общение, дошкольники.
Поиск способов улучшения качества и ускорения процесса раннего
овладения иностранным языком находится в центре внимания многих
психолого-педагогических исследований. Проблемы современной теории и
практики обучения иноязычному диалогическому общению освящены в
работах И. Л. Бим, В. Н. Богородицкой, М. Л. Вайсбурд, Н. Д. Гальсковой,
Н. И. Гез, Р. П. Мильруда, Е. И. Пассова, Г. В. Роговой, В. Л. Скалкина,
Н. К. Скляренко, S. Cunningham, T. Kenny, C. Pavlik, K. Wilson. Процесс
раннего обучения иноязычной диалогической речи является объектом
исследования
Г. В. Матюхи,
Е. И. Негневицкой,
З. Н. Никитенко,
Т. К. Полонской, З. И. Футермана, И. Л. Шолпо, С. В. Роман, C. Argondizzo,
E. Claire, S. Halliwel, J. High. Вопросами использования различных видов
наглядности в обучении дошкольников иноязычному диалогическому
высказыванию
занимались
Н. П. Грачѐва,
Л. В. Занков,
А. П. Ланг,
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М. А. Нефедова, В. Л. Прокофьева, Ф. М. Рабинович, P. Codeiro, O. Dunn,
J. Hadfield, C. Skinner, D. Vale. Тем не менее, теоретико-практические аспекты
применения динамического коллажа для обучения дошкольников иноязычной
диалогической речи не получили системного освещения. Неразработанность
указанной проблемы и ее значимость для обучения дошкольников
иноязычному диалогическому общению определили выбор темы статьи и
составили актуальность исследования.
Цель статьи – охарактеризовать динамический коллаж как средство
раннего обучения иноязычному диалогическому общению.
В раннем возрасте дети не могут самостоятельно удерживать внимание на
не вызывающих у них эмоционального отклика объектах, для этого необходимо
использовать различные виды наглядности [1]. Одним из таких видов,
обеспечивающих наибольшую эффективность обучения дошкольников
англоязычной диалогической речи, является динамический коллаж.
Динамический коллаж выступает в качестве смешанной опоры,
обеспечивающей основные ориентиры речевой деятельности обучаемых.
Динамический коллаж относится к материальным предметно-образным
динамическим техническим средствам обучения, обеспечивающим устную речь
на иностранном языке [6], и носит характер активного управления
содержательно-смысловым наполнением учебной иноязычной речевой
деятельности обучаемых.
При помощи динамического коллажа можно преподносить информацию
по-другому и делать ее интереснее и понятнее. Преимущество динамического
коллажа в том, что он может заключать в себе сразу несколько видов
наглядности (названия текстов, рисунки, фотографии, слова, фразы,
грамматические структуры и т.д.), которые несут в себе разную смысловую
нагрузку и призваны решать разные задачи [3], стимулируя вызов ассоциаций,
связанных с жизненным и речевым опытом обучаемых [5], и обеспечивают
последовательность как вербальных, так и невербальных ориентиров для
реализации программы высказывания [4]. В тоже время, динамичность
способствует лучшему запоминанию материала и усиливает результативный
аспект обучения, поскольку любая опора, тем более опора динамическая,
предоставляет обучаемому возможность вариативного использования средств
выражения собственной мысли. Основой для такой вариативности применения
средств выражения мысли является осознание способа исполнения действий
речепорождения [2] в контексте иноязычной речевой деятельности,
обусловленной конкретной ситуацией общения.
Прием динамического коллажирования позволяет глубже раскрыть тему и
развить творческое мышление, даѐт возможность, опираясь на опоры-подсказки
самостоятельно сформулировать высказывание. Используя различные
материалы и цветовые гаммы можно расставить акценты, что поможет детям
создать для себя индивидуальный образ, ассоциацию и лучше запомнить
материал.
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Выводы. Динамический коллаж в качестве динамической смешанной
опоры обеспечивает возможность преподносить обучаемым учебную
информацию более интересным и понятным способом, предоставляет
обучаемым основные ориентиры их речевой деятельности, дает возможность
преподавателю активно управлять содержательно-смысловым наполнением
учебного иноязычного диалогического общения дошкольников, способствует
лучшему запоминанию материала, стимулирует развитие творческого
мышления дошкольников, усиливает результативность обучения.
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The dynamic collage as a means of early foreign language learning dialogic communication
has been characterized in the article. As a mixed cue, providing basic guidelines for learners‘
speech activity, the dynamic collage allows for active management of content and meaning filling
of preschoolers‘ foreign language dialogic communication trained, presenting preschoolers training
information in a more interesting and understandable way, contributes to better memorization of the
material under training, stimulates preschoolers‘ creative thinking, enhances effectiveness of
training.
Dynamic collage allows preschoolers to convey the content of training information deeper,
understand ways of speech producing actions in a particular communicative situation better, form
their own dialogical utterances independently.
Keywords: dynamic collage, early learning, foreign language dialogic communication,
preschoolers.
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Дана стаття присвячена проблемі формування портфелю підприємства
та перевагам стратегічного його планування.
Ключові слова: стратегічний портфель, стратегія, портфельний аналіз,
управління проектами, стратегічне управління портфелем проектів.
Для того, щоб вижити в умовах ринкових відносин, сучасне підприємство
змушене правильно формувати стратегію розвитку, в результаті чого займатиме
передові позиції. Підприємство, яке працює в умовах ринкової економіки не
може існувати без чітко розробленої стратегії. Питання про розроблення
стратегії розвитку підприємства та формування стратегічного портфелю є
досить актуальним на сьогодні.
Загострення економічних проблем в українському суспільстві робить
подальше дослідження теоретичних проблем управління портфелями проектів
своєчасною проблемою сьогодення. Досвід розвинутих країн доводить, що
методологія управління проектами – це найкращий, перевірений інструмент
адаптації до швидких навколишніх змін. Вищий рівень професійного
управління проектами – це управління портфелями проектів. Саме портфельне
управління охоплює найбільш широке коло стратегічних питань розвитку
системи [3]. Тому сьогодні гармонійне поєднання стратегічного планування та
управління проектами виступає як єдиний інструмент сталого розвитку
соціально-економічної системи будь-якого рівня.
Питання розробки стратегії підприємства досліджували такі вчені та
дослідники, як: Г. Мінцберг, М.-Е. Портер, І. Ансофф, Ш.-М. Остер, П. Дойль,
А.-Д. Чандлер, Б. Карлоф, С. Оборська, З. Шершньова, М. Г. Саєнко, Л. С.
Селіверстова, Р. А. Славюк та ін., проте проблема формування стратегічного
портфелю підприємства залишається актуальною і сьогодні [4].
Портфельний аналіз є важливим етапом розробки стратегії компанії.
Портфельний аналіз означає розробку портфельної стратегії, тобто
формування складу і структури стратегічного портфеля багатобізнесового
підприємства, метою якого є досягнення високих конкурентних переваг, а,
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значить, високої прибутковості в майбутньому за рахунок наявності різних
напрямків діяльності, створення ефекту синергізму та використання інших
можливостей спільної діяльності стратегічної одиниці бізнесу підприємства,
виходячи з умов середовища [1, с. 136].
Портфельний аналіз - це набір інструментів, за допомогою яких
керівництво організації виявляє й оцінює свою господарську діяльність з метою
вкладення коштів у найбільш прибуткові і перспективні напрямки її і
скорочення інвестицій у неефективні проекти [5, с. 84].
На думку Ігоря Ансоффа, «мета портфельного аналізу - оцінка товарноринкових можливостей фірми за рамками її справжньої діяльності та винесення
остаточного рішення: чи повинна компанія змінити кордони свого портфеля за
допомогою диверсифікації, інтернаціоналізації або і того, та іншого разом » [6,
с. 47-49].
Сучасна теорія портфеля була сформульована Гаррі Марковітца в роботі,
опублікованій ним в 1952 році. Ця теорія стверджує, що максимальний дохід
від портфеля не повинен бути основою для прийняття рішення за елементами
ризику. Для зведення ризику до мінімуму портфель потрібно диверсифікувати.
Диверсифікація за Г. Марковітца являє собою поєднання цінних паперів,
що мають негативну кореляцію для того, щоб скоротити ризик, не скорочуючи
очікуваного доходу. Чим менше кореляція між цінними паперами, тим менше
ступінь ризику по портфелю.
Г. Марковітца сформулював такі основні положення сучасної теорії
портфеля:
1. Співвідношення ризику і доходу – основа ухвалення рішення по
формуванню портфеля;
2. Для зниження ризику по портфелю необхідно розподілити кошти, що
мають мінімальну кореляцію;
3. Загальна сума ризиків за кожною складовою портфеля не дорівнює
ризику по портфелю в цілому;
4. Зменшення ризику за рахунок диверсифікації портфеля означає
зниження прибутковості портфеля [2, с. 112].
Стратегічне управління портфелем проектів − це безперервний процес
створення та оцінювання набору (портфеля) стратегічних ініціатив,
призначених для досягнення стійких результатів і переваг у збільшенні
цінностей організації. Стратегічні цілі організації та портфель його ініціатив
нерозривно зв'язані між собою і впливають один на одного. Визначення
стратегічних намірів організації служить фундаментом для подальшого
створення портфеля ініціатив. Результати та переваги, отримані завдяки
реалізації цих ініціатив, сприяють здійсненню стратегії і дозволяють оцінити
ефективність стратегії у створенні цінності для підприємства. Портфель
охоплює максимально велике коло питань розвитку організації і може
змінюватися у зв'язку зі зміною стратегічних цілей. Цей взаємозв'язок можна
наочно проілюструвати у вигляді циклу, що складається із чотирьох етапів:
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1. Трансформація стратегії у проекти.
2. Планування портфеля проектів.
3. Управління портфелем.
4. Повторна оцінка відповідності стратегії та портфеля [4].
За даними американського Центру досліджень бізнесу управління
портфелями проектів перебуває на дуже низькому рівні в переважній більшості
компаній. Після підведення підсумків з'ясувалося, що близько 90% організацій
перебувають на 1 або 2 рівні розвитку управління портфелем проектів (PPM) і
жодна поки не досягла 4 або 5 рівнів моделі портфельної зрілості. Це не дивно,
якщо взяти до уваги той факт, що більше 70 % організацій почали
впроваджувати управління портфелями проектів лише декілька років тому. При
цьому лише 13 % використовують спеціальні програмні засоби для управління
портфелем проектів [8].
Проте основна проблема полягає в тому, що немає однозначної трактовки
підходу до портфельного управління у світових стандартах та моделях
трактується з різних точок зору і суттєво впливає на вимоги до процедур та
засобів формування портфеля проектів. Так, в деяких американських компаніях
застосовується підхід відповідно до якого всі проекти організації
розподіляються на чотири портфеля: великі технологічні проекти, малі
технологічні проекти, внутрішні організаційні проекти та адміністративні
проекти. У деяких компаніях проекти розподіляють по трьох портфелях:
альтернативні проекти, незалежні проекти та комбіновані [8].
Сьогодні сучасне управління портфелями орієнтоване на формування
портфеля проектів на основі цінностей. Головною концепцією ціннісного
підходу є формування портфеля проектів з максимальною доданою цінністю.
Такий підхід передбачає забезпечення перегляду проектів і програм, що
входять до портфеля, з метою встановлення пріоритетів відповідно до
організаційних цінностей. Основне завдання планування портфеля полягає в
тому, щоб здійснювати управління разом з постійним розвитком стратегічно
важливих організаційних цінностей [9].
Сьогодні в Україні стратегічне планування вже отримало належну оцінку,
керівники
визнають
важливу
роль
професійного
управління
програмами/портфелями, починаючи з визначення стратегії розвитку та
закінчуючи реалізацією окремих проектів. Проте, розповсюдженою помилкою є
те, що багато хто не звертає уваги на чітку відповідність портфеля проектів
стратегії розвитку організації. Створення міцних зв'язків між стратегією та
множиною проектів дозволяє отримати від них максимум цінності і домогтися
оптимальної концентрації уваги на перетворенні стратегії в життя. Але
найчастіше зв'язки між стратегією та проектами виявляються самими слабкими
місцями в методології портфельного управління. Структурні зміни залежать від
речей, які складно виміряти та ще складніше практично реалізувати. Задача
трансформації розробленої стратегії у портфель проектів є слабко
структурованою та не має однозначної моделі.
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Перш ніж розпочати формування портфеля проектів, варто розібратися з
місією та стратегією організації, а потім перевести їх в основні принципи
формування портфеля. Ці основні принципи, крім усього іншого, повинні
визначати: бажаний склад проектів і програм у рамках портфеля проектів;
рівень ризику, до якого готове підприємство у зв'язку з реалізацією портфеля
проектів, норми та обмеження, а також установлювати ключові показники
ефективності з метою їх подальшого контролю [9].
При формуванні портфеля проектів для реалізації та планування
діяльності підприємства варто віддавати перевагу тим проектам, які значною
мірою відповідають стратегіям підприємства. Для цього варто зіставити
показники, що описують проекти й стратегії. Складність цього завдання
обумовлена такими факторами:
- різні проекти можуть характеризуватися різними показниками, які не
можна порівняти між собою;
- мета одного проекту може по-різному відповідати декільком стратегіям,
не задовольняючи ні одну з них повною мірою;
- стратегія характеризує довгострокові цілі підприємства, в той час як
короткострокові проекти мають на меті досить близькі цілі, тому
реалізація довгострокової стратегії може вимагати виконання великої
кількості проектів, кожний з яких лише до деякої міри буде забезпечувати
досягнення стратегічних цілей [8].
Перевагою формування стратегічного портфелю є можливість логічного
структурування та наочного представлення стратегічних проблем організації,
застосовність в якості основи для генерування стратегій, відносна простота
представлення результатів, акцент на якісні сторони аналізу.
Аналіз стану розробки проблеми управління стратегічним портфелем
дозволяє стверджувати, що методологія управління стратегічним портфелем
потребує значного доопрацювання. Зокрема, не відпрацьовані методи, що
дозволяють максимально збільшити сукупну цінність портфеля. При вирішення
задачі управління стратегічним портфелем виявлені додаткові функції, що
визначають множини ключових показників ефективності та формалізують
зв‘язок компонентів портфеля та стратегічних показників організації.
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Досліджували особливості збутової стратегії підприємств в розрізі
окремих структурних сегментів. Ефективність збутової стратегії.
Ключові слова: збутова стратегія, ціновий сегмент, рекламний сегмент,
організаційний сегмент, екологічний сегмент, виробничо-конструкційний
сегмент.
Збутова стратегія – це сформований комплекс процедур щодо просування
готової продукції на ринок (формування попиту, отримання і обробка
замовлень, комплектація та підготовка продукції до відправки покупцям, відвантаження продукції на транспортний засіб і транспортування до місця
продажу або призначення) та організацію розрахунків за неї (встановлення
умов і здійснення процедур розрахунків з покупцями за відвантажену
продукцію) [4]. Вона поєднує низку структурних сегментів, основними з яких,
на наш розсуд, є: ціновий, рекламний, організаційний, виробничоконструкційний, екологічний.
Вагомою особливістю формування цінового сегменту є, на наш погляд,
диверсифікація цін за принципом розмежування їх функцій: презентаційні ціни
→ оптові ціни → роздрібні ціни. Кожна з цих груп має своє призначення і
зумовлює можливість коригування цінової політики відповідно до
особливостей співпраці з кожним клієнтом зокрема.
Рекламний сегмент зумовлює необхідність формування торгової марки
("бренду") та реалізації активної політики щодо його просування до кінце-вого
споживача. Лише така активна модель поведінки підприємства на ринку дає
змогу йому потенційно отримувати відповідні вигоди. Організаційний сегмент
базується на поступовому формуванні ефективної дилерської мережі, яка
забезпечує можливість швидкого просування продукції до кінцевого споживача
та покращення рівня її сприйняття.
Виробничо-конструкційний сегмент передбачає формування такої системи
ергономічних, естетичних та функціональних властивостей продукції, які б
загалом
зумовлювали
високий
рівень
її
якості,
а
отже
і
конкурентоспроможності.
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Системний розвиток кожного з наведених сегментів та їх збалансоване
поєднання дає змогу сформувати ефективну збутову стратегію кожним
підприємством, яка б забезпечувала змогу розширення стратегічного сегменту
господарювання та отримання відповідних вигід.
В умовах переорієнтації підприємств до потреб ринку найважливішим
питанням є формування політики збуту відносно зміни вимог споживачів та
високого рівня конкуренції. Економічні показники збутової політики
впливають на процес функціонування підприємства в цілому, а їх аналіз
дозволяє виявити проблеми, що виникають у його діяльності. Для усунення цих
проблем необхідним є використання стратегічно спрямованого комплексу
заходів щодо формування збутової політики, а також застосовування сучасних
моделей і методів удосконалення етапів організації, планування та контролю за
збутовою діяльністю підприємства.
При постійно мінливих економічних умовах на ринку збуту, підприємству
необхідно також використовувати у своїй практичній діяльності нові моделі та
методи по формуванню збутової політики, що забезпечить своєчасне
реагування на зміни дій як споживачів, посередників, так і конкурентів.
Слід відзначити, що існують різні засоби підвищення ефективності
збутової діяльності. Наприклад, вибір тих або інших засобів стимулювання
збуту залежить від поставлених цілей. Їх можна об'єднати в три великі групи:
- пропозиція ціни (продаж за пониженими цінами, пільгові купони,
талони, що дають право на знижку);
- пропозиція в натуральній формі (премія, зразок товару);
- активна пропозиція (конкурси покупців, гра, лотерея).
Але, на наш погляд, ефективність збутової діяльності, перш за все,
визначається можливістю збутового апарату забезпечити максимальне
використання потенціалу підприємства.
Останнє визначається як можливість використання виробничих, трудових,
фінансових та інших ресурсів підприємства. Сукупність цих активів
підприємства само по собі не забезпечить конкурентних переваг та стійке
положення на ринку. Лише перехід до активного збуту на принципах
маркетингу дозволяє перетворити потенціальні можливості підприємства в
реальні досягнення конкурентоспроможності.
З цією метою, на наш погляд слід здійснити наступні кроки.
По-перше, провести аналіз ефективності існуючої стратегії збуту. З цією
метою проаналізувати ефективність використання існуючих збутових мереж
(використання різних комплексів збуту – прямі зв‘язки, гуртова та роздрібна
торгівля, біржовий та аукціонний продаж.
Аналіз потрібно виконувати для кожного виду продукції, в тому числі на
основі визначення прямих витрат на організацію збуту, в тому числі в розрізі
постійних та змінних витрат.
Треба здійснити аналіз ефективності існуючої організаційної структури,
яка відповідає за збутову діяльність. Треба перетворити збутову діяльності в
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невід‘ємну частину єдиної маркетингової політики підприємства, також
виявити порушення взаємодії служби збуту з іншими структурними
підрозділами підприємства.
По-друге, на основі виявлення сильних та слабких сторін збутової
діяльності треба розробити стратегічні рішення, спрямовані на створення більш
ефективної збутової політики.
Це можуть бути наступні кроки:
- диверсифікація споживачів продукції (визначення сегментів ринку,
вибір регіонів продажу).
- створення механізму особистої зацікавленості робітників збутового
апарату за прибутковість підприємства, та залучення нових клієнтів.
Забезпечити перехід від пасивного до активного збуту.
- забезпечити зростання частки грошових форм розрахунків по угодам з
урахуванням фінансових та комерційних ризиків.
- налагодження тісної взаємодії з відповідними підрозділами органів
виконавчої влади всіх рівнів які здійснюють закупівлі за державний кошт.
- навчання робітників збутових служб нових прийомів та методів збуту,
засвоєння ефективних інструментів, інформаційних та організаційно –
технічних засобів.
- створення ефективної системи зворотного зв‘язку з споживачами,
механізму розгляду та вирішення проблем, пов‘язаних з претензіями останніх.
- посилення контролю за діяльністю дистриб‘юторів та дилерів. Не
допустити повну залежність від покупців, появу ексклюзивних посередників які
мають виключні права на придбання всієї продукції. В зв‘язку з цим мати
кілька посередників по всім видам товарів.
- для підприємств промислового ринку треба переходити від
співробітництва з незалежними посередниками до прямого розподілу
продукції. При цьому ціни виробника повинні бути нижче цін посередників, а
умови поставки – кращі.
Впровадження цих мір дозволить українським виробникам успішно
інтегруватися в ринкове середовище.
По третє, треба розробити програму управління клієнтським активом
(стратегічними клієнтами). Стратегічний клієнт – це позначена кількість
клієнтів, на яких приходиться бюджетовизначаюча частка доходу (прибутку
підприємства). Розробкою цієї програми повинен займатися не відділ збуту, а
спеціально створена структурна група, яка повинна включати осіб, які
представляють усі управлінські ланки та підрозділи підприємства.
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В статті проаналізовані основні підходи до розуміння сутності ідеологеми
«Москва – третій Рим» в російській історіографії ХІХ – початку ХХ століть.
Автор робить спробу кваліфікувати погляди науковців щодо ідеологеми
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На сучасному етапі розвитку Російська Федерація потребує ідеологічного
обґрунтування свого особливого місця та місії у світі. В процес розробки
національної ідеї, яка б об‘єднала націю та дала б поштовх розвитку держави,
постала необхідність віднаходження ідеологеми, що може поєднати історію та
сучасність. В результаті особлива увага була спрямована на ідеологему
«Москва – третій Рим» як неабиякий консолідуючий фактор та важливий
сегмент російської самосвідомості і світорозуміння. Дана ідеологема постає
вихідною точкою усієї російської історіософії. Наразі існують діаметрально
протилежні оцінки значення даної ідеологеми для подальшого розвитку Росії, а
також щодо можливості її застосування в умовах ХХІ століття. Найчастіше
ідеологема «Москва – третій Рим» пов‘язується зі спробами реанімації та
реалізації місійної візії неоімперського курсу Російської Федерації на
сучасному етапі. Таке тлумачення сприяє неоднозначним оцінкам зазначеної
ідеологеми як у самій Росії, так і за її межами. Усе робить ідеологему «Москва
– третій Рим» актуальною для подальших наукових досліджень.
Незважаючи на своє оформлення в посланнях Філофєя в 20-х роках XVI
століття зазначена ідеологема вперше з‘являється як предмет наукового аналізу
лише в 60-х роках ХІХ століття в контексті розробки історії старообрядництва у
Росії. У повному обсязі «Послання Філофєя до Місюрі Мунехіна» було
надруковано вперше на сторінках «Православного співрозмовника» у 1861
році. Як вказує Н. Сініціна в цій публікації було зроблено помилку вказавши
замість Ромейського царства – Російське. Це призвело до викривлення
розуміння ідеологеми у подальшій історіографії [7, с. 14]. У 1863 році було
надруковано «Послання Філофєя до великого князя Василя ІІІ». Публікація
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була здійснена у межах розгляду проблем есхатології розколу, Антихриста, а
також вивчення питання про приєднання Пскову до Московського царства.
Таким чином серед богословів поступово окреслюється есхатологічне
розуміння ідеологеми «Москва – третій Рим» як складової частини досліджень
старообрядництва у Росії, які будуть здійснювати професори Московської,
Санкт-Петербурзької та Казанської духовних академій.
Починаючи з 70-х років ХІХ століття розпочалась наукова розробка зазначеної
ідеологеми. При аналізі історіографії варто застосувати два підходи. По-перше,
можливою є класифікація за джерелами походження ідеологеми «Москва –
третій Рим», тобто автохтонна або запозичена. По-друге, класифікувати праці
вчених можна за розумінням сутності ідеологеми, зокрема, есхатологічний або
імперський зміст є головним в процесі її реалізації.
Одним з перших дослідників, який відійшов від есхатологічного сприйняття
даної ідеологеми був В. О. Ключевський. У статті «Псковські суперечки» (1872
р.) він розглядає ідеї Філофєя у контексті процесу становлення Московської
централізованої держави та еволюції російської православної церкви [4].
Падіння Константинополя та поява патріархії на Русі дозволили російському
суспільству вперше відчути себе церковно дорослим. Новий статус вимагав
нових обов‘язків і саме тому у суспільстві зросла потреба у боротьбі за чистоту
віри. Саме у цій боротьбі треба шукати причини появи послань Філофєя.
Ключевський першим звертає увагу на проблему симфонії держави та церкви
при дослідженні послань Філофєя. На його думку, у посланнях Філофєя можна
чітко побачити програму, цілу систему відношень. Проте його бентежить те, що
церковна влада передає вирішення недоліків церковного життя у сферу
компетенції держави. Зміни в становищі церкви Ключевський пов‘язував зі
зростанням державної могутності Москви, проте джерела цієї могутності, він
вбачав в розвитку церкви. Швидке зростання держави настільки захопило
духовенство, що воно вирішило повністю підпорядкувати себе потребам
держави. Церква полишає цікавитись практичною церковною самодіяльністю і
починає турбуватись про захист власних економічних інтересів перед
державою. Таким чином ми бачимо у Ключевського спробу пояснення
церковного життя виходячи з політичних та соціально-економічних обставин.
Він є прихильником автохтонного походження зазначеної ідеологеми.
Ідеї Ключевського знайшли своє продовження у працях Ф. І. Успенського.
Проте Успенський наголошував на західному походженні ідеї про візантійську
спадщину. У статті «Зносини Рима з Москвою» (1884 р.) він стверджує, що
ідеологема є результатом зусиль західних дипломатів, передусім представників
Римо-Католицької церкви, які були зацікавлені мати Московську державу
учасником антиосманської коаліції. «Досліджуючи історію зносин Рима з
Москвою в XVI столітті, можна зробити висновок, що зростання національної
самосвідомості у російському суспільстві відбувається саме під впливом
широких політичних перспектив, які відкривають у Москві талановиті
дипломати із Риму та Відня. Ці перспективи виникають раніше, ніж великий
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князь Московський заявляє свої права на царський титул, і безумовно раніше,
ніж у Росії виникає жива ідея єдності віри з християнським населенням Балкан,
яке перебуває під турецьким пануванням» [8, c. 383-384].
У роботі М. О. Дьяконова «Влада московських правителів» (1889)
наголошується, що висхідним моментом для становлення влади московських
правителів є «теорія про православне російське царство», яка оформлюється в
кінці XV – XVI ст. та стає основою національної самосвідомості [1, c. 78]. Ідея
самодержавної влади прямо спадкується з Візантії, а тому на Москву
переходять політичні та релігійні завдання Візантійської імперії. Він вважає,
що містичний характер вираження політичних ідей повністю відповідав духу
того часу. Дьяконов одним з перших пропонує розглядати джерелом ідеологеми
«Москва – Третій Рим» «Пасхалії» митрополита Зосіми (1492 р.). Щодо
Філофєя, то його роль полягає лише в чіткому оформленні тих ідей, які вже
панували на Русі. На думку Дьяконова, ідеї про родовід та особливу владу, яка
належить московському князю мали безпосередній вплив на політичні реалії
того часу, зокрема, проголошення патріархії.
Прихильником есхатологічного та автохтонного підходів до розуміння джерел
та сутності ідеологеми «Москва – третій Рим» є робота М. Ф. Каптерева
«Характер відносин Росії до православного Сходу в XVI – XVIІ століттях»
(1885 р.). Він вважав, що ідея «Третього Риму» самостійно зароджується в
російських інтелектуалів під впливом осягнення падіння Візантійської імперії.
«Влада великого князя Московського, яка зросла до значення всеросійської та,
головним чином, Флорентійська унія і падіння Константинополя, стали
вихідним пунктом, із якого почалося нове російське життя. Під впливом
вказаних подій утверджується певний погляд на своє та чуже минуле, на своє
майбутнє призначення, на свої відносини до іновірців та єдиновірних народів.
Розробка цих поглядів цілком належить руським книжникам, які керувалися в
цьому випадку сильним національним самопочуттям, бажанням призначити для
Москви найбільш вагому та блискучу роль серед інших християнських народів,
хоча вони і розуміли її з точки зору вузького, однобічного тодішнього
московського благочестя» [3, c. 24]. Домінування релігійного аспекту над
політичним Каптерев обґрунтовує тим, що «з усіх колишніх прав грецьких
імператорів, вони сприйняли лише одне – право вважатися представниками та
захисниками всього вселенського православ‘я» [3, c. 348]. І лише з середини
XVIІ століття Москва почне проголошувати свою історичну місію звільнення
християнських народів з турецького панування. «Третій Рим» у Каптерева
передусім виступає як спадкова монархія, яке веде свій родовід від
візантійських імператорів, має свого патріарха (який претендує на статус
вселенського) та визнає себе єдиним носієм справжнього не зіпсованого
християнства.
І. М. Жданов звернув увагу на впливи болгарської та сербської письменності на
процес формування ідеологеми «Москва – третій Рим». Проте він залишається
прихильником позиції Каптерева щодо самостійного розвитку руськими
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книжниками зазначеної ідеологеми. В своїй праці «Билинний епос» він
розглядає ідеї Філофєя у зв‘язку з «Оповіддю про князів Володимирських». Ця
оповідь нагадала Жданову про спроби сербів та болгарів прив‘язати
походження своїх правлячих династій з візантійськими імператорами, зокрема,
Костянтином Великим. Проте руський книжник пішов далі: через Пруса, брата
Августа, він прив‘язав великого князя Московського до Римської імперії. Це
робило можливим ставити питання про власне російське царство. Таким чином,
коли зникла Візантія Москва усвідомила свою нову місію. На думку Жданова,
руські книжники спостерігаючи занепад Візантії обрали для себе наслідування
Римської імперії. Тому відсутнє наслідування Візантії. Росія проходить власний
шлях розвитку, який призведе до реформ Петра І та вестернізації Росії [2, с.
115].
Ідея щодо впливу південних слов‘ян на формування ідеологеми «Москва –
Третій Рим» детально обґрунтована у третьому томі «Нарисів з історії
російської культури» П. М. Мілюкова (1901 р.). Церква, на думку Мілюкова,
лише релігійно об‘єднувала руські землі, але не могла об‘єднати їх політично.
Саме тому московський князь мав отримати новий статус. Головним завданням
для Москви постає збирання руських земель, а тому всі контакти з Заходом
підпорядковуються цій меті. Таким чином ми бачимо заперечення західних
впливів на формування ідеологеми «Москва – третій Рим». Вона постає
продуктом праці південнослов‘янських мислителів, які після падіння Сербії та
Болгарії почали шукати міцну державу, яка б визволила б їх з під турецького
панування. Тому невипадково вважає Мілюков саме в 1492 році, коли
починається нове літочислення з‘являються «Пасхалії» митрополита Зосіми, у
яких Москва отримує назву «Другого Константинополя» [6, с. 42]. Вони
створенні під впливом есхатологічних ідей південних слов‘ян. Такий самий
вплив відчув і Філофєй створивши «Хронограф» за зразком «Хронографа»
серба Пахомія. Ідеї ―Хронографа‖ розвинені в посланнях Філофєя і сформують
ідеологему ―Москва – Третій Рим‖ [6, с. 43].
В. М. Малінін у праці «Старець Єлеазарова монастиря Філофєй та його
послання. Історико – літературне дослідження» (1901 р.) зазначає, що ця
ідеологема не є результатом роботи лише Філофєя, вона є досягнення усієї
руської книжності, яка таким чином втілює та синтезує дві ідеї: ідею
богообранності народів та ідею спадковості царств. Ці ідеї відображають
есхатологічні уявлення, які за посередництва греків поширюються з ХІІ ст. та
втілюються в ідеї 7000-ліття існування світу. Ця ідея активно пропагується
церквою і саме тому ми можемо побачити джерела втілення ідеї про Москву як
«Третій Рим» вже у «Пасхаліях» Зосіми (1492 р.). На думку Сініциної, саме
есхатологічний момент в поясненні ідеологеми ―Москва – Третій Рим‖ є
головним в роботі Малініна. Проте ця думка потребує певної корекції, адже
автор зазначає, що ця ідеологема поширювалася не лише в церковних, але й в
урядових колах [5, с. 475]. Влада скористається формулою Філофєя під час
проголошення патріархії, але дізнається вона про її існування не стільки з праць
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книжників, скільки з практики взаємовідносин з Візантією. Як приклад
наводиться грамота патріарха Антонія до великого князя Московського Василя
І [5, с. 521].
Таким чином до прихильників автохтонного походження ідеологеми «Москва –
третій Рим» належали В. Ключевський, В. Малінін та М. Каптерев. І лише М.
Катерев та В. Малінін наголошували на переважно есхатологічній
спрямованості зазначеної ідеологеми.
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У статті розглянуто і конкретизовано поняття потреб; виділено групи
потреб; дано визначення поняттю мотивації праці управлінського персоналу
підприємства. Встановлено, що поняття мотивації праці управлінського
персоналу підприємства варто розуміти як двоєдиний процес, який, з одного
боку, охоплює внутрішньоособистісне самостійне формування мотиву як
підстави для трудової поведінки кожного працівника, а з іншого, допускає
зовні зорганізований процес створення (активізації) внутрішнього
спонукання працівників до дій для досягнення цілей організації в межах
посадових повноважень працівників і згідно з планом діяльності
підприємства. Визначено розбіжність між сутністю понять "мотив" та
"стимул".
Ключові слова: трудова мотивація, потреби, мотив, матеріальне
стимулювання, ефективність, виробництво.
В умовах становлення ринкової економіки питання мотивації
управлінського персоналу до праці відіграють важливу роль як для успіху
окремої організації, так і для функціонування економічного сектора загалом.
Як відомо, управлінський персонал відіграє особливу роль у діяльності
промислового підприємства. Безпосередньо не створюючи матеріальних благ
чи послуг, вони впливають на всі аспекти виробництва - організаційний,
технічний, економічний, соціальний, ухвалюючи ті чи інші управлінські
рішення, від ступеня прогресивності яких залежить ефективність роботи
підприємства. Тому актуальними є розроблення і впровадження систем
стимулювання керівних кадрів як найдієвішого каталізатора у підвищенні
трудової активності, сприянні в досягненні особистих цілей і стратегії
підприємства.
Вчені Є.П. Ільїн, Д.В. Колесов, И. Шванцер та ін., говорячи про потребу як
стан, виділяють два її взаємозалежні складники: фізіологічну (біологічний) і
психологічний. Перший формується інстинктивно, для підтримки біологічної
життєдіяльності людини як живого організму й активує діяльність за її
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задоволенням. Другий зумовлений ступенем розвитку людини як особистості і
специфічних соціальних умов її діяльності та суспільства загалом, він мотивує
дії [1.]
Оскільки кожна особа - це індивідуум, але водночас і член суспільства, то
можна виділити також потреби індивіда, потреби групи людей, потреби всього
суспільства. Звичайно, потреби індивіда і потреби групи переважно не
збігаються, але прагнення досягти хоча б відносної рівноваги може. Це
підтверджує вислів Д. Мак Грегора про те, що якщо вдається домогтися збігу
потреб індивідів з потребами груп і організацій, то працівники будуть
викладатися так, як не допомогли б жодні примусові заходи [3, с. 177].
За результатом, що отриманий у процесі "життя" будь-якої потреби, можна
виділити потреби цілком задоволені, задоволені частково, подавлені потреби і
потреби, на які реакція відсутня. Ця ознака класифікації потреб дає змогу
оцінити підсумок процесу задоволення потреби за допомогою трудової
діяльності. Виходячи із структури і змісту благ можна виділити потреби у
владі, у переважно матеріальній винагороді заслуг і досягнень, у суспільному
визнанні, у підвищенні (збереженні) соціального статусу, престижу, в
уникненні невдач, проблем, у досягненні успіху в чесній боротьбі,
справедливій конкуренції та ін.
Таким чином, якщо трудова мотивація - це джерело трудової активності
людини, до потреби - це основне джерело самої мотивації. На основі потреб
формуються мотиви. Аналізуючи праці різних авторів, можна зазначити, що
мотивами називають інстинктивні імпульси; біологічні потяги й апетити;
переживання емоцій; навіть інтереси, бажання. На відміну від потреби, що
лише створює спонукання до активності і спрямовує особистість на одержання
бажаного, мотив не тільки спонукує людину до дії, але і визначає, що треба
зробити і як буде здійснена ця дія.
Мотив, за переконанням О.С. Виханского, містяться усередині людини [3].
Іншими словами, мотив - це ідеальний образ у внутрішньому плані свідомості
людини. Це не просто ідеальне уявлення, а енергетично насичений образ
необхідного, потребнісно - значимого предмету [1]. Джерелом спонукальної
сили мотиву виступають потреби. Отже, мотивоутворення базується на
потребністній системі людини, іншими словами, виникає зсередини. Серед
провідних мотивів праці можна виділити: мотив досягнення, мотив
приналежності, мотив влади, мотив безпеки, мотив престижу, мотив
змістовності праці, мотив одержання матеріальних благ. Крім цих, серед
мотивів праці виділяють мотиви, орієнтовані на визначену інтенсивність
роботи (Е.А. Уткін), мотив нівелювання, мотив користі, мотив задоволеності,
мотив зручності (Є.П. Токарева), мотив суспільної корисності праці; мотив
статусу, пов'язаний із суспільним визнанням плідності трудової діяльності
(І.А. Баткаєва) та ін. [5].
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У процесі формування мотивації особливу роль відіграє інтерес. Інтерес
розглядають як форму прояву пізнавальної потреби особистості. Він
спрямований на той чи інший предмет, здатний пробудити позитивні емоції
[4, с. 100].
У своїх працях Д.А. Кікнадзе, А.В. Петровський, А.Г.Ковальов,
Б.І.Додонов, Є.П. Ільїн та ін. зазначають, що особистість у процесі мотивації
через інтерес усвідомлює повне розуміння сутності потреби і способів її задоволення, внаслідок чого мотиваційний процес набуває ясної і визначеної
спрямованості [1, с. 166].
Стимулювання трудової активності, як складова частина менеджменту
персоналу і надалі підпорядковується традиційним для нього цілям і
завданням, але при цьому, як інструмент для формування і управління
мотивацією, з дотриманням послідовності:
благо —> стимул —>мотивація —>мотив —>дія.
Отже, трудова мотивація - це вища форма стимулювання праці, що беручи
до уваги індивідуальні риси працівника, через систему повинна стимулювання
запропонувати максимально широкий спектр благ для задоволення його
різноманітних потреб.
Таким чином, сучасний підхід до розуміння стимулювання в його
взаємозв'язку з мотивацією управлінського персоналу підприємства полягає в
тому, що стимулювання стає складною управлінською діяльністю, поряд із
традиційними функціями, ще й аналіз затребуваності працівником
запропонованих стимулів з урахуванням їхньої актуальності для задоволення
потреб, низка яких у зв'язку з розвитком науково-технічного прогресу
невпинно зростає.
Мотивація трудової діяльності - це свідомий вибір людиною тієї чи іншої
поведінки в процесі праці, що зумовлена впливом мотивів і посилювальних
стимулів.
Оскільки людей можливо виділити п'ять основних рівнів потреб (за А.
Маслоу), варто розрізняти п'ять видів управління мотивацією праці:
матеріальне стимулювання, нематеріальне стимулювання, залучення до
процесу прийняття рішень та управління, розвиток трудової кар'єри,
поліпшення якості робочої сили.
Матеріальне стимулювання регулює поведінку працівника на основі
використання різних грошових виплат і санкцій і є засобом задоволення
основних фізіологічних потреб. Нематеріальне (стосовно працівника)
стимулювання спрямоване на підтримку потреби в безпеці, впевненості в
завтрашньому дні. Потребу працівника в соціальній спільності, в соціальних
контактах можна забезпечити на основі його залучення до процесу управління.
Розвиток трудової кар'єри є методом задоволення потреб працівника в
повазі до себе і визнанні з боку оточення. При цьому розвиток трудової кар'єри
мотивує співробітників до поліпшення подальшої діяльності через створення
можливості підвищення статусу, підвищення їхньої відповідальності та
49

самостійності. Потребами в самореалізації, втілення в життя потенціалу
особистості можна керувати за допомогою поліпшення якості робочої сили, що
виявляється у розширенні діапазону знань, прагненні до розвитку своїх
здібностей.
Не менш ефективним методом активізації людського чинника є управління
за цілями. Управління шляхом постановки та реалізації цілей здійснюється із
урахуванням оцінювання потенціалу підприємства, його забезпеченості
ресурсами. Ефективність постановки цілей полягає в такому:
• цілі зосереджують увагу і зусилля на певних напрямках;
• постановка мети є основним інструментом продуктивної поведінки
працівника;
• цілі можуть виступати у вигляді нормативів, з якими варто
співвідносити результати;
• цілі є регуляторами фактичної інтенсивності праці людини;
• цілі є виявом глибинних мотивів і особливостей працівників і
організацій.
Таким чином, поняття мотивації праці управлінського персоналу
підприємства варто розуміти як двоєдиний процес, що, з одного боку, охоплює
внутрішньоособистісне самостійне формування мотиву як підстави для
трудової поведінки кожного працівника, а з іншого, допускає зовні
зорганізований процес створення (активізації) внутрішнього спонукання
працівників до дій для досягнення цілей організації в межах посадових
повноважень працівників і згідно з планом діяльності підприємства.
Ефективна система мотивації є основним чинником спонукання
працівників до праці, але при цьому важливо зазначити, що її розроблення і
функціонування переважно залежать від працівників апарату управління, від
їхнього професійного досвіду, кваліфікації, ділових рис та інших якісних
характеристик.
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У статті розглянуто проблемні аспекти формування, використання та
оцінки трудового потенціалу в та запропоновано можливі напрями підвищення
ефективності його використання.
Ключові
слова:
трудовий
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продуктивність
праці,
конкурентоспроможність, якісно-кількісні показники, ефективність.
Актуальність теми. В сучасних ринкових умовах розвинений трудовий
потенціал
для
підприємства
є
вирішальним
чинником
високої
конкурентоспроможності, оскільки саме від кількісно-якісних характеристик
трудового потенціалу залежить продуктивність праці, рентабельність, якість
продукції, імідж підприємства формується здебільшого від ступеня професіоналізму
персоналу, типом її трудової поведінки, рівнем довіри керівництву. Цим зумовлена
актуальність даної тематики.
Загальний спад виробництва, що спостерігається у багатьох галузях практично
по всій Україні, став причиною того, що кількість вакансій в виробничій сфері
безупинно скорочується, а кількість безробітних з кожним днем збільшується,
значна частина населення виїжджає за кордон. Зміни в економіці, погіршення
екологічної ситуації призвели до негативних змін структури, кількості трудових
ресурсів, погіршили демографічну ситуацію.
Покращення показників якості життя населення України та наближення їх до
європейських стандартів потребує інтенсивного розвитку економіки нашої держави
на основі посилення її конкурентоспроможності. Динамічний соціальноекономічний прогрес в Україні має базуватися передусім на розвитку та
ефективному використанні найціннішого ресурсу сьогодення – трудового
потенціалу суспільства та посиленні його інноваційної активності.
Трудовий потенціал – це сукупна чисельність громадян працездатного віку, які
за певних ознак (стан здоров'я, психофізіологічні особливості, освітній, фаховий та
інтелектуальний рівні, соціально-етнічний менталітет) здатні та мають намір
провадити трудову діяльність [2].
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Багато робіт провідні вчені присвятили різним аспектам трудового потенціалу,
а саме: соціальним переміщенням і трудовій міграції, збалансованості робочих
місць і трудових ресурсів, якості робочої сили, проблемам зайнятості населення.
Окремі аспекти проблеми, особливо питання співвідношення зайнятості з різними
соціальними та економічними змінами, висвітлювались у працях Д. Кейса, А. Сміта
і Д. Рікардо, М. Фрідмена, Ф. Хайєка.
Аналіз соціальних чинників праці і аспектів формування і використання
трудового потенціалу представлено у працях видатних соціологів: Г. Беккера, М.
Вебера, Р. Мертона, Е. Мейо, Т. Парсонса, Н. Смелзера. Проблеми молодіжної
зайнятості в умовах економічної реформи в Україні досліджували А. Копитов, Г.
Соколова, А. Шаповалов, І.В. Золотова, А.С. Зуєв, Л.В. Константинов, С.А. Ушакін,
Н.Н. Федотова, В.І. Чупров. Велике значення цих досліджень поза сумнівом, однак
вони не повністю розкривають економічний і соціальний механізми трудового
потенціалу.
Мета статті. Метою є дослідження трудового потенціалу як інструменту
підвищення конкурентоспроможності підприємства, а також оцінка та засоби
підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства.
Забезпечити зростання виробництва конкурентоспроможної продукції можливо
на основі ефективного використання трудового потенціалу, який у широкому
розумінні являє сукупність, елементами якої є працездатне населення, що
характеризується кількісними та якісними показниками.
Традиційно використовують чотири типи одиниць виміру розміру трудового
потенціалу підприємства – часові, натуральні, вартісні та умовні. Часові одиниці
виміру базуються на використанні часових проміжків для характеристики рівня
трудового потенціалу працівника чи підприємства.
Часова оцінка трудового потенціалу працівника може свідчити, скільки часу
йому потрібно на виконання звичайних професійних обов‘язків (функцій) та
вирішення екстраординарних завдань у рамках конкретної організації виходячи з
наявних умов.
Натуральні одиниці виміру (кількість виробів, обсяг виконаних робіт,
чисельність обслужених клієнтів тощо) визначають трудовий потенціал на основі
кількості генерованих і передбачуваних матеріальних економічних благ. Як приклад
можна навести кількість виробів, які може виготовити працівник на своєму
робочому місці (враховуючи його можливий професійний розвиток).
Вартісний вимір трудового потенціалу дає змогу інтегрувати на цій основі всі
фінансові витрати та результати від діяльності підприємства (організації), але разом
з цим передбачає врахування спектра обмежень. Найбільшими проблемами під час
використання вартісних оцінок трудового потенціалу є уникнення зміни вартості
грошей у часі, а також адекватний вираз вартості не фінансових складових. Умовні
одиниці виміру трудового потенціалу по своїй суті відображають суб‘єктивні
судження щодо природи та чинників, що визначають розмір трудового потенціалу.
До них відносять різноманітні синтетичні коефіцієнти, рейтинги, бальні оцінки
тощо [3, с. 32-54].
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Кількісна характеристика трудового потенціалу визначається: демографічними
чинниками (приростом населення, міграційною рухливістю та ін.); потребами
суспільного виробництва у робочій силі; можливостями задоволення потреби
працездатного населення в робочих місцях.
Якісна характеристика трудового потенціалу носить умовний характер і може
визначатися за допомогою: показників демографічного розвитку; медикобіологічних і психофізичних характеристик; професіонально-кваліфікаційних
даних; соціальних можливостей.
Оцінка трудового потенціалу України на сучасному етапі є неоднозначною. З
одного боку, відбувається поліпшення певних якісних його характеристик:

збільшується частка населення з вищою освітою;

зростає комп'ютерна грамотність;

формується вміння працювати в ринковому середовищі;

підвищується підприємницька активність.
При цьому в Україні відбуваються процеси, що призводять до руйнації
трудового потенціалу. Не підвищуються темпи відтворення населення, внаслідок
чого його структура набуває більш вираженого депопуляційного характеру:

погіршуються показники здоров'я людей усіх вікових груп;

посилюється інтенсивність трудової міграції працездатного населення –
за експертними оцінками, нині за кордоном працює понад 3,5 млн. осіб переважно
молодого та середнього віку;

зростають показники старіння: понад 50 % зайнятого населення – це
особи у віці після 40 років, що свідчить не тільки про старіння населення, але і про
старіння робочої сили [6].
Ефективність реалізації трудового потенціалу кожного працівника залежить від
умов, у яких здійснюється трудова діяльність. Тому формування та збереження
трудового потенціалу в промисловості шляхом удосконалювання існуючих, а також
розробкою та впровадженням нових методів управління персоналом, спрямовано на
ефективне використання працівників, зайнятих у промисловому виробництві.
Основними напрямками покращення використання трудового потенціалу
можуть бути:
1) у сфері поліпшення природної бази - забезпечення розширеного
відтворення населення і збільшення тривалості його активного трудового періоду
шляхом: забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та її
членів, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій, заохочення сімей, особливо
молодих, мати дітей; поліпшення стану здоров'я населення і зниження його
смертності, особливо в працездатному віці; створення умов для забезпечення
загальнодоступної, своєчасної та якісної медичної допомоги для всіх верств
населення, запровадження системи загальнообов'язкового державного соціального
медичного
страхування;
розширення
можливостей
загальнодоступного
повноцінного відпочинку і оздоровлення населення; поліпшення умов
праці
жінок шляхом вивільнення їх з виробництва з важкими та шкідливими
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умовами праці, надання можливості для роботи на умовах гнучкого режиму
праці; розвитку ринку житла, забезпечення функціонування сім'ї на всіх етапах її
життєдіяльності за рахунок створення розвинутої соціальної інфраструктури,
державних та недержавних служб соціальної допомоги; створення системи
соціального захисту найбільш уразливих верств населення шляхом їх соціальної
реабілітації, психологічної, медичної підтримки, розширення мережі притулків;
2) у сфері розвитку освітньої бази - всебічний розвиток інтелектуальних,
духовних та фізичних здібностей особистості, забезпечення ринку праці
висококваліфікованою робочою силою шляхом: забезпечення доступної та
безоплатної
повної загальної середньої освіти у державних та комунальних
навчальних закладах і надання можливостей отримання якісних знань в системі
недержавних навчальних закладів; сприяння професійному самовизначенню та
ефективній адаптації молоді до умов ринкової економіки; формування ринку
освітніх послуг; посилення орієнтації системи професійно-технічної, вищої та
післядипломної освіти на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації
кадрів відповідно до потреб перш за все регіональних ринків праці; створення
умов
для
забезпечення
доступності професійно-технічної та вищої
освіти для всіх верств населення шляхом підготовки робітників і спеціалістів
за державним замовленням; формування системи безперервного навчання шляхом
впровадження ступеневої підготовки, забезпечення реалізації програм підвищення
кваліфікації і перепідготовки кадрів, створення умов для самоосвіти;
удосконалення нормативно-правової
бази
для
професійного навчання
персоналу на підприємствах відповідно до їх планів соціального розвитку,
надання цим підприємствам державної підтримки; інтеграції професійнотехнічної, вищої та післядипломної освіти України у міжнародну освітню
систему;
3) у сфері зайнятості - створення матеріально-технічних і соціальноекономічних передумов для продуктивної зайнятості населення. Головним у
створенні таких передумов є здійснення державного регулювання ринку праці з
метою постійного розширення сфери прикладання праці і забезпечення
надійного соціального захисту працюючого і непрацюючого населення шляхом:
оцінки загальної потреби в робочих місцях в економіці країни і формування ринку
професій; визначення і забезпечення підтримки регіональних та галузевих
пріоритетів, що стимулюють процес створення нових, додаткових та збереження
наявних високопродуктивних робочих місць; створення робочих місць на базі
широкого розвитку малого і середнього бізнесу, самозайнятості за умов
формування дійового інвестиційного і фінансового механізму; максимальної
легалізації нерегламентованої
зайнятості
за рахунок
створення
малих
підприємств
аналогічного
профілю діяльності за умови вжиття необхідних
економічних, організаційних і законодавчих заходів; впровадження механізму
стимулювання створення робочих місць для окремих соціально-демографічних
груп населення (молоді, жінок, інвалідів, військовослужбовців, звільнених з
військової служби, тощо); реформування системи соціального захисту безробітних
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через запровадження системи загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття; підвищення територіальної
мобільності
населення з метою перерозподілу робочої сили між трудонедостатніми та
трудонадлишковими регіонами; створення правових і соціально-економічних
засад щодо регулювання зовнішніх трудових міграцій громадян України, а також
контролювання впливу імміграційних процесів на національний і регіональні
ринки праці;
4) у сфері регулювання соціально-трудових відносин - забезпечення
захисту прав і гарантій громадян шляхом: посилення нагляду і контролю за
додержанням законодавства про
працю;
розроблення правових
норм
регулювання соціально-трудових відносин в альтернативних секторах економіки;
приведення законодавства з питань соціально-трудових відносин у відповідність з
нормами міжнародного права;
5) у сфері політики доходів - посилення відтворювальної, стимулюючої та
регулюючої функцій заробітної плати, на підвищення трудових доходів шляхом:
посилення контролю за додержанням законодавства про оплату праці; створення
умов
для
стимулювання продуктивної праці, підприємницької та ділової
активності; забезпечення залежності розмірів заробітної плати від складності
виконуваних робіт, кваліфікації та професійного досвіду працівника, його
особистого внеску в кінцевий результат роботи; посилення державних гарантій в
оплаті праці шляхом поетапного наближення розміру мінімальної заробітної
плати до величини вартості межі малозабезпеченості; подальшого розвитку
ринкових механізмів регулювання оплати праці підвищення ролі колективних
договорів та угод на всіх рівнях соціального партнерства в забезпеченні
мінімальних гарантій оплати праці;
6) у сфері охорони праці - зниження рівня виробничого травматизму та
професійних
захворювань,
зменшення
факторів шкідливого впливу на
організм працюючих та скорочення кількості робочих місць з шкідливими та
важкими умовами праці шляхом: виведення з експлуатації будівель та споруд, що
перебувають в аварійному стані, зменшення кількості робочих місць з
небезпечними, шкідливими та несприятливими умовами праці; стимулювання
інвестування екологічно чистих технологій та створення безпечних умов праці;
підвищення ефективності діючої системи управління охороною праці на всіх
рівнях; створення системи навчання з питань охорони праці для працівників
підприємств, установ та організацій всіх форм власності.
Трудовий потенціал є джерелом забезпечення підприємств кадрами і має
кількісну і якісну характеристики. Кількісна сторона трудового потенціалу
визначається чисельністю працездатного населення, статевовіковою структурою,
числом безробітних. Основними компонентами якісного складу трудового
потенціалу є психофізіологічна, соціально-мотиваційна, освітньо-професійна,
інтелектуальна, духовно-енергетична.
Підвищення ефективності функціонування підприємств є загальною
державною проблемою, вирішення якої можливе лише за умов ефективного
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використання всіх елементів виробничого процесу. При цьому покращання
використання трудового потенціалу є домінантою в контексті економічного
зростання і розвитку національної економіки. Для запобігання поглиблення
екологічної кризи в країні, яка призвела до погіршення якісних компонентів
трудового потенціалу, необхідно враховувати вплив техногенних процесів на
життєдіяльність людини шляхом впровадження безвідходних та екологічно чистих
технологій, введення обов‘язкових екологічних норм та стандартів, проведення
екологічних експертиз.
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В. Гончаренко
Науковий керівник: Ковтуненко В.О.
Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки
Черкаський національний університету
імені Богдана Хмельницького
e-mail: valentinka_mc@ukr.net
Проаналізовано роль ринку праці у регулюванні зайнятості населення на
державному та регіональному рівнях. Наведені структури регіонального ринку
праці та механізму регулювання зайнятості. Визначено основні соціальноекономічні функції ринку праці та напрями їх реалізації. Дана характеристика
державної та регіональної політики зайнятості, їх специфічних особливостей
і взаємозв‘язок. Намічено пріоритетні напрями регулювання ринку праці та
зайнятості в умовах економічної кризи.
Ключові слова: ринок праці, зайнятість населення,
політика
зайнятості, регулювання ринку праці.
Сучасний
етап
соціально-економічного
розвитку
України
характеризується зміною соціальної сутності трудових відносин, коли робоча
сила з трудових ресурсів, які адміністративно перерозподілялись з однієї сфери
в іншу, перетворилась у один із товарів, який має певну кон`юнктуру попиту та
пропозиції на ринку праці. Відбулася трансформація самого механізму
регулювання ринку праці, ступінь участі держави в регулюванні перерозподілу
трудових ресурсів, також зазнала змін політика зайнятості.
Проблемам регулювання ринку праці та зайнятості населення присвячено
чимало наукових робіт. Вагомих наукових результатів у процесі дослідження
зазначених проблем досягли провідні такі українські вчені-економісти, як
А. Ачкасов, В. Васильченко, В. Герасимчук, Е. Лібанова, Н. Волгін та ін. Однак
на сьогодні надзвичайно актуальними залишаються питання пов‘язані з
визначенням пріоритетних напрямів регулювання ринку праці та зайнятості
населення на державному та регіональному рівнях в умовах політичної
нестабільності.
В умовах існування різноманітних форм власності та господарювання
невід`ємним компонентом регулювання сфери зайнятості населення виступає
ринок праці. Він, на думку О. Левченка, являє собою соціально-економічний
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механізм, або сукупність соціально-економічних відносин з приводу поєднання
робочої сили та робочих місць на підставі взаємовигідності та доцільності [7].
Економічний механізм ринку праці визначається через реалізацію економічних
інтересів власників засобів виробництва та власників робочої сили, що повинен
сприяти відтворенню робочої сили та подальшому розвитку економіки загалом.
Отже, в умовах нового типу господарювання, ринок праці слід розглядати як
систему соціально-трудових відносин, які ґрунтуються на принципах ринкової
економіки.
У свою чергу, регіональний ринок праці являє собою систему, в якій
органічно взаємодіють два підлеглих регіональні ринки: ринок робочої сили та
регіональний ринок робочих місць[8].
Регіональний ринок праці, з одного боку, відбиває основні риси
національного, а з іншого – має свою специфіку, що обумовлюється, передусім,
особливостями певної території. Необхідно розділяти, по-перше, первинний і
вторинний, по-друге, зовнішній і внутрішній ринки праці (рис. 1).
До первинного ринку праці відносять працюючих на умовах стабільної
гарантованої зайнятості, високих доходів, з високим рівнем якості робочої
сили; до вторинного – робочу силу, що має низький рівень
конкурентоспроможності на ринку праці, як правильно праця зайнятих даної
категорії не відповідає в повному обсязі потребам підприємств.
До зовнішнього ринку праці має відноситись такий, якому притаманна
значна професійна, територіальна, галузева мобільність, плинність працівників,
завдяки наявності професій і спеціальностей, що мають попит на різних
підприємствах і організаціях; для внутрішнього ринку праці характерна
вертикальна та горизонтальна мобільність, переміщення працівників всередині
підприємств, професійна підготовка та перепідготовка працівників відбувається
тут тільки для власних потреб підприємства[11].
Ринок праці відображає всі головні риси ринкової системи загалом і
виконує дві основні соціально-економічні функції: розподілення трудових ресурсів
за активними видами зайнятості (професіями, галузями, підприємствами,
територіями) та розподілення доходів у формі окладів, заробітної платні як
стимулу та як винагороди за працю.
Реалізація цих функцій ринком праці повинна сприяти ефективності,
тобто підвищенню продуктивності, віддачі від людських ресурсів, максимізації
доходів, економічному зростанню держави, соціальній справедливості. Реалізація
даних функцій можлива тільки шляхом створення дієвого механізму регулювання
зайнятості, як підсистеми загального механізму регулювання економіки. Якщо
поняття зайнятості прагне до балансу між бажаючими отримати роботу та
вимогами ринку праці, то безробіття відображує стан рівноваги між сукупним
попитом і пропозицією. Недопущення зниження зайнятості являє предмет
механізму її регулювання. Таким чином, головною метою створення механізму
регулювання зайнятості є, насамперед, покращання зайнятості та зниження
безробіття[9]. Це означає, що механізм регулювання зайнятості містить у собі
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механізм регулювання безробіття та в цілому являє собою механізм регулювання
ринку праці.
Механізм
функціонування
ринку
праці
передбачає
існування
загальноекономічних законів, які можуть здійснити суттєвий вплив на рівень
зайнятості, а також зумовити рішення, що приймаються на державному рівні,
спрямовані на стабілізацію відносин між робітниками та роботодавцями. Ситуація,
що складається в сфері зайнятості, вимагає ретельного аналізу, що передбачає
комплексний підхід. Сьогодні проблема зайнятості тісно пов‘язана зі світовою
економічною кризою, в умовах якої технічне переоснащення виробництва стає
важко досяжним. Зусилля підприємств зосереджуються на підтримці існуючих
потужностей, використовуються недостатньо гнучкі технології. Спад виробництва
супроводжується формуванням відносного надлишку робочої сили, оскільки для
виробництва меншої кількості продукції та послуг потрібна й менша чисельність
працівників і, відповідно, робочих місць. Це сприяє накопиченню надлишкової
робочої сили, що являє собою різницю між чисельністю економічно активного
населення та економічно заданим попитом. При цьому об‘єм надлишкової робочої
сили, як правило, відповідає об‘єму відкритого безробіття. У залежності від
подальшого перебігу економічної кризи можливі різні підходи до проведення
політики зайнятості. Можна підтримувати найменш розвинуті регіони та соціально
незахищені верстви населення шляхом активізації соціальної та фінансової
системи[1]. А можна за найменшої можливості інвестувати виробництво,
відновити динамічний внутрішньодержавний споживчий ринок, і за рахунок цього
зберегти наявні та, можливо, створити нові робочі місця.

Регіональний ринок праці
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Рис. 1.Структура регіонального ринку праці.
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Державна політика – це унітарна політика, що проводиться на українському
ринку праці, активна по відношенню до умов зайнятості, вивільненим працівникам,
і незайнятого населення, пасивна по відношенню до відкритого ринку праці, руху
робочої сили, самодостатня по відношенню до соціально-трудової сфери,
регулюється законом про зайнятість населення України як частиною соціального
законодавства, здійснюється під контролем служби зайнятості як частини системи
органів виконавчої влади України, відповідає етапу становлення цивілізованого
ринку праці з системою гарантій з безробіття. Об‘єктом регулювання державної
політики зайнятості виступає зайнятість населення в Україні. Серед цілей
державного регулювання можна виділити: підтримка повної зайнятості,
стримування безробіття на соціально-допустимому рівні, боротьба з масовим
безробіттям, розвиток трудових ресурсів, надання гарантій зайнятості та
підтримування доходів безробітних. Державний рівень регулювання передбачає
такі форми та методи регулювання як: збереження, підтримування та створення
робочих місць, регулювання та регламентація вивільненої робочої сили, надання
державних гарантій зайнятості та підтримування доходів безробітних, у тому числі
професійне навчання та перепідготовку, заходи адаптації до нових умов зайнятості,
матеріальну допомогу соціально незахищеним безробітним[4]. Організація
державної політики зайнятості ґрунтується на державній і регіональній програмах
сприяння зайнятості та створення робочих місць. Держава виконує наступні
функції: є гарантом зайнятості населення, активно протидіє безробіттю, здійснює
соціальний захист безробітних. Суб‘єктом державної політики зайнятості є
Міністерство праці та соціальної політики України, регіональні органи виконавчої
влади. Регіональні особливості зайнятості та функціонування ринку праці
витікають зі специфіки формування економічно активного населення, рівня та
структури зайнятості, зумовлених спеціалізацією та комплексністю господарства,
його забезпеченістю сировинною базою, динамікою та ефективністю виробництва,
інвестиційною активністю та привабливістю територій, характером підтримки
підприємств з боку державних і регіональних органів влади.
Регіональна політика зайнятості – політика на рівні регіонів, яка враховує
особливості локальних ринків праці, активна щодо структур ринків праці та
системи економічної активності населення, вибіркова щодо умов зайнятості,
інтегрована з соціально-трудовими відносинами, регулюється основами
законодавства України про працю та зайнятість, здійснюється на принципах
соціального партнерства та в межах компетенції регіональних органів праці та
зайнятості, відповідає етапу формування автономних ринків праці в регіонах.
На цьому рівні об‘єктом регулювання виступає регіональний ринок праці
регіонів України[]. Цілі регулювання містять наступне: узгодження попиту та
пропозиції робочої сили, розвиток трудової та професійної мобільності працівників
у відповідності до кон‘юнктури ринку праці, регулювання безробіття на основі
трудової активізації безробітних. Дані цілі досягаються за допомогою
використання наступних форм і методів регулювання: активне трудове
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посередництво на відкритому ринку праці, інвестування в робочу силу, спрямоване
на підвищення конкурентоздатності та мобільності, соціальне страхування від
вимушеного безробіття, вибіркове підтримування робочих місць і розвиток форм
зайнятості з урахуванням кон‘юнктури ринку праці. Організація політики
зайнятості на даному рівні ґрунтується на оперативному регулюванні
регіонального та локального ринків праці, системи соціального страхування від
безробіття, цільових комплексних програм професійно-кваліфікаційного
удосконалення робочої сили, ефективній зайнятості та мобільності безробітних. На
регіональному рівні держава забезпечує правові гарантії соціальної справедливості
на ринку праці, активну допомогу примусово безробітним у професійному
навчанні, працевлаштуванні та переїзді до нового місця роботи[10].
Суб‘єктами регіональної політики зайнятості є регіональні органи праці,
зайнятості та міграції, інфраструктура ринку праці, система соціального
партнерства на рівні регіонів України. На регіональному рівні основним суб‘єктом
регулювання зайнятості виступає служба зайнятості. Однак потенційні можливості
останньої в Україні з ряду причин недовикористані. Її позитивний вплив на ринок
праці особливо в умовах економічної кризи повинен бути підвищений. Один з
найбільш потужних інституційних факторів, який впливає на ефективність
активної та пасивної політики, – ступінь інтеграції трьох ключових функцій:
а) підбір робочого місця та працівника;
б) адміністрування виплат допомоги з безробіття;
в) спрямування безробітних на активні програми.
Слід відмітити, що основним напрямом у політиці зайнятості стало розширення
активних заходів втручання в ринок праці[2].
Отже, до політики зайнятості необхідно висувати наступні основні вимоги:
– регулюючий вплив держави не повинен перешкоджати реалізації вимог
економічної ефективності, котрі передбачають мобільність робочої сили,
вивільнення зайвих працівників;
– високий ступінь зайнятості населення повинен забезпечуватись не
збереженням надлишкової чисельності працівників, а створенням нових робочих
місць, зниженням потреби населення в нових робочих місцях, забезпеченням
інноваційних форм зайнятості;
– повинні створюватись умови для наближення оплати праці до необхідних
витрат на відновлення робочої сили;
– у рамках державної, та з урахуванням регіональної політики зайнятості,
необхідно розробляти адресні програми, спрямовані на забезпечення зайнятості
кожного конкретного сегменту ринку праці.
Таким чином, видається необхідним відслідковувати загальні тенденції на
ринку праці з метою прогнозування рівня зайнятості в майбутньому та прийняття
превентивних заходів з запобігання високого рівня безробіття та з захисту
населення від її наслідків.
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Найважливішою умовою реалізації нової політики зайнятості є фінансова
стабілізація, відновлення економічного зростання, збільшення ресурсів для
інвестиційної активності та вирішення соціальних проблем[6].
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В пояснювальній записці до програми з математики відзначається, що
даний курс суттєво розширює кругозір учнів, знайомить їх з такими видами
розумової діяльності, як індукція і дедукція, узагальнення і конкретизація,
аналіз і синтез, класифікація і систематизація, абстрагування і аналогія. Отже,
розумовий розвиток учнів на матеріалі курсу математики – це програмна
вимога, яка полягає у тому, щоб удосконалювати вміння мислити, робити
умовиводи, тобто формувати розумову культуру і прагнення застосовувати
здобуті знання і вміння в незнайомих ситуаціях.
Термін ―аналогія‖ вживають часто як синонім до термінів ―схожість‖,
―подібність‖. Так при вивченні математики в багатьох випадках кажуть:
―твердження аналогічне такому-то твердженню‖, маючи на увазі, що дане
твердження є майже таким самим, подібним до іншого твердження.
Використання аналогії супроводиться перенесенням знань з одного предмету на
інший. Перенесення знань, одержаних при вивченні одного об‘єкта, на інші
об‘єкти є дуже важливою науково-дослідницькою і методичною задачею. В цій
статті розглянемо теоретичні положення аналогії як логічної форми мислення і
як методу навчання і спробуємо знайти основні можливості використання цього
методу вчителем та учнями при вивченні математики. Зміст шкільного курсу
математики буквально наповнений аналогічними поняттями і судженнями:
аксіомами, означеннями понять, властивостями понять, їх відношеннями,
формулюванням теорем та задач, висловленнями, які вживають при доведеннях
тверджень і розв‘язуванні задач.
Поняття ―аналогія‖ має декілька значень: логічна операція, логічна форма
мислення, науковий метод пізнання, дидактичний метод або прийом.
Логічна операція аналогії полягає в тому, що, маючи певний об‘єкт
(ідеальний або матеріальний), мислено утворюють новий об‘єкт, в цілому
відмінний від даного, який має певні подібні ознаки з ознаками даного об‘єкту.
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В результаті виконання логічної операції аналогії на основі одного поняття
(предмету, об‘єкту), утворюють нове поняття шляхом перенесення
властивостей, схожих (або таких самих) до властивостей першого поняття.
Аналогія як логічна форма мислення – це є умовивід, в якому, на основі
порівняння двох предметів і виявлення в них окремих схожих властивостей,
здійснюють перенесення інших властивостей одного предмета на другий
предмет.
Структуру умовиводу за аналогією схематично подають так:
Об‘єкт А має ознаки (властивості) a, b, c, d
Об‘єкт В має ознаки (властивості) a, b, c
___________________________________________________
Отже, об‘єкт В, можливо має ознаку (властивість) d
Аналогія як і будь-яка логічна форма є відображенням певних зв‘язків і
відношень предметів реальної дійсності. Поскільки між ознаками предмета
існують стійкі зв‘язки і залежності, то в силу матеріальної єдності світу, від
схожості двох предметів за одними ознаками природно можна припускати
схожість цих предметів за іншими ознаками.
Аналогія дає висновки не вірогідні а тільки ймовірні, умовиводи, зроблені за
аналогією, можуть бути як істинними, так і хибними. Аналогія не має
―доказової сили‖, висновки за аналогією треба перевіряти більш надійними
методами. В математиці це робиться за допомогою дедукції – ланцюга
умовиводів, які будуються на основі аксіоматичного методу через
використання законів і правил формальної логіки.
Жеребкін [2] формулює умови, при яких умовивід зроблений за аналогією,
буде більш вірогідним, якщо:
а) кількість схожих ознак порівнюваних предметів є якнайбільшою;
б) співставлювані ознаки матимуть істотний, а не випадковий характер;
в) ознака d, яку переносять, повинна бути тісно зв‘язана із ознаками a, b, c і
однотипною з ними;
У випадку в) аналогію називають строгою. Якщо ми не знаємо залежності
між ознаками a, b, c, d, то аналогія по перенесенню ознаки d називається
нестрогою або простою.
Якщо на основі схожих властивостей між двома поняттями, переносять
певну властивість з одного поняття на друге, то в цьому випадку говорять про
аналогію понять. Якщо здійснюється перенесення деяких відношень між
поняттями однієї групи на відношення між поняттями іншої групи, то говорять
про аналогію відношень.
Аналогія як метод пізнання займає важливе місце в наукових дослідженнях,
особливо на початкових етапах вивчення тих чи інших об‘єктів. В різних
галузях науки відомо дуже багато прикладів відкриттів, здійснених за
аналогією. Аналогії присвячено немало крилатих висловів великих вчених.
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Дослідники [1, 3, 4] евристичної діяльності учнів користуються такими
видами аналогії:
1. Аналогія парадигми (Слово ―парадейгма‖ в перекладі з грецької мови
означає ―висновок через приклад‖). Це є безпосередній формальнологічний
умовивід аналогії, означення і схему якої ми давали вище. Парадигму широко
застосовував Аристотель при пізнанні явищ природи.
2. Каузальна (причинно-наслідкова) аналогія. Логічною суттю цієї аналогії є
припущення, що з однаковості (схожості) відношень-наслідків між елементами
двох систем (двох груп предметів) випливає однаковість (схожість) причин, які
породжують ці наслідки. Класичним прикладом цього виду аналогії в науці є
відкриття І.Ньютоном закону всесвітнього тяжіння.
3. Аналогія моделювання (ілюстративна). В сучасній науці широко
використовується метод моделювання, який полягає в тому, що при пізнанні
деякого об‘єкта (оригіналу), дослідження якого з певних причин є затрудненим,
створюється інший об‘єкт (модель), який замінює об‘єкт-оригінал і є схожим з
ним за багатьма властивостями. Опосередковано вивчають модель,
встановлюють ті властивості, які цікавлять дослідника, і переносять їх на
оригінал. Диференціальні рівняння та їх системи, системи лінійних
нерівностей, різні математичні структури часто виступають моделямианалогами певних явищ і процесів природи та суспільно-економічного життя.
Знаходячи розв‘язки рівнянь і нерівностей, вивчаючи відношення і властивості
елементів структур, дослідники дають відповіді на виниклі проблеми природи
та економіки.
4. Аналогія відповідності. Сюди можна віднести дві різновидності: аналогію
гомоморфізму (ізоморфізму) і структурно-функціональну аналогію. Суть
аналогії гомоморфізму полягає в тому, що між двома структурами елементів
встановлюють
певну
відповідність
(відображення,
перетворення,
функціональну, гомоморфізм або ізоморфізм), яка дозволяє властивості
елементів однієї структури переносити на елементи іншої структури із
збереженням основних операцій та основних відношень між елементами обох
систем.
5. Систематизуюча аналогія. В мисленні часто після умовиводу за
аналогією йде розумова операція узагальнення. Справді, після того, як
встановлені два чи більше аналогічні об‘єкти, їх властивості чи відношення,
мимовільно наступає об‘єднання їх у клас, а це є перший крок до узагальнення
цих об‘єктів. З іншого боку подібність між предметами або їх відношеннями,
можливо, і дуже віддаленими, зумовлює віднести їх до одного роду, можливо,
дуже загального, до певної єдиної системи. Так відбувається систематизуюча
аналогія.
Аналогії каузальна, моделювання, відповідності і систематизуюча є
опосередкованими аналогіями; вони є більш складнішими в способах
міркувань, ніж аналогія парадигми, для них важче встановити схожі ознаки і
буває важко знайти ознаку, яку можна перенести.
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Аналогія, як метод навчання – це діяльність вчителя і учня (викладання і
учіння), спрямована на засвоєння частини математичних знань за аналогією і
формування на цій основі вмінь робити правильні умовиводи за аналогією в
повсякденному житті.
Як і будь-який метод навчання, аналогія має свій предмет, який спрямований
на досягнення конкретної мети і передбачає шляхи його реалізації у процесі
навчання.
При вивченні шкільного курсу математики предметом аналогії можуть бути
поняття, властивості математичних об‘єктів і їх доведення, задачі та способи їх
розв‘язування, операційний склад алгоритмів різних дій, способи навчальної
діяльності, етапи роботи.
Застосовуючи аналогію, учні повинні чітко розуміти, з якою метою вони це
роблять. На уроці мету застосування аналогії часто називає сам учитель; при
цьому необхідно намагатися викликати в учнів інтерес до оволодіння цим
прийомом або методом.
Мета застосування аналогії у навчальному процесі є багатогранна:
узагальнення, систематизація та повторення знань; пошук подібностей у деяких
властивостях чи відношеннях; висунення здогадок і гіпотез; перенесення
інформації з моделі на прототип; перевірка істинності отриманих висновків.
Інтерес до аналогії у школярів виникає згідно з тим, як вони усвідомлюють
його роль в успішному оволодінні знаннями, починають розуміти, що аналогія
має загальнопізнавальний характер і може використовуватися при вивченні
інших шкільних предметів і в повсякденному житті.
У нашому дослідженні узагальнено виділені Ю. К. Бабанським кроки
успішного оволодіння вмінням застосовувати метод аналогії у шкільному курсі
стереометрії:
 сприйняття задачі, яка потребує оволодіння вмінням застосовувати
аналогію;
 усвідомлення необхідності оволодіння вмінням, мотивація діяльності;
 засвоєння орієнтованої основи дій застосування аналогії;
 виконання дібраної системи вправ для формування вміння застосовувати
аналогію;
 поточний самоконтроль за оволодінням вмінням;
 коректуючі дії по опрацюванню вмінням;
 застосування вмінь і навичок у типових ситуаціях;
 застосування вмінь і навичок у нестандартних ситуаціях;
 занурення та подальша автоматизація навички шляхом його використання в
повсякденній практичній діяльності.
Ця послідовність дій може бути використана для формування вмінь
застосовувати метод аналогії у навчанні математики.
Педагоги [1, 5] виділяють дві дидактичні функції методу аналогії –
пояснювальну і пошукову. Пояснювальна функція методу аналогії полягає в
тому, що під час викладу нових знань вчитель ілюструє його прикладами, і за
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допомогою цих аналогових моделей добивається конкретизації або спрощення
важких місць матеріалу.
Пошукова функція методу аналогії полягає в тому, що за допомогою
аналогії здобуваються нові знання. Аналогія сприяє висуненню гіпотез,
припущень, знаходженню можливостей створення нових об‘єктів (нових
понять), встановленню їх властивостей, доведенню теорем, пошуку способів
розв‘язування задач, тематизації набутих знань. В зв‘язку з цим відомий
американський педагог Д.Пойа писав: „Можливо, не існує відкриттів ані в
елементарній, ані у вищій математиці, ані в будь-якій іншій галузі, які могли б
бути зроблені без операції узагальнення, спеціалізації і особливо без
аналогії‖[6].
Можна виділити ще одну функцію методу аналогії – повторення знань. Як
діє метод аналогії в навчальному процесі? На основі вивчених понять будуємо
нові подібні поняття, встановлюємо деякі їх властивості, знову знаходимо
схожість між властивостями понять, що вивчаються, і вже вивченими раніше, і
переносимо інші властивості раніше вивчених понять на ті, що вивчаються.
Таким чином маємо дві різні можливості повторення:
1) повторюємо раніше вивчений матеріал і методом аналогії відкриваємо
нові знання;
2) вивчаємо новий матеріал і методом аналогії встановлюємо його схожість
з раніше вивченим.
Процес формування вмінь застосовувати метод аналогії у навчанні
математики повинен відображати зміст навчального матеріалу, особливості
рівневої діяльності учнів, дидактичні закономірності процесу навчання, логіку
пізнання та закономірності розумової діяльності учня. Таким чином, методика
формування вмінь застосовувати метод аналогії у навчанні математики
враховує три компоненти: логіко-пізнавальний, дидактичний і методичний.
Взаємозв‘язок цих компонентів у навчальному процесі забезпечує системний
підхід до вирішення даної проблеми.
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Основний секрет особистої ефективності полягає в правильному
розподілі часу. Тайм-менеджмент допомагає уникнути незавидної долі
заручника власного бізнесу або кар‘єри. Планування вивільняє час.
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Емоційне напруження блокує продуктивність, призводить до швидкої
стомлюваності і апатії. Тому, щоб не стати жертвою стресу або, ще гірше,
синдрому хронічної втоми, займемося управлінням часом або таймменеджментом[1].
Всі успішні люди дуже продуктивні. Вони багато працюють і багато
встигають, а це не одне і те ж. Під продуктивністю, в першу чергу, мається на
увазі результат, а не процес. Якщо Ви маєте намір підвищити свою
продуктивність, твердо вирішуйте зробити це. Люди витрачають час даремно,
тому що вони так і не вирішили підвищити свою продуктивність. І якщо Ви
зважилися, то не відступайте і повторюйте те, що роблять всі успішні люди,
поки це не стане Вашою другою натурою.
Основний секрет особистої ефективності полягає в правильному
розподілі часу. Тайм-менеджмент допомагає уникнути незавидної долі
заручника власного бізнесу або кар‘єри. Планування вивільняє час. Ті, хто
домігся успіху в своєму житті, багато часу присвячують плануванню. Щоденне
планування просто необхідно для підвищення продуктивності та ефективного
управління часом[1].
Правило 6 "П" говорить: правильне попереднє планування запобігає
погані показники. Планувати і думати треба завжди на папері. Якщо мети немає
на папері, то вона не існує. Перелік завдань - це свого роду карта, яка не дасть
Вам збитися зі шляху до наміченої мети. Пітер Ф. Друкер у книзі "Ефективний
керівник" призводить гарну аналогію, стимулюючу до фіксування завдань на
папері: "Люди, що містяться в темному приміщенні, швидко втрачають
відчуття часу. Але навіть у повній темряві більшість людей зберігають відчуття
простору. Перебуваючи в освітленому, але замкнутому приміщенні, ви вже
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через кілька годин перестанете відчувати рух часу. І якщо ви захочете
підрахувати, як довго ви перебуваєте в такому приміщенні, ви зробите помилку
у своїх підрахунках. Тому, якщо ми покладаємося на нашу пам'ять, ми не
помічаємо, на що витрачається наш час ... " Робота зі списком запланованих
справ у перший же день збільшує продуктивність на 25%. C вечора готуйте
список завдань, які потрібно зробити завтра. Прийшовши на роботу, ви завжди
будете знати, з чого почати свій день. Продовжуйте працювати з складеним
списком протягом дня: при появі нової справи внесіть його до списку з
урахуванням пріоритетності по відношенню до раніше запланованим
завданням. Виконавши чергове завдання зі списку, обов'язково викреслюйте її.
Це дасть Вам відчуття задоволеності своєю роботою, додасть ентузіазму і
зарядить енергією. Плануйте від більшого до меншого, від довгострокового до
короткострокового, від цілей життя до плану на день. Кожній задачі ставте
фіксовані терміни. Складне завдання завжди діліть на дрібні підзадачі. Тут
добре допомагає дерево рішень, де ключове завдання - дерево, а підзадачі для її
виконання - гілки. Продовжуйте "розгалуження" до тих пір, поки процес
виконання всієї задачі не стане простим і прозорим[2].
Головне завдання тайм-менеджменту полягає в тому, щоб вчасно
визначити головну справу. Розстановка пріоритетів дозволяє ефективно
управляти списком намічених справ, привласнюючи кожному завданню свій
рівень важливості.
Після визначення важливої справи оціните наслідки у разі його
виконання або невиконання. Важливе завдання має серйозні наслідки, якщо не
буде виконана в строк. Для розстановки пріоритетів добре підходить метод
АБВГД. Це дуже простий спосіб планування, і полягає він у тому, щоб кожній
задачі в списку справ привласнити пріоритет її виконання. Так, завдання,
зазначена буквою А, вказує на найважливішу справу з самими серйозними
наслідками у разі невиконання. Головне правило методу полягає в тому, щоб не
братися за справу Б, поки не виконана задача А, а за справу В, поки відкрита
завдання Б, і т.д. Буква Д означає "геть!". Цією літерою варто відзначати
малоістотні завдання, які ні на що не впливають. Для розстановки пріоритетів в
кожній групі завдань, використовуйте цифри, які будуть вказувати на
послідовність виконання справ. Таким чином, найважливішу справу у Вашому
списку
має
бути
позначено
як
А1[2].
Всі справи можна розділити на 4 групи:
1. термінові і важливі;
2. Важно, але не термінові;
3. термінові, але не важливі;
4. не строкові і не важливі.
Така класифікація носить ім'я американського президента і називається
методом Ейзенхауера. Що значить "з'їсти жабу"? Стара притча говорить: якщо
насамперед з ранку ви повинні з'їсти жабу, втіхою може служити те, що це
найгірше, що може трапитися з Вами за весь день. Брайан Трейсі, успішний
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бізнес-консультант, порівнює жабу з самою неприємною і важливою справою,
яке слід сьогодні зробити. Відкладаючи його, ви створюєте зайве емоційне
напруження і небажані наслідки. Треба діяти без зайвих роздумів і зволікань просто взяти й зробити. Це дасть Вам заряд бадьорості на цілий день[3].
3 питання для Вашої ефективності. Завжди задавайтеся питанням про те,
які довгострокові наслідки має та чи інша задача, і що відбудеться, якщо Ви її
взагалі не виконаєте[4]. Ставте собі 3 наступних питання протягом дня:
- Які справи найважливіші та цінні?
- Що можу зробити я і тільки я, що значно поліпшить становище?
- Як використовувати свій час з найбільшою користю?
Відповіді на ці питання дозволять подвоїти Вашу продуктивність. Люди,
що показують хороші результати, працюють за чистим столом. У
непродуктивних і незібраних людей на столі панує дикий хаос. Виробіть звичку
своєчасно розбирати папери, викидаючи непотрібні, і працювати за чистим
столом. Щоб бути ефективним, просто тайм-менеджменту мало. Важливо
стежити за своїм здоров'ям і підтримувати себе в хорошій фізичній формі. Ваше
життя повинна бути насиченою, в ній завжди повинно знаходитися час для
Вашої сім'ї і відпочинку. Основний принцип рівноваги: важлива кількість часу
вдома і якість часу на роботі. На першому місці завжди повинні бути Ви і
головні люди Вашому житті, - заради цього і варто працювати над власною
ефективністю[5].
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Досліджували особливості організації роботи кадрів у сфері
туристичного обслуговування, роль менеджера у ефективній роботі
туристичного підприємства та особливості роботи персоналу у сфері
туризму.
Ключові слова: туризм, організація, персонал.
Протягом останніх десятиліть туризм все більші і більше набирає обертів
та поступово стає однією з провідних галузей світової економіки. Разом зі
стрімким розвитком туризму зростає необхідність поповнення цієї галузі
кадрами. І не просто спеціалістами у сфері туризму,а професіоналами,творчими
та креативними людьми. Тому, що як відомо, лише те туристичне підприємство
матиме успіх, яке матиме незвичайну точку зору на надання туристичних
послуг та обслуговування клієнта.
Тому актуальність даної теми полягає у тому, що організувати роботу для
творчих та креативних людей для менеджера є досить важким завданням. І
проблема є такою, що потрібно організувати на дисциплінувати роботу кадрів
на туристичному підприємстві, але разом з тим потрібно не подавити творчого
потягу та не пригнітити бажання людей творити.
Метою роботи є показати та розкрити особливості організації роботи
кадрів на туристичному підприємстві. Та проаналізувати роль менеджера та
його методи створення здорової атмосфери у колективі на підприємстві.
Важливого значення набувають різні підходи до кадрів. Вони повинні
тісно інтегруватися у цілі маркетингової стратегії підприємства. До основних
цілей маркетингової кадрової політики у сфері туристичних послуг можна
зарахувати:
- пошук і утримання відповідної кількості та якості працівників, які здатні
реалізувати завдання фірми;
- оптимальне використання людських ресурсів у процесі надання послуг;
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- побудову відповідного психологічного клімату, який слугує більшій
інтеграції і зменшенню плинності кадрів;
- досягнення індивідуальної та колективної поведінки працівників, яка б
відповідала цілям фірми;
- підтримання високого психологічного та професійного рівня поведінки
працівників упродовж тривалого часу.
Організація роботи кадрів має па меті відповідне формування працівника,
вона впливає на якість його праці па фірмі. Клієнтом у значенні кадрового
маркетингу є власне працівник, його інтереси мають бути у центрі уваги
керівництва підприємства. Потрібно створити такий колектив працівників, які
свідомо та вмотивовано реалізовували б зовнішній маркетинг на практиці. До
інструментів кадрової політики належать:
- конкурси і відбір;
- навчання й розвиток працівників;
- системи матеріальної та нематеріальної мотивації;
- об'єктивні системи оцінки праці.
Формуючи персонал першої лінії, керівництво повинно прийняти рішення
щодо його кількості та того, яким чином працівники повинні співпрацювати.
Суттєвими проблемами у маркетинговому формуванні персоналу є: рівень
освіти працівників, здобуті професійні кваліфікації, а також досвід працівників
(стаж роботи). Але для сфери туризму також важливе значення мають особисті
якості працівника, такі як здатність креативно мислити та знаходити
нестандартні вирішення тих чи інших питань.
Кількість персоналу повинна бути пристосована до мінливої інтенсивності
попиту па туристичні послуги так, щоб уникнути очікування клієнтів на
обслуговування і реалізацію послуги. За умови сезонного попиту керівники
туристичних підприємств повинні мати змогу еластичної організації колективу,
а працівники володіти значними вміннями, які не обмежуються кількома
функціями.
Так, як туризм це сфера обслуговування, то працівники туристичного
підприємства є певним чином, обслуговуючим персоналом. Тому, працівник,
який обслуговує клієнтів, повинен:
- мати ґрунтовні професійні знання (відповідну освіту);
- знати законодавчі та нормативні акти, формальності міжнародних норм у
сфері туризму;
- володіти іноземними мовами, знаннями з географії, у сфері соціології і
психології;
- уміти використовувати відповідні технічні засоби (комп'ютер);
- володіти специфічними психологічними схильностями;
- знати правила етикету (способи представлення, привітання клієнтів,
ведення розмови);
- добре володіти принципами укладання угод, надання послуг і оплат;
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- мати відповідний зовнішній вигляд (одяг працівника повинен бути
охайним, елегантним, підібраний у відповідному кольорі);
- бути ввічливим і терплячим, готовим надати допомогу, володіти високою
особистою культурою[1,с.233].
Ключове місце у маркетинговій кадровій політиці підприємства займає
навчання працівників. Воно забезпечує зростання компетенції, почуття власної
вартості та відданості, підвищення культури обслуговування, а також зростання
задоволення від роботи. Але потрібно враховувати індивідуальні особливості
працівників підприємства, тому що різні люди мають різні особливості
сприймання інформації та її засвоєння.
Навчання не повинні мати характеру випадкової участі в поодиноких
курсах чи конференціях. Це має бути старанно обдуманий і запланований
керівництвом процес. Ранг навчань вимагає професійної методологічної
підготовки та участі у ньому найвищого керівництва. Велике туристичне
підприємство, яке проводить регулярні навчання працівників, повинно
опрацьовувати цілі навчальної програми, основні її положення, предметну
сферу навчань, тематику тренінгів та залучати висококваліфікованих фахівців
до їх проведення.
Підвищення кваліфікації вимагає зусиль від працівника, тому кожне
туристичне підприємство повинно мати систему мотивації працівників для
досягнення кращих результатів праці.
Результати дослідження низки туристичних організацій, у процесі якого
опитаних попросили вказати чинники, важливі для них під час вибору роботи,
показали, що одним з основних є інтерес до роботи. Цей чинник випередив за
значущістю такі чинники, як заробітна плата, визнання професійної й особистої
гідності, психологічний клімат у колективі, безпека. ЦЕ пояснюється тим, що
працівники у сфері туризму перш за все зацікавлені у власній якісній роботі,а
вже потім у інших факторах. Тому потрібно організовувати роботу на таких
підприємствах так,щоб ці робітники отримували задоволення від того що вони
роблять, таким чином збільшуючи капітал підприємства.
Рівень управління персоналом можна підвищити за рахунок удосконалення
механізму кадрової політики туристичного підприємства. Для забезпечення
ефективного управління персоналом необхідно враховувати соціальноекономічні, організаційні, психологічні аспекти, а також дбати про підвищення
освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу, організацію робочого місця,
мотивацію праці, взаємодію працівників, метою якого є ефективне
функціонування туристичного підприємства.
Але все ж, за всіма працівниками потрібно здійснювати контроль,
періодично оцінювати результати праці персоналу, оскільки це сприяє кращому
виконанню службових обов'язків. Це певним чином дисциплінує працівників,
але не давить на них, а навпаки стимулює.
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Оцінка працівників ґрунтується на регулярно отримуваній інформації зі
звітів продажу, особистих спостереженнях, листах і скаргах клієнтів та анкетах,
зібраних серед клієнтів.
Оцінка працівників має важливе значення в управлінні трудовими
ресурсами, оскільки на її основі плануються індивідуальні кар'єри, шляхи
вдосконалення, види курсів і розвиток працівника. За результатами оцінки
можна зробити висновок щодо придатності працівників для фірми, вказати
напрями навчань і професійного вдосконалення персоналу, преміювати осіб, які
проявляють ініціативу та винахідливість, а також виявити причини
невдоволення окремих осіб чи колективі[1,с.236].
Добре підготовлений персонал у маркетинговому розумінні повинен
прямувати до перетворення покупця (зовнішнього та незалежного клієнта) у
постійного клієнта (лояльного, цінуючого напарника). Побудова тривалих
зв'язків зі споживачем - це нова форма боротьби з конкуренцією, а також
реакція на незначну роль масової реклами.
Правильна кадрова політика сприяє формуванню фахового й стабільного
персоналу фірми, який характеризують такі ознаки:
- компетентність - працівники володіють відповідними якісними ознаками;
- ввічливість - працівники ставляться до клієнта тактовно і з повагою;
- надійність - працівники виконують роботу добросовісно, відповідно до
поставлених вимог;
- відповідальність - працівники заслуговують на довіру;
- швидкість реагування - працівники реагують на проблеми та прохання
клієнтів;
- комунікабельність - працівник намагається уважно вислухати клієнта та
надати йому найповнішу інформацію.
Правильна організація роботи кадрів на туристичному підприємстві
змінює взаємовідносини між персоналом фірми й покупцями, створює зв'язки,
які ґрунтуються па взаємодії, лояльності, довірі та дружбі підприємства з
клієнтом, сприяє особистому розвитку працівників, а тому і розвитку
підприємства в цілому.
Отже, організація роботи кадрів на туристичному підприємстві є одним з
найголовніших завдань менеджера. Так як, люди, які працюють у цій сфері
діяльності творчі та креативні,потрібно враховувати ці особливості під час
організаційного процесу підприємства. Проте не потрібно забувати про те, що у
своїй більшості працівники на туристичних підприємствах є фанатами своєї
справи і часто їм для повноцінної реалізації своїх професійних можливостей
вистачає гарно організованої роботи підприємства. Але організовуючи цю
роботу менеджер має розуміти, що його підлеглі –абсолютно індивідуальні та
незалежні особистості, які постійно само розвиваються. Тому розробивши
ефективну та дієву мережу співпраці працівників, менеджер виконає своє
завдання, а підприємство приречене на успіх.
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У статті, на основі узагальнення тенденцій розвитку сучасного
управління, визначено теоретичні засади та розкрито методологічні
підходи до категорії стратегічного управління підприємством, розкрито
базові складові, які є основними факторами його сутності.
Ключові слова: стратегічне управління, зовнішнє середовище,
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Використання нових виробничих та управлінських технологій,
посилення конкуренції, глобалізація світової економіки зумовлюють
необхідність застосування стратегічного підходу до управління
вітчизняними підприємствами.
Стратегічне управління, як сфера наукової та прикладної діяльності,
зародилось в середині ХХ сторіччя. В 1911 році в Гарварді було розпочато
викладання курсу бізнесової політики, а продовж наступних, майже, сорока
років стратегія зводилась лише до формулювання правил здорового глузду в
життєдіяльності виробництва [10, c.26]. Разом з тим, зміна умов
господарювання, уповільнення темпів зростання, загострення конкуренції,
посилення диверсифікаційних процесів обумовили потребу удосконалення
системи управління. В період 60-х і на початку 70-х років, як відповідь на
зміну у бізнес-середовищі, з‘явились та активно розвивались концепції і
методи стратегічного управління [3, 5, 9].
Найбільший внесок в розробку теорії стратегічного управління зробили
такі відомі західні та вітчизняні фахівці в сфері менеджменту як І. Ансофф,
Х. Мінцберг, А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд, Шершньова З.С.,
Оборська С.В., Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. та ін.
Аналіз концепції стратегічного управління дає можливість
систематизувати та виокремити його характерні риси: базується на певному
поєднанні системного, ситуаційного та цільового підходів до діяльності
підприємства, що трактується як відкрита соціально-економічна система;
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орієнтує на вивчення умов, в яких функціонує підприємство, та дозволяє
створювати адекватні цим умовам системи стратегічного управління, які
відрізняються одна від одної залежно від особливостей підприємства та
характеру зовнішньоекономічного середовища; концентрує увагу на
необхідності збору та застосування баз стратегічної інформації.
Cеред основних факторів, які обумовлюють застосування стратегічного
управління слід виділити наступні: мінливість та складність зовнішнього
середовища підприємства; усвідомлення недостатньої
ефективності
стратегічного планування; нові методи вирішення стратегічних проблем
провідними західними фірмами.
Враховуючи складність стратегічного управління можна сформулювати
його основні принципи: оптимальний часовий горизонт, перманентне
врахування змін зовнішнього середовища, багатоваріантність і гнучкість,
взаємоузгодженість рівнів та методів управління. В 90-і роки минулого
століття стратегічне управління швидко завоювало прихильників як серед
управлінців теоретиків так і практиків, більшість з яких зробили свій внесок
в розвиток стратегічного управління та визначення його змісту.
Різноманітні підходи до визначення стратегічного управління були
нами систематизовані та представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Підходи до визначення стратегічного управління
ғ
п/п

1

2

Визначення теорії

Базові
складові

Автори

Визначення стратегічного управління
як діяльності, пов‘язаної з визначенням цілей і
задач
організації
та
забезпеченням
взаємовідносин між
І.Ансофф
Діяльність
організацією і зовнішнім оточенням, що
відповідає її внутрішнім можливостям і
дозволяє залишатися
сприйнятливою до зовнішніх вимог
Визначення стратегічного управління як
процесу встановлення зв‘язку
організації з її оточенням, що полягає в
реалізації обраних цілей і спробах досягти
Процес
Шендел Д.,
бажаного стану взаємовідносин з оточенням, встановлення Хофер
завдяки
взаємозв‘язку
С.В.
розподілу ресурсів, що дозволятиме ефективно
та результативно діяти
організації та її підрозділам.

Джерело

[1]

[11]
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3

Визначення стратегічного управління
як процесу управління з метою здійснення місії
організації завдяки управлінню взаємодії
організації з її оточенням

4

Визначення стратегічного управління як
Інтелектуаль
інтелектуального процесу, налаштованого на
ний
Б.Карлоф
виконавців, що проявляють ініціативу не тільки
процес
на етапі мислення, але й на етапі дій.

5

6

7

8

Процес
управління

Хіггінс
Дж.М.

Визначення стратегічного управління як
А. А.
безперервного процесу розвитку компанії,
Томпсон
визначення цілей, формування стратегії, Безперервний
А.Дж.Стрі
здійснення стратегічного плану з оцінкою
процес
кленд
діяльності, реалізації і корекції
стратегій.
Визначення стратегічного управління як стилю
управління і методів комунікації, передачі
інформації, прийняття рішень і планування, за
допомогою яких апарат управління і лінійні
керівники
своєчасно
приймають
і
Стиль
конкретизують рішення, що стосуються цілей
управління,
Х.Віссема
підприємницької діяльності; як передбачення
методи
стратегічної орієнтації усіх працівників і
комунікації
організацію
планів
підрозділів,
які
відповідають за реалізацію цілей компанії

Визначення стратегічного управління як
багатопланового,
формально-поведінкового
управлінського процесу,
який допомагає формулювати та
виконувати ефективні стратегії, що сприяють
балансуванню відносин між організацією,
включаючи її окремі
частини, та зовнішнім середовищем, а
також досягати встановлених цілей.
Визначення стратегічного управління як
процесу прийняття і здійснення стратегічних
рішень, центральною ланкою якого є
стратегічний
вибір,
заснований
на
співставленні власного
ресурсного
потенціалу
підприємства
з
можливостями і загрозами зовнішнього
оточення.

[12]

[4]

[8]

[2]

Багатопланов
З.С.
ий,
Шершньов
формальноа.
поведінковий
С.В.Оборс
управлінськи
ька
й процес

[9]

Процес
В.Д.Марко
прийняття і
ва,
здійснення
С.А.Кузнє
стратегічних
цов
рішень

[6]
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Визначення стратегічного управління як
підсистеми менеджменту організації, яка
здійснює весь комплекс робіт професійної Підсистема
діяльності по
менеджменту С.А.Попов
стратегічному аналізу, розвитку,
організації
реалізації і контролінгу стратегії
організації
Визначення стратегічного управління як
управління організацією, яке базується на
людському капіталі,
Управління,
орієнтує виробничу діяльність на
яке базується
О.С.
запити споживачів, гнучко реагує і здійснює
на
Віханський
своєчасні зміни в організації, дає можливість людському
отримати конкурентні
капітал
переваги, вижити удовготривалій
перспективі

[7]

[3]

Аналіз та узагальнення різноманітних підходів та визначень дає змогу
зробити висновок, що стратегічне управління – це безперервний процес
розвитку підприємства, який пов‘язаний з постановкою цілей і задач, базується
на людському капіталі та необхідності врахування зовнішнього і внутрішнього
середовища для забезпечення конкурентних переваг.
Існують різні підходи до побудови систем стратегічного управління
підприємством. І. Ансофф обґрунтував такі моделі побудови стратегічного
управління: ―управління за допомогою вибору стратегічних позицій‖,
―управління ранжируванням стратегічних задач‖, ―управління на основі
врахування ―слабких сигналів‖. ―управління в умовах стратегічних
несподіванок‖[1,С.53,55,57]. Кожній моделі відповідає свій механізм
управління.
Стратегічне управління за допомогою вибору стратегічних позицій
припускає виконання таких етапів: аналіз перспектив підприємства; визначення
пріоритетів і розподіл ресурсів між різноманітними перспективними видами
діяльності підприємства; аналіз можливих варіантів диверсифікації
підприємства; прогноз динаміки чинників нестабільності; планування нових
стратегій, що відповідають очікуваним рівням нестабільності середовища;
передбачення організаційних змін і можливостей підприємства.
Реалізація моделі управління на основі ранжування стратегічних задач
може відбуватися за таких умов: у системі менеджменту підприємства
здійснюється категоризація задач за ступенем терміновості та важливості;
задачі, що мають найвищі пріоритети, передаються у відповідні підрозділи
підприємства для підготовки і прийняття рішень; надалі процес прийняття
рішень контролюється на предмет відповідності наслідків рішень наявним у
системі менеджменту стратегічним настановам; практично безупинно
проводиться відновлення і перегляд актуальних стратегічних задач.
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Необхідність моделі управління в умовах стратегічних несподіванок
виникає, коли нові проблеми не тільки слабко передбачені і розвиваються дуже
швидко, але і виникають практично раптово, не маючи під собою очікуваного
прогнозу. Ідеологія побудови моделі управляння за слабкими сигналами
ґрунтується на припущенні про те, що будь які несприятливі явища або
перспектива росту можливостей виникають не раптово, а зумовлюються появою
сигналів-провісників або ―слабких сигналів‖, за термінологією І.Ансоффа.
Теоретичні засади стратегічного управління західних вчених далеко не в
повній мірі відповідають реаліям постсоціалістичних країн й України зокрема.
Це обумовлено тим, що дана теорія розроблялась для стабільних економік
промислово розвинутих країн, для яких характерні: відносна передбачуваність
змін зовнішнього оточення і власних ресурсів, добре відпрацьоване законодавче
поле, висока інформаційна забезпеченість фахівців, структурованість
суспільства, адаптованість населення до ринкових відносин, його звичка
виконувати правила гри. Ці характерні риси не властиві країнам
пострадянського простору, тому використання в повному обсязі вказаної теорії
неможливе. Таким чином, актуальною стає розробка теоретичних засад
адаптації стратегічного управління на українських підприємствах.
Дослідження теорії стратегічного управління мають надзвичайне значення,
оскільки світова практика бізнесу показує, що більшість організацій, які
досягли значних результатів в бізнесі, завдячують саме впровадженню системи
стратегічного управління.
Я вважаю, Україна пройшла шлях від, майже абсолютної відмови від
державного регулювання, за виключенням макроекономічного, і досягла
загальнодержавного розуміння необхідності створення системи стратегічного
управління. На даний час стратегічне управління є важливим фактором
успішного функціонування в складних ринкових умовах, але на жаль часто
можна спостерігати в діяльності підприємств відсутність стратегічності, що і
призводить їх до поразок в конкурентній боротьбі.
Отже, дослідження теорії стратегічного управління має важливе значення.
Стратегічне управління є визначальним фактором успішного функціонування
підприємства.
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Кафедра економіки і підприємництва та інноваційної діяльності
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
e-mail: oxanadeg@ukr.net
У статті розглянуто проблеми залучення інвестицій у підприємства
України, а також заходи, які необхідно впровадити для стимулювання
інвестиційної активності на рівні підприємства та держави в цілому.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна
привабливість.
У сучасній Україні, в умовах розвитку ринкового середовища, особливо
важливого значення набуває активізація інвестиційної діяльності, оскільки без
неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити
конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний
розвиток держави. Актуальність теми даної роботи полягає у тому, що
сьогоднішній стан країни диктує необхідність залучення коштів з різних
джерел: інвестиційні фонди, кошти приватних інвесторів і особливо іноземні
інвестиції.
Вітчизняні і зарубіжні учені І.А. Бланк, І.Т. Балабанов, Т.Г. Бень, І.В.
Багрова, А.В. Верба, О.С. Галушко, А.Б. Ідрисов, С.О. Москвин, В.П. Савчук,
C.Я. Салига, В.А. Ткаченко, Р.Б. Тян, В.Г. Федоренко та інші частину наукових
досліджень присвятили теоретичним і методологічним питанням розробки та
реалізації інвестиційних проектів на підприємствах, формуванню механізму
регулювання інвестиційної діяльності на рівні країни, регіонів і галузей
господарства, проте питання інвестування не є до кінця вивченим.
Інвестиції відіграють винятково важливу роль в економіці країни і будьякого підприємства, тому що вони виступають основою для:

систематичного відновлення основних виробничих фондів
підприємства і здійснення політики розширеного відтворення;

прискорення НТП і поліпшення якості продукції;

структурної перебудови суспільного виробництва і збалансованого
розвитку всіх галузей народного господарства;

створення необхідної сировинної бази промисловості;

вирішення чи пом'якшення проблеми безробіття та ін.
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Таким чином, інвестиції потрібні для оздоровлення економіки країни і на
цій основі вирішення багатьох соціальних проблем, насамперед - підйому
життєвого рівня населення.
Сьогодні процес інвестування в Україні значно гальмується, і в
основному це пов‘язане з наступними факторами:

відсталість інфраструктури;

нерозвиненість сировинної бази;

зовнішня заборгованість;

невисокий рейтинг кредитоспроможності;

знецінювання національної валюти;

низькі доходи споживачів;

проблеми з репатріацією прибутків [1, с. 217-218].
Все це формує інвестиційну привабливість України та кожного її
підприємства, а точніше руйнує її, тому для керівництва держави
найважливішим питанням має стати створення комфортних умов для інвесторів
Економічного піднесення та інвестиційної активності можна досягти
тільки через створення діючого ринку капіталів і приватизацію частини
ресурсів і капіталів. Процеси на фінансовому ринку є дуже динамічними.
Велике значення має держава як гарант стабільності фінансового ринку. І на
базі використання закономірностей руху фінансового капіталу держава і
учасники ринку цінних паперів підтримують приватний та організований
ринок, сприяють підвищенню ефективності економіки й економічному
зростанню, загалом.
У вітчизняній практиці пріоритетними напрямками розвитку підприємств
є наступні:
1. Заміна застарілого обладнання як природний процес продовження
існуючого бізнесу в незмінних масштабах. Звичайно подібного роду проекти не
потребують тривалих і складних процедур обґрунтування і прийняття рішень.
Багатоальтернативність може з'являтися у випадку, коли існує декілька типів
подібного устаткування і необхідно обґрунтувати переваги одного з них.
2. Заміна устаткування з метою зниження поточних виробничих витрат.
Мета подібних проектів - використання більш нового устаткування замість
працюючого, але порівняно менше ефективного, що морально застаріло. Цей
тип проектів припускає детальний аналіз вигідності кожного окремого проекту,
тому що більш зроблене в технічному змісті устаткування ще не однозначно
більш вигідно з фінансової точки зору.
3. Збільшення випуску продукції і/ або розширення ринку послуг. Даний
тип проектів потребує відповідального рішення, що звичайно приймається
верхнім рівнем керування підприємства. Найбільш детально необхідно
аналізувати комерційну реалізацію проекту з обгрунтуванням розширення
ринкової ніші, а також фінансову ефективність проекту, з'ясовуючи, чи
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призведе збільшення обсягу реалізації до відповідного зростання прибутку [4, с.
117-119].
Джерелом приросту капіталу, основним мотивом інвестування є
одержуваний прибуток.
Обидва процеси – вкладання капіталу і одержання прибутку відбуваються
в певному поточному часі, а саме:

можна поступово вкладати капітал, а потім одержати прибуток;

паралельно вкладати капітал і одержувати прибуток;

вкладати капітал з інтервалом, а через деякий час одержати
прибуток.
Це залежить від форми інвестування та особливостей інвестиційного
проекту.
Пріоритетними напрямками для залучення і підтримки стратегічних
інвесторів можуть бути визначені ті, де Україна має традиційні виробництва,
володіє необхідним ресурсним потенціалом і формує значну потребу ринку у
відповідній продукції, а саме: виробництво легкових і вантажних автомобілів;
тракторо- і комбайнобудування; авіа- і ракетобудування; суднобудування;
замкнутий цикл виробництва палива для АЕС; розвиток енергогенерируючих
потужностей; нафтогазовидобуток, зокрема на Чорноморському шельфі;
упровадження енергозберігаючих технологій; переробка сільгосппродукції;
транспортна інфраструктура.
Використання галузевих інвестицій визначається розвитком тих галузей,
які забезпечують прискорення НТП. Більш ніж третину усіх реальних
інвестицій в Україні спрямовується на підтримку паливно-енергетичного
комплексу країни, що свідчить про гіпертрофовану структуру вітчизняної
економіки. Істотна частка реальних інвестицій (до 10 %) спрямована на
розвиток металургійного комплексу. На розвиток таких прогресивних галузей
промисловості, машинобудування та хімічна промисловість спрямовано
незначну частку (10–11 %) капітальних вкладень [3, с. 97-99].
Для кращого управління інвестиційною діяльністю необхідне створення
спеціальних інвестиційних відділів у компанії, тобто підбір спеціалістів даної
сфери для організованої роботи з розробкою інвестиційних проектів,
проведення інвестування і контролю за ним.
В даний час для України актуальним засобом залучення інвестора є
варіант створення спільного підприємства у вигляді акціонерного товариства за
участю української сторони (реципієнта) і закордонного партнера (інвестора). У
цьому випадку ініціатива, як правило, виходить від реципієнта, що намагається
зацікавити потенційного інвестора.
Враховуючи світовий досвід інноваційно-активних й успішних
підприємств, для забезпечення стимулювання інноваційно-інвестиційної
діяльності наголошуємо на необхідності здійснення наступних кроків.
1.
На рівні підприємства:
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вдосконалити механізм стратегічного планування діяльності та
формування фінансово-інвестиційної стратегії;

розробити концепцію управління інноваційно-інвестиційним
розвитком підприємства;

максимально використовувати послуги, представлені на сучасному
фінансовому ринку, включаючи використання капіталу венчурних й
інвестиційних фондів, ф'ючерсних контрактів, ефективне реінвестування,
банківське кредитування, операції з цінними паперами тощо;

розширити сферу застосування різноманітних форм кредитування,
включаючи лізинг, факторинг та інші сучасні форми фінансування в практиці
підприємств та ін.
2.
На рівні держави:

на законодавчому рівні виділити страхування ризиків при реалізації
інвестиційних та інноваційних проектів як окремий вид діяльності страхових
компаній;

висвітлити основні положення венчурного фінансування в Україні
шляхом прийняття відповідного нормативно-правового акту;

включити в пріоритетні напрямки державної політики заходи зі
здешевлення кредитних ресурсів для впровадження інновацій;

стимулювати комерційні банки, наприклад, шляхом вигідного
рефінансування при наданні пільгових кредитів підприємствам для реалізації
інноваційно-інвестиційних проектів;

розширювати й розвивати інноваційну інфраструктуру та ін.
Таким чином, у країні потрібно створювати загальнополітичні, правові та
інституціональні умови, сприятливі для інвестування. А це одночасно буде як
передумовою, так і результатом успішних реформ у нашій державі.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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Актуальність
дослідження.
Ефективність
будь-якої
організації
визначається багатьма факторами. Одним із головних є, безумовно якість
менеджменту підприємства та стратегічне мислення персоналу. Для того, щоб
організація була успішною та досягала найкращих результатів, необхідна якісна
реалізація всіх принципів, правил та навиків у формуванні стратегії управління,
найновітніших технологій менеджменту, а також застосування необхідних
стилів та методів керування туристичною фірмою, зважаючи на складові
елементи процесу управління та умови функціонування фірми на ринку
туристичних послуг.
Також, сьогодні зростає інформаційне навантаження управління, що
нерідко призводить до випадання з поля зору важливих тенденцій. За таких
обставин необхідна більш оперативна та гнучка, пристосована до ринкових
умов і надійна система прийняття рішень. Яка б стала фундаментом оновленого
менеджменту і дала змогу керівнику підприємства приймати раціональні
управлінські рішення. Для створення ефективної системи управління
функціонуванням організації сьогодні вже недостатньо тільки здорового
глузду, інтуїції й досвіду керівників, необхідне залучення засобів аналізу та
комп‘ютеризації процесів управління.
Результати аналізу останніх досліджень і наукових публікацій з даної
тематики свідчить про її актуальність і значущість для вибору та реалізації
стратегії розвитку підприємств. Розгляд даної теми спостерігається у наукових
працях таких українських і закордонних фахівців, як І.Х. Ансофф, О.І. Бланк,
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В.І. Даль, Р. Стенфілд, Т. Сааті та багато інших. Але детальні аспекти
стратегічного управління потребують свого подальшого дослідження.
Метою дослідження є формування сучасних технологій управління
підприємством туристичної індустрії, що спрямовані на вирішення актуальних
питань, пов‘язаних з організацією стратегії управління туристичним
підприємством в умовах посиленої конкурентної боротьби, невизначеного й
динамічного зовнішнього середовища.
Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за
допомогою якого на підприємстві зважується комплекс проблем, пов‘язаних з
цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й
асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитку
маркетингу, удосконалюванням структури керування підприємством,
своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів.
Щоб досягти успіху в туристському бізнесі необхідні знання
міжнародних правових норм і правил, практики туристського менеджменту та
маркетингу, перш за все, потрібно професійна, заснована на потребах
споживача туристських послуг організація виробництва й реалізації
туристичного продукту, тобто, потрібна повна та всебічна поінформованість
виробника туристських послуг щодо всього того, що стосується клієнта, як
споживача цих самих послуг.
Внутрішніми чинниками є: низький рівень розвитку туристичної
інфраструктури, тобто засобів розміщення, закладів харчування та розваг;
неякісні транзитні шляхи; низький рівень виробничої культури та недостатній
рівень договірної дисципліни; ворожість українців до іноземців, яка давно стала
нормою; демографічні проблеми, безробіття, правовий нігілізм, що свідчить
про недостатній рівень адаптації нашого суспільства до світового науковотехнічного прогресу. Дослідження цих факторів у їхньому взаємозв‘язку
дозволяє прийняти такі управлінські рішення, які б сприяли підвищенню
ефективності діяльності підприємства [1].
Перспектива розвитку підприємства постає перед багатьма їх
керівниками. Але не всі можуть правильно оцінити діяльність підприємства з
точки зору стратегічного управління. Це означає, що не всі керівники
володіють методами стратегічного аналізу. Тобто невміло використовують
можливості, які можуть відвернути загрозу спаду виробництва. Дана
проблемам є досить актуальною саме в умовах формування ринкової економіки
України, в тому числі в умовах досліджуваного підприємства.
На першому етапі процесу встановлення загальних цілей, варто
приділити значну увагу аналізу зовнішнього оточення туристичного
підприємства. Застосування SWOT-аналізу та PEST-аналізу відразу б спростило
дану процедуру. Адже, визначення сильних, слабких сторін, можливостей та
загроз фірми, а також відображення впливу таких чотирьох факторів як
політика, соціум, економіка та технологія є не що інше, як елементи
стратегічного планування. Складанням даного аналізу має займатися
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маркетолог, оскільки це його обов‘язок вивчення та дослідження ринку
туристичних послуг. . Як правило, отримані результати SWOT-аналізу
узагальнюють у вигляді матриці. Зазвичай, вищезазначені компоненти матриці
SWOT визначають місце підприємства на ринку порівняно з основними
конкурентами. А вже потім формується стратегія підприємства туристичної
індустрії

ЗОВНІШНІ
ФАКТОРИ

МОЖЛИВОСТІ
1.
Стабілізація та розвиток
економіки країни;
2.
Сприятливе
законодавство;
3.
Доступність інвестицій
та кредитів;
4.
Обслуговування
додаткових груп споживачів;
5.
Вихід на новий сегмент
ринку;
6.
Підвищення прибутку за
рахунок
збільшення
реалізованих путівок.

ВНУТРІШНІ СИЛЬНІ СТОРОНИ

ЗАГРОЗИ
1. Високі темпи інфляції;
2.
Імовірність
вининення
нових конукрентів (зокрема,
іноземних);
3. Зміни смаків споживачів;
4.
Зменшення
доходів
населення;
5. Входження на ринок
сильного конкурента;
6. Зниження темпів росту
ринку;
7. Непередбачувані зміни в
обмінних курсах валют;
8. Спад в економіці;
9. Негативні демографічні
зміни;
10. Введення нових законів про
туристичну діяльність.
СЛАБКІ СТОРОНИ
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ФАКТОРИ

1.Організаційно-правова
1.Постійне збільшення фірмформа (ТОВ), яка буде конкурентів, внаслідок чого
існувати завжди, незалежно доводиться вводити інновації,
від
зміни
законодавства щоб привабити нових клієнтів;
України щодо тур. індустрії;
2. Відсутність деяких новітніх
2.Унікальність
в
умінні технологій
в
просуванні
адаптації до змін зовнішнього турпродукту;
середовища
за
рахунок 3. Недостатня прибутковість;
диверсифікації діяльності;
4.Відсутність
особливих
3.Наявність
достатніх навичок в галузі менеджменту;
фінансових ресурсів;
5. Недосконалість стратегії.
4.Обгрунована
диверсифікація;
5.Імідж надійного партнера;
6.Відносно низькі витрати;
7.Ефективні
звязки
у
зовнішньому середовищі.
Рис. 1 SWOT-аналіз ТОВ «СТП «Манго»

В ході досліджень були зроблені аналіз та формування алгоритмів
стратегічного управління для ТОВ «СТА «Манго».
SWOT-аналіз ТОВ «СТП «Манго» наведений на рисунку 1. З даного
рисунку видно, що сильних сторін в туроператора більше, ніж слабких. А отже,
це свідчить про досить міцну та злагоджену організаційну структуру самого
підприємства.
Туристична фірма має значний досвід, низькі витрати в порівнянні з
іншими туроператорами, ефективні зв‘язки у зовнішньому середовищі,
професійне керування компанією завдяки директору.
Що стосується загроз, котрі мають місце для даного підприємства, то їх
існує більше, ніж можливостей. Це пояснюється несприятливими умовами
зовнішнього середовища.
В такому випадку, необхідно зміцнювати свою позицію на ринку
туристичних послуг за рахунок чіткої стратегії, правильного способу
формування цілей та впровадження новітніх автоматизованих систем та
технологій в процес управління туристичною організацією.
Крім представленого аналізу доцільно виконати багатофакторну
діагностику.
Така діагностика буде базуватись на переліку чинників, що мають
значний вплив на стратегію даної організації (рис. 2).
Даний аналіз має назву РЕSТ-аналіз (це конкретний інструмент
стратегічного аналізу далекого зовнішнього середовища організації).
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Потрібно відмітити, що не дивлячись на більш віддалений вплив
чинників, загальні критерії впливу потрібно враховувати в планах розвитку
підприємства.
Політика
Р
1. Вибори президента
2. Вибори до Верховної Ради
3. Зміна законодавства
4.
Державне
галузеве
регулювання

Економіка
Е
1.
Загальна
характеристика
(підйом, спад)
2. Рівень інфляції
3. Динаміка курсу гривні
4. Експортно-імпортна політика
фірми
Соціум
S
Технологія
Т
1. Зміни в базових цінностях
1.
Державна
технологічна
2. Зміни в рівні і стилі життя
політика
3. Ставлення до роботи і
2. Значні тенденції в галузі
відпочинку
НДДКР
4. Демографічні зміни
3. Нові патенти
5. Зміна структури доходів
4. Нові турпродукти
5.Технологічні зміни в країні
Рис. 2 РЕSТ-аналіз тенденцій, що мають істотне значення для
стратегії ТОВ «СТП «Манго»
При такому стратегічному аналізі в даній туристичній організації як
мінімум повинен бути повний перелік [2]:
- факторів і тенденцій далекого зовнішнього середовища, що справляють
значний вплив на бізнес організації;
- факторів, що містять потенційні загрози бізнесу організації;
- факторів, розвиток яких містить нові можливості для бізнесу організації.
Деякі з факторів можна взяти зі SWOT-аналізу. Таким чином, отримаємо
чотири чинники, котрі впливають на планування, процес розробки стратегії та
реалізації намічених завдань. Крім того, доцільно використовувати стратегічні
цілі у відповідності до чинників [3].
Складання зазначених переліків, моніторинг відповідної інформації,
системний аналіз усіх факторів і тенденцій, розроблення на основі аналізу
проектів адекватних стратегічних рішень у конкретні позиції стратегії
організації – усе це має міститься в управлінській системі професійної
діяльності даної туристичної фірми та дозволяє запровадити алгоритм процесу
формулювання цілей, що зображений на рис.3.
Збільшення прибутку на 100 тис. грн.
За рахунок збільшення обсягів продажу на 30%
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Частота звернень клієнта до певного менеджера + його позитивний відгук
про роботу персоналу
Створення досконалої

Відповідність цілей туроператора СТП «Манго» внутрішнім цілям кожного з
працівників

Рис. 3 Формулювання цілей за допомогою технології SMARTуправління
Дана технологія заснована на тому, що на кожне питання має бути чітка,
логічна відповідь, а кожна ціль повинна підлягати запитанню. Якщо питання до
цілі підібрати неможливо, то така ціль не є життєво необхідною, тому від неї
варто відмовитися.
SMART-технологія є невід‘ємним елементом тайм-менеджменту, що вже
давно використовується на Заході. Це так зване мистецтво управління часом,
яке дозволяє чітко розпланувати робочі години та досягти при цьому високих
результатів. Оскільки персонал даного туристичного підприємства цінує час, то
застосування списку задач, визначення пріоритетів та управління цілями те, що
потрібно для підвищення ефективності процесу управління на даній фірмі [4].
Крім того, окремим напрямком стратегічного управління є впровадження
інноваційних технологій [5].
Методи менеджменту, що застосовуються в ТОВ «СТП «Манго» є досить
різноманітними, проте, варто приділити значну увагу та удосконалити саме
мотиваційний механізм. Це дало б змогу підвищити продуктивність праці, що
до речі теж суттєво знизилась за останній період (2010р.). Тому, пропонуємо
вжити наступні заходи по удосконаленню стимулювання праці:
- вручення символічних подарунків в святкові дні;
- грошове стимулювання за знання іноземних мов;
- привселюдне вручення грамот за проявлену ініціативу, сумлінну працю;
- преміальне заохочення;
- похвала співробітника тет-а-тет керівником туристичної організації.
Ще однією пропозицією для вдосконалення стратегії управління даним
туристичним підприємством може стати система знижок для постійних
клієнтів. Щось на зразок ―клубної картки‖. Її учасники матимуть право на
знижку до 10% на купівлю будь-якого туристичного продукту.
Висновки. Таким чином, зважаючи на все вищесказане, починаючи з
аналізу середовища, формулювання правильних, чітких та логічних цілей,
застосування відповідної системи мотивації, можна зробити висновок, що
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вдосконалення в такому ракурсі призведе до поліпшення соціальнопсихологічного клімату в колективі, спрощеної процедури формулювання цілей
та зростання ефективності стратегії менеджменту в цілому за рахунок
запровадження вищеназваних інструментів управління.
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Одним з основних факторів успіху будь-якого бізнесу є здійснення
ефективного використання його оборотних активів. Особливо це актуально
зараз під час нестабільної економічної ситуації в Україні. Тому метою даної
роботи є дослідження шляхів покращення управління оборотними активами.
Ключові слова: оборотні активи, запаси, ліквідність, капітал, прибуток,
дебіторська заборгованість.
Удосконалення механізму управління оборотними активами підприємства є
одним з головних чинників підвищення економічної ефективності виробництва
на сучасному етапі розвитку економіки. В умовах соціально-економічної
нестабільності та мінливості інфраструктури важливе місце в поточній
повсякденній роботі фінансового менеджера займає управління коштами
підприємства, тому що саме тут криються основні причини успіхів і невдач всіх
виробничо-комерційних операцій організації.
Раціональне використання оборотних активів в умовах їх хронічного
дефіциту є одним з пріоритетних напрямків діяльності підприємств, в основі
якого правильне керування оборотними коштами і запасами; розробка і
впровадження заходів, що сприяють зниженню матеріалоємності продукції і
прискоренню руху оборотних коштів. Підприємства у випадку ефективного
управління оборотними коштами і запасами досягатимуть випереджального
економічного стану, збалансованого по ліквідності і прибутковості [1].
Управління виробничим процесом і оборотними активами на підприємстві
належить до завдань, які вирішують менеджери-економісти. Оскільки процеси
виробництва та реалізації продукції супроводжуються рухом фінансових
ресурсів, активну участь у вирішенні завдань, пов‘язаних з управлінням
оборотними активами підприємства беруть фінансові менеджери. Актуальність
питань оптимізації процесу управління оборотними активами підприємства
визначається його основними завданнями. Ефективне управління оборотними
активами підприємства дозволяє визначити :
 оптимальний обсяг та структуру оборотних активів;
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 мінімізувати витрат на фінансування та підтримку певного їх обсягу;
 визначити аспекти управління чистим оборотним капіталом
підприємства;
 забезпечити ліквідність та платоспроможність підприємства;
 сформувати оптимальний обсяг товарно-матеріальних запасів;
 оптимізувати управління дебіторською заборгованістю та грошовими
коштами тощо.
У процесі управління оборотними активами при визначенні потреби в
оборотному капіталі фінансовий менеджер насамперед аналізує структуру,
оборотність, ліквідність оборотних активів, а також забезпеченість оборотним і
чистим оборотним капіталом підприємства. Аналізуючи усереднені та
максимальні значення таких показників на інших підприємствах галузі, а також
враховуючи політику підприємства щодо фінансування оборотного капіталу,
менеджер отримує основу для прийняття ефективних управлінських рішень [2].
Для визначення оптимального рівня замовлення запасів на практиці
використовують формулу Вілсона .
Основні припущення, які використовуються у формулі Вілсона:
– попит на продукт відомий;
– час реалізації замовлення (поставки) відомий та постійний;
– одержання товару відбувається миттєво;
– у моделі не враховуються гуртові знижки;
дефіцит не допускається.
Формула оптимального розміру замовлення для єдиного продукту може
бути представлена як точка мінімуму наступної функції витрат:
Загальні витрати = витрати на закупівлю +
+ витрати розміщення замовлення + витрати зберігання[3].
Також для управління багатономенклатурними запасами використовується
АВС- аналіз, за допомогою якого визначають ступінь розподілу конкретної
характеристики між окремими елементами якої-небудь множини. Невелика
кількість товару, яка повинна неодноразово закуповуватись, складає велику
частину загальної вартості товарів, що закуповуються. В основі методу лежить
правило Паретто, відповідно до якого безліч керованих об‘єктів поділяється а
дві неоднакові частини (80/20). Логістика пропонує поділ натри частини.
Щодо управління матеріальними запасами метод АВС – спосіб нормування і
контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури N,
реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівнопотужних
підмножини А,В,С на основі деякого формального алгоритму.
Для проведення АВС - аналізу необхідно:
 встановити вартість кожного товару (за закупними цінами);
 розташувати товари за зменшенням ціни;
 знайти суму даних про кількість і витрати на придбання;
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 розбити товари на групи залежно від їх питомої ваги в загальних витратах
на придбання.
Група «А»: найбільш дорогі та коштовні товари, на їх частку припадає 7580% загальної вартості запасів, складають 10-20% загальної кількості товарів,
які знаходяться на зберіганні.
Група «В»: середні за вартістю товари. Частка в загальній сумі запасів
становить 10-15 %, у кількості зберігаємої продукції 30-40%.
Група «С»: найдешевші. 5-10 % від загальної вартості виробів, 40-50% від
загального обсягу зберігання.
Аналіз показує значення кожної групи товарів. На 20 % всіх запасів
припадає 80% всіх витрат. З метою оптимізації запасів на практиці досить часто
АВС - аналіз комбінують з іншим методом контролінгу – XYZ-аналізом, який
характеризує рівномірність запуску окремих видів сировини (матеріалів) у
виробництво. Цей метод широко використовується у процесі нормування
обігових коштів для створення виробничих запасів. У ході XYZ-аналізу
найвживаніші види сировини (матеріалів) групуються залежно від рівня їх
споживання у три класи:
1) Х-сировина – види сировини (матеріалів), які рівномірно споживаються у
виробництві без суттєвих коливань;
2) Y-сировина – види сировини (матеріалів), рівень споживання яких суттєво
коливається, наприклад, залежно від виробничого циклу чи сезонності
виробництва;
3) Z-сировина – сировина та матеріали, які споживаються нерегулярно і
характеризуються високим рівнем коливання в їх потребі.
Залежно від класу, до якого віднесена сировина, визначається точність
прогнозування її потреби для виробництва, а отже, величина запасів. Зрозуміло,
що потреба у Х-сировині характеризується найвищим рівнем точності
прогнозування та нормування, Y-сировині – середнім рівнем точності. Потребу
в Z-сировині дуже важко спрогнозувати. Виходячи з цього, можна дійти
висновків щодо рекомендованої величини запасів (обсягу обігових коштів, які
заморожуються в них): у першому випадку обсяги запасів є мінімальними; у
другому – в певні періоди запаси повинні бути високими; у третьому – постійні
запаси створювати взагалі недоцільно [6].
Тому основними шляхами кожного менеджера вдосконалення управління
оборотними активами підприємств є :
1. Постійний розрахунок нормативів оборотних засобів.
2. Розробка політики управління оборотними активами.
3. Розробка плану фінансування по поставці товарно-матеріальних
цінностей, який повинен включати:
 визначення видів матеріальних ресурсів, які необхідні для забезпечення
виробничо-господарської діяльності підприємства;
 визначення кількості матеріальних ресурсів, які будуть потрібні для
виконання виробничої програми;
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 недопущення ні застою, ні нестачі товарних запасів;
 розрахунок необхідної площі складських приміщень для зберігання
матеріальних ресурсів;
 розрахунок мінімального і максимального рівня товарних запасів, який
повинен здійснюватися у співпраці фінансового, виробничого і збутового
відділу підприємства;
 визначення витрат на матеріально-технічне постачання.
4. Розробка і реалізація політики цін і комерційних кредитів, спрямованих
на прискорення оптимізації обсягів дебіторської заборгованості.
5. Вдосконалення системи обліку і підвищення точності прогнозування
грошових потоків.
6. Розробка плану виготовлення і реалізації готової продукції.
7. Поліпшення організації торговельно-комерційної роботи.
8. Зосередження зусилля на подоланні кризи неплатежів та використання з
цією методів таких інструментів.
9. Своєчасне оформлення документації.
10.Дотримання платіжної та договірної дисципліни.
11.Періодичне проведення інвентаризації оборотних активів [5].
Отже, характер джерел формування і принципи різного режиму
використання власного капіталу впливають на ефективність використання як
оборотних активів, так і всього капіталу підприємства. Раціональне формування
названих джерел оборотних активів має значний вплив на процес реалізації,
фінансові результати, фінансовий стан, сприяє досягненню мети з мінімально
необхідними за даних умов оборотними активами.
Хоча великий негативний вплив на ефективність використання оборотних
активів, уповільнення їх оборотності у сучасних умовах мають фактори
кризового стану економіки, що діють незалежно від бажання підприємства,
проте останнє має використовувати внутрішні резерви підвищення
ефективності використання мобільних активів, на які вони можуть суттєво
впливати, а саме: нормування матеріальних оборотних активів; використання
тривалих господарських зв'язків; удосконалення системи розрахунків;
раціональна організація продажу; систематичний контроль за оборотністю
коштів у розрахунках тощо.
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Анотація. В статті аналізуються сучасні підходи до визначення поняття
«особистісно орієнтоване навчання», досліджуються принципи, форми
методи та особливості уроку особистісно орієнтованого навчання у
початковій школі.
Ключові слова: особистісно орієнтоване навчання, реалізація, урок,
здібності.
Особистісно орієнтоване навчання ставить сьогодні в центр усієї шкільної
освітньої
системи
особистість дитини,
забезпечення
комфортних,
безконфліктних та безпечних умов її розвитку, реалізації природних
потенціалів. Сучасна школа на всіх своїх рівнях звертається до особистісно
орієнтованого навчання, як до однієї з можливих основ її перетворення.
Особистісно орієнтоване навчання розглядається сьогодні як специфічна
педагогічна діяльність створення учням оптимальних умов для розвитку їх
потенційних можливостей, формування самостійності, здатності до самоосвіти,
самореалізації.
У сутність поняття «особистісно орієнтоване навчання» науковці вкладають
різний зміст. Одні бачать у ньому реалізацію індивідуального підходу в
навчанні через організацію й пред'явлення навчального матеріалу різного рівня
труднощів (звідси розподіл учнів на сильних, середніх і слабких). Інші
пов'язують його з інноваційними процесами в освіті, що активізувалися за і
останні роки у зв'язку з відкриттям гімназій, ліцеїв, коледжів, де
використовуються різні форми диференційованого навчання.
Аналіз наукової літератури свідчить про те, що існуючі концепції
особистісно орієнтованого навчання визначають його специфіку та відмінності
від традиційного, предметно-орієнтованого навчання насамперед в тому, що
знання і способи діяльності, які засвоюються учнем, є не головною метою
навчання, а лише засобом, умовою для реалізації потреби людини ―бути
особистістю‖ (І.Д.Бех, С.І.Подмазін), для реалізації особистісних функцій
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(Г.О.Балл, В.В.Сєриков), для становлення індивіда як людини культури
(О.В.Бондаревська, С.В.Кульневич), для становлення індивіда як суб‘єкта
пізнання [4].
Питання інноваційних перетворень у навчанні, його гуманізації і
демократизації, ролі особистості в освітньому процесі досліджувались в 60-90-х
роках ХХ століття вітчизняними і зарубіжними педагогами і психологами –
К.А.Абульхановою-Славською, Ш.А.Амонашвілі, В.П.Безпалько, І.Д.Бехом,
І.А.Зязюном, К.Роджерсом, А.С.Макаренком, В.О.Сухомлинським, та іншими.
Сьогодні над проблемами особистісно орієнтованого навчання та виховання
працюють Г.О.Балл, О.В.Бондаревська, С.В.Кульневич, О.М.Пєхота,
С.І.Подмазін, В.В.Рибалка, А.В.Хуторський, І.С.Якиманська та інші.
С.І.Підмазін виокремлює такі основні положення особистісно орієнтованого
підходу у навчанні:
- учень завжди є суб'єктом, а не об'єктом навчання.
- основна мета навчання, окрім засвоєння учнем необхідних знань, умінь та
навичок, — розвиток особистості учня як суб'єкта діяльності і соціальних
стосунків [3].
І.С.Якіманська найважливішими педагогічними прийомами в особистісно
орієнтованому навчанні вважає : опору на суб'єктний досвід учня — постійна
актуалізація в процесі навчання вже набутого учнем досвіду; тренінг суб'єктної
діяльності — така побудова навчання на уроці, в темі, в предметному курсі,
коли будь-яка діяльність учня набуває ознак усвідомленості, повноти,
завершеності [4].
Отже, реалізація особистісно орієнтованої системи вимагає зміни «векторів»
у педагогіці: від навчання як нормативно побудованого процесу (і в цьому
змісті жорстко регламентованого) до навчання як індивідуальної діяльності
школяра, її корекції і педагогічній підтримці.
Навчання не стільки задає «вектор» розвитку, скільки створює всі необхідні
для цього умови. Тим самим істотно змінюється завдання навчання, а саме: не
планувати загальну, єдину й обов'язкову для всіх лінію психічного розвитку, а
допомагати кожному учневі з його досвідом пізнання вдосконалювати свої
індивідуальні здібності, розвиватися як особистість. У цьому випадку вихідні
моменти навчання: не реалізація його кінцевих цілей (запланованих
результатів), а розкриття індивідуальних пізнавальних можливостей учня й
визначення педагогічних умов, необхідних для їхнього задоволення. Як
зазначає Є.В. Бондаревська, «Розвиток здібностей учня — основне завдання
особистісно орієнтованого навчання; і «вектор» розвитку будується не від
навчання до учня, а, навпаки, від учня до визначення педагогічних впливів, що
сприяють його розвитку. На це повинен бути націлений весь освітній процес»
[1].
Особистісно орієнтоване навчання будується на принципі варіативності,
тобто визначеній різноманітності змісту та форм навчального процесу, вибір
яких повинен здійснюватися педагогом з урахуванням цілі розвитку кожної
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дитини, її психологічної та педагогічної підтримки в пізнавальному процесі і
скрутних життєвих обставинах. Крім того, необхідно, щоб кожен учень мав
право вільно обирати навчальні предмети, рівень їх вивчення та способи
діяльності. Таким чином, основною особливістю особистісно орієнтованого
навчання є перетворення учня в справжнього суб‘єкта навчального процесу,
який має можливість повноцінно реалізувати в ньому свою індивідуальність,
свій спосіб життєдіяльності, а вчитель при цьому виступає як організатор і
координатор діяльності учня і забезпечує його самовизначення в соціальному
середовищі і збагачення системою гуманістичних цінностей. Зрозуміло, що
організація особистісно орієнтованого навчання потребує переорієнтації: від
спрямованості на запам‘ятовування готових знань необхідно перейти до
формування особистісних новоутворень, вміння творчо навчатись,
опрацьовуючи наукові знання і суспільний досвід стосовно до потреб практики.
До засобів особистісно орієнтованого навчання, які володіють високим
розвиваючим потенціалом, О. Малихіна відносить:
використання різноманітних форм і методів організації навчальної
діяльності, що сприяє розкриттю суб'єктного досвіду учнів;
створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу;
стимулювання учнів до висловлювання, використання різних способів
виконання завдань, без будь-якого остраху помилитися чи дати неправильну
відповідь;
використання під час уроку дидактичного матеріалу, який дає змогу учневі
вибирати найбільш значущі для нього вид та форму навчального змісту;
оцінювання діяльності учня не тільки за кінцевим результатом (правильно —
неправильно), а й за процесом його досягнення;
заохочення прагнень учня знаходити свій спосіб роботи (вирішення
завдання), аналізувати способи роботи інших учнів під час уроку, вибирати й
засвоювати більш раціональні;
створення педагогічних ситуацій спілкування на уроці, що дають змогу
кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, вибірковість у способах
роботи створення умов для природного самовиявлення учня [2].
Отже, аналіз наукових досліджень дає нам можливість стверджувати, що
особистісно орієнтоване навчання – це органічне поєднання навчання та
індивідуально значимої діяльності учня, його життєвого досвіду.
Не зважаючі на різноманіття існуючих форм навчання, основним
структурним елементом навчального процесу був та залишається урок. Урок у
новому розумінні слід розглядати, з одного боку, як засіб розвитку
особистісних якостей учня, збагачення його суб‘єктного досвіду, а з іншого – як
середовище для повноцінної навчальної діяльності.
На основі аналізу відповідної літератури та, погоджуючись з визначенням
С.І. Підмазіна, вважаємо, що урок буде особистісно орієнтованим, якщо:
- учень усвідомлює мету уроку як важливу особисто для себе (для цього
учитель має дбати про мотивацію навчання на кожному уроці);
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- на уроці учень не лише щось вивчає, але й навчається вчитися;
- стосунки учитель-учень, учень-учень будуються на основі діалогу,
співпраці, взаєморозуміння, підтримки та допомоги;
- учень засвоює зміст освіти переважно під час активної діяльності;
- учитель з розумінням ставиться до кожного учня, здійснює індивідуальний
підхід; тактовний, відвертий, щирий, емоційний .
На нашу думку, при підготовці та проведенні особистісно орієнтованих
уроків, учитель має розв‘язати наступні завдання:
- гармонійно поєднати пізнання, практичну діяльність та спілкування на
уроці;
- застосовувати різноманітні форми та методи навчальної діяльності, які
забезпечать використання суб‘єктного досвіду учнів;
- створити атмосферу зацікавленості кожного учня в індивідуальних та
колективних результатах роботи;
- використовувати різноманітні унаочнення, сучасні способи надання
інформації;
- стимулювати учнів до висловлювань, власних способів виконання завдань з
метою розвитку їх самостійності, підвищення рівня активності;
- використовувати протягом уроку дидактичний матеріал, який дозволить
кожному учню обрати найбільш значущі для нього вид, рівень та форму змісту
навчального матеріалу, що буде сприяти орієнтації на особистісний рівень
навчальних досягнень;
- заохочувати учнів знаходити свої способи діяльності, аналізувати
діяльність інших учнів з точки зору її раціональності і ефективності
- створювати на уроці педагогічні ситуації спілкування, які дозволять
кожному учню виявити ініціативу, самостійність у виборі способів роботи, що
забезпечить умови для самореалізації і самовираження учнів;
- включати якомога більше практичних завдань;
- використовувати самооцінювання та взаємооцінювання.
Для підвищення ефективності на особистісно орієнтованому уроці необхідно
використовувати діалогічні методи навчання. Учні повинні не лише сприймати
інформацію вчителя, а співпрацювати з ним, висловлювати свої думки, своє
розуміння змісту навчального матеріалу, обговорювати пропозиції інших, тобто
брати активну участь у розв‘язуванні поставлених проблем.
Отже, нашу думку, перспективи особистісно орієнтованого навчання
полягають в тому, що його впровадження в педагогічну практику дозволить
змінити роль і місце освіти в суспільстві, її соціальну значущість, характер, цілі
і завдання, зміст і технології і переосмислити саме поняття ―освіта‖, а також
забезпечити гармонію людини з собою та з оточуючим світом.
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УДК 371.124:80:81‘24
МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА У
СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГА
Ю. К. Картава,
старший викладач кафедри української та російської
філології Євпаторійського інституту
соціальних наук Кримського гуманітарного університету
У статті здійснюється аналіз поняття „мовленнєва компетентність
вчителя-філолога‖, розглядається структура професійної компетентності
вчителя української мови та літератури.
Ключові слова: компетентність, мовленнєва компетентність вчителяфілолога, професійна компетентність, вчитель-філолог, структура
професійної компетентності.
Постановка проблеми. Система української освіти на сучасному етапі
розвитку суспільства зазнає суттєвих змін, які пов‘язані зі зміною моделі
культурно-історичного розвитку. Проте всі реформи у системі освіти України
завжди стосуються конкретного виконавця – шкільного вчителя. Саме педагог є
основною фігурою під час реалізації основних нововведень, тому для
успішного впровадження у практику численних інновацій, для реалізації в
нових умовах поставлених перед ним завдань учитель повинен володіти
необхідним рівнем професійної компетентності.
Опрацювання сучасного стану вивчення проблеми видів професійної
компетентності вчителя-філолога дає підстави для виокремлення вагомих для
нашого дослідження часткових компетенцій та видів професійної
компетентності вчителя української мови та літератури, що торкаються процесу
розвитку професіоналізму вчителів-філологів, а саме: педагогічної,
психологічної, культурологічної, лінгвістичної (мовної), мовленнєвої,
методичної, інформаційної.
Критерієм оцінювання професійної готовності вчителя-мовника є не лише
система сформованих предметних або міжпредметних компетенцій, а й
позапредметних, не прив‘язаних до навчальних предметів ,,Українська мова‖ та
,,Українська література‖, вияв у філолога ключових компетенцій, що
відображаються в інтелектуальній, комунікативній, інформаційній, суспільнополітичній та особистісній сферах. Треба враховувати, що на сучасному етапі
розширюються функції вчителя української мови та літератури, пов‘язані з
пошуковою, науково-дослідницькою, соціальною, культурно-просвітницькою
діяльністю.
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Аналіз досліджень з даної проблеми. Мовленнєву компетентність, як
складову професійної, розглядали Л. К. Гейхман, Л. А. Петровська,
Т. Н. Пильщикова,
І. А. Сасова,
Л. В. Щерба.
Під
комунікативною
компетентністю
Л.К.Гейхман
розуміє
„здатність
осмислювати,
встановлювати і підтримувати контакти з іншими людьми, розв‘язувати
комунікативні задачі у різноманітних ситуаціях професійної взаємодії
адекватними засобами, тобто використовувати систему внутрішніх ресурсів,
необхідних для здійснення ефективної комунікативної діяльності‖ [2, с. 28].
Мета статті передбачає аналіз поняття мовленнєвої компетентності як
важливої складової розвитку особистості вчителя української мови та
літератури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна компетентність
вчителя-філолога є важливим компонентом особистості педагога, творчим
чинником, здатним пробудити душу учня, вона є і метою, і результатом
педагогічного впливу системи освіти на особистість вчителя.
Узагальнення визначень базових складових видів професійної
компетентності вчителів-філологів дає змогу сформулювати наступні
теоретичні позиції:
1) сутність розвитку професійної компетентності вчителя-філолога
полягає у засвоєнні особистістю професійних ролей вчителя та вихователя на
основі поглиблення знань, умінь, розвитку професійної мотивації для
забезпечення творчої самореалізації у педагогічній діяльності, де особистість
учителя-філолога характеризується його професійною спрямованістю;
2) професійний філолог має вміти аналізувати й готувати навчальний
матеріал, що сприяє формуванню в учнів загальноосвітньої школи
лінгвістичної (мовної) компетентності (опанування знань про лінгвістику як
науку, загальних відомостей про мову; перевірка знань і вмінь з фонетики,
лексикології, граматики, синтаксису тощо); культурологічної компетентності,
що включає відомості про мову як національно-культурний феномен;
педагогічної компетентності (усвідомлення ролі вчителя, конструювання
власного педагогічного досвіду); психологічної компетентності, яка охоплює
вміння оцінювати здібності, можливості, психологічні особливості;
мовленнєвої компетентності (вміння правильно користуватися вербальними та
невербальними засобами у процесі спілкування); методичної компетентності
(володіння дидактичними методами і прийомами і уміння застосовувати їх у
процесі навчання); інформаційної компетентності (набуття та переробка
інформації в професійно-педагогічній діяльності);
3) система професійної компетентності вчителя-філолога є відкритою.
Останніми роками сукупність видів професійної компетентності вчителя
української мови та літератури постійно поповнюється. Джерелом для цього
виступають особливості освітньої підготовки в педагогічному ВНЗ,
упровадження державних освітніх стандартів вищої професійної та середньої
загальної освіти, тенденції модернізації сучасної освіти та ін.
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Важливою складовою професійної компетентності вчителя української
мови та літератури є мовленнєва компетентність, яка виявляється у свідомому
спілкуванні між людьми (міжособистісний досвід), що формується й
актуалізується в умовах безпосередньої людської взаємодії. Тобто під
мовленнєвою компетентністю розуміємо здатність особистості будувати власну
комунікативну поведінку відповідно до реальних ситуацій спілкування,
передусім професійного.
Мовленнєва компетентність логічно, в сенсі причинно-наслідкової
парадигми та діалектичного зв‘язку між загальним й окремим, теорією й
практикою пов‘язана з поняттям мовної компетентності. Мовленнєвий досвід –
це продукт взаємодії суб‘єкта із середовищем, не тільки набутий у підсумку,а й
той, що набувається в процесі цієї взаємодії. Він є передумовою і результатом
упорядкованого лінгвістичного досвіду, який, за Л. В. Щербою, можна вважати
власне мовленнєвою компетентністю [4].
Компетентний учитель української мови та літератури має бути
повноцінною професійною особистістю, яка володіє не лише системою
спеціальних знань, умінь та навичок, а й здатністю діяти в конкретній життєвій
ситуації, будувати комунікацію з іншими людьми, здійснювати нормативну
мовленнєву діяльність. Останнє передбачає наявність умінь адекватно
висловлюватись і адекватно розуміти сказане та прочитане. Тому вчительфілолог повинен мати уявлення про комунікативні наміри учасника
мовленнєвої ситуації і способи мовного вираження його задуму, а також про
закономірності вживання мовних одиниць в усному та писемному мовленні.
За визначенням Л. І. Орєхової, професійно-мовленнєва діяльність учителя
української мови і літератури – це спеціалізоване використання вчителем
мовлення у процесі навчальної та позанавчальної соціально-психологічної
взаємодії з учнями для розв‘язання завдань, пов‘язаних з явищем формування з
цих учнів мовних особистостей [3].
Як стверджує І. В. Волкова, мовленнєва компетентність – це вміння
адекватно і доречно на практиці користуватися мовою в конкретних ситуаціях
(висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати
для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби
виразності мовлення. Мовленнєва компетентність фахівця виявляється у різних
формах спілкування: усне й писемне мовлення, внутрішнє і зовнішнє,
діалогічне, монологічне і полі логічне, повсякденне (побутове) і професійне,
підготовлене й непідготовлене (спонтанне) [1].
Мовленнєва компетентність вчителя-філолога полягає в індивідуальновнутрішній сформованості вмінь і навичок користуватися мовною
компетентністю, знаннями, які забезпечують правильність, логічність і
багатство оформлення думки за допомогою мовних засобів.
Висновки. Узагальнюючи вищесказане, можемо зробити висновок, що
мовленнєву компетентність учителя-філолога сучасні дослідники включають у
структуру професійної компетентності вчителя української мови та літератури,
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розвиток якої є процесом, що триває протягом усієї професійної кар‘єри
педагога. Саме тому вчитель-словесник як творець духовного світу школярів
повинен постати перед учнями неповторною індивідуальністю, яка має
фундаментальні знання з мови і літератури в поєднанні з традиціями
національного виховання, вважає їх часткою свого світогляду і
світосприйняття, характеризується розвиненим мисленням, інтелектом,
мовленнєвою пам‘яттю та мовним чуттям.
Отже, професійна компетентність вчителя-філолога – це інтегративна
якість особистості, яка включає сукупність психолого-педагогічних,
мовленнєвих, методичних, інформаційних і фахових лінгвістичних знань,
умінь, навичок та досвіду, що забезпечують ефективну педагогічну діяльність.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE OF TEACHER-PHILOLOGIST IN THE
STRUCTURE OF PROFESSIONAL QUALITIES OF TEACHER.
Kartavaya Y. K.
The article deals with the conception of ―communicative competence of teacherphilologist‖. The structure of professional competence of teacher-philologist of Ukrainian language
and literature has been revealed in this study.
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КУЛЬТУР В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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інтелектуальної власності
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Досліджено особливості розвитку зернової галузі в Кіровоградській
області та обґрунтовано економічні моделі адаптивного прогнозування
виробництва зерна із врахуванням впливу частки кукурудзи в структурі
посівних площ та рівня урожайності культур.
Ключові слова: адаптивність, зернові культури, рентабельність, модель.
Зернова галузь аграрного сектору за останні роки сформувалася, як
окремий системоутворюючий інтегрований ринок в агропродовольчому
комплексі, що має значний виробничий та експортний потенціал розвитку.
В умовах інтеграції вітчизняної економіки в світове господарство зернове
виробництво за умов вибору ефективної стратегії розвитку може стати
ключовим елементом в організаційно-економічному механізмі сталого
підвищення конкурентоспроможності АПК та дозволить залучити додаткові
інвестиційні ресурси в галузь сільського господарства.
В Україні дане питання вивчали Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук,
В.Я. Месель-Веселяк, О.М. Шпичак, О.В. Боднар, О.П. Борисенко та ін. [1-4].
З огляду на актуальність проблеми є нагальна потреба в проведенні
подальших економічних досліджень ринку зерна із обґрунтуванням шляхів
підвищення його експортного потенціалу на основі розробки адаптивних
моделей прогнозування основних показників розвитку зернової галузі.
Метою досліджень є системний аналіз розвитку зернової галузі в
Кіровоградській області та обґрунтування адаптивної моделі прогнозування
виробництва зерна на регіональному рівні.
―Адаптивні моделі прогнозування – це моделі дисконтування даних, які
здатні швидко пристосовувати свою структуру й параметри до зміни умов.
Найважливіша особливість їх полягає у тому, що це саморегулювальні моделі,
й у разі появи нових даних прогнози оновлюються із мінімальною затримкою
без повторення спочатку всього обсягу обчислень‖ [5, с. 270].
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Необхідність використання адаптивних підходів для економічного
прогнозування в зерновій галузі обумовлена самою динамікою її розвитку
впродовж останніх 20 років, що характеризувалася впливом численних
внутрішніх чинників, безпосередньо пов‘язаних із процесами реформування
аграрного сектору економіки і ринковою кон‘юнктурою та зовнішніми
факторами – інтеграцією країни в світову економіку та розширенням
експортного потенціалу (табл. 1).
1. Трансформація зміни внутрішньогалузевої структури виробництва
зернових культур в Кіровоградській області за 1990-2011 років, %
Види продукції
1990 р. 1995 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2011 р.
Зернові культури
100
100
100
100
100
100
Пшениця
64,5
60,9
36,1
43,1
37,3
29,3
Ячмінь
13,5
18,5
29,9
28,8
23,8
14,6
Кукурудза на зерно
13,2
10,4
22,8
23,6
36,4
54,0
Гречка
0,9
1,6
2,7
1,3
0,4
0,6
Просо
0,8
0,7
1,8
0,3
0,3
0,4
Овес
1,5
1,9
2,6
0,5
0,2
0,2
Зернобобові
4,3
3,6
1,5
1,5
1,4
0,7
Інші
1,4
2,4
2,7
0,8
0,3
0,3
У Кіровоградській області зернова галузь зазнала значних змін за рахунок
перерозподілу потужностей із виробництва пшениці на користь вирощування
кукурудзи. В цілому за 1990-2000 рр. зміна структури виробництва зернових
культур характеризувалася найбільш високими темпами зменшення частки
озимої пшениці – на 28,4 % та незначним скороченням зернобобових культур –
на 2,7 %. Відбулося зростання виробництва ячменю і кукурудзи, відповідно на
16,3 і 9,7 % (табл. 2).
2. Зміна структури виробництва зернових культур в Кіровоградській
області впродовж 1990-2011 років (2000 р. – перехідний1 у розрахунках), %
Сільськогосподарські культури
Пшениця
Ячмінь
Кукурудза на зерно
Гречка
Просо
Овес
Зернобобові

1990-2000 рр.
-28,4
16,3
9,7
1,8
0,9
1,1
-2,7

2000-2011 рр.
-6,8
-15,3
31,2
-2,2
-1,4
-2,4
-0,8

1

За перехідний взято 2000 р., що розділив в часовому аспекті розвиток аграрного сектору економіки до
реформування і після появи значної кількості господарств нових організаційно-правових форм в сільському
господарстві України
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Інші

1,3
-2,4
Фактори екстенсивного і інтенсивного розвитку зернової галузі, які
проявилися в області у період 1990-2000 рр. та 2000-2011 рр., свідчать про
значні якісні зміни, що характеризуються кількісними показниками збільшення
валового виробництва впродовж 2000-2011 рр., передусім, за рахунок
підвищення середньої врожайності на відміну від 1990-2000 рр., коли
спостерігалося значне скорочення обсягів вирощування продукції та зібраної
площі при щорічному зниженні врожайності (табл. 3).
3. Фактори екстенсивного і інтенсивного розвитку зернової галузі
Кіровоградської області у 2000-2011 рр.
Культури
Пшениця
Кукурудза на зерно
Ячмінь
Інші зернові
Зернові культури

Площа, тис. га

Валовий збір,
тис. т

2000 р.

2011 р.

2000 р.

2011 р.

273,8
94,8
211,4
114,2
694,2

292,7
285,6
220,2
48,8
847,3

497,1
314,4
411,6
155,3
1378,4

1014,7
1872,2
504,5
73,5
3464,9

Відхилення
виробництва,
тис. т
517,6
1557,8
92,9
-81,8
2086,5

Урожайність,
т/га
2000 р.

2011 р.

1,82
3,32
1,95
1,36
1,99

3,47
6,56
2,29
1,51
4,09

Відхилення
виробництва за
рахунок, тис. т
урожаю площі
483,0
34,6
925,3
632,5
74,9
18,0
7,1
-88,9
1779,3
307,2

У 2000-2011 рр. поряд із розширенням посівних площ вагомий вплив на
збільшення виробництва зерна мала інтенсифікація, внаслідок чого за
основними показниками розвитку галузі вдалося вийти на рівень початку
90-х років ХХ століття. Зростання валового збору зерна на 2,1 млн т було
досягнуто за рахунок підвищення врожайності із 1,99 т/га до 4,09 т/га (приріст
виробництва – 1,8 млн т), тоді як відновлення та розширення зібраних площ на
22
%
забезпечило
нарощування
лише
0,3
млн
т
зерна.
Із одержаного за рахунок приросту врожайності валового збору в розмірі
1,8 млн т на кукурудзу припадало 0,9 млн т, а на пшеницю – 0,5 млн т.
Таким чином, значне зростання валового виробництва кукурудзи –
приклад ефективного поєднання факторів інтенсифікації вирощування даної
культури і структурної оптимізації посівних площ, в результаті чого впродовж
останніх років вдалося істотно стабілізувати економічний стан зернової галузі
та наблизитися до показника рентабельності виробництва продукції
рослинництва у 2011 р. – 48,7 % (табл. 4).
4. Динаміка рентабельності виробництва продукції рослинництва в
сільськогосподарських підприємствах Кіровоградської області, %
Види продукції
Усього від реалізації продукції і послуг
Галузь рослинництва
Зернові та зернобобові культури
Озима пшениця
Озимий ячмінь
Озиме жито
Кукурудза на зерно

2007 р.
26,9
38,6
21,1
24,8
13,9
35,4
23,0

2008 р.
23,9
29,4
18,2
22,0
32,7
31,7
6,8

2009 р.
28,7
33,1
15,7
16,0
1,5
-12,3
27,0

2010 р.
40,4
45,6
26,3
26,8
12,0
13,3
38,2

2011 р.
41,9
48,7
36,4
30,8
17,1
95,5
43,8
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Ярий ячмінь
Горох
Гречка

4,3
-1,3
59,4

15,0
28,8
20,6

1,1
5,0
26,1

2,2
2,8
71,8

16,0
12,3
102,7

Передумовою здійснення структурних зрушень в галузі на користь
збільшення вирощування кукурудзи є вища рентабельність її виробництва
порівняно з іншими зерновими культурами. Водночас, за цей період рівень
рентабельності виробництва озимого і ярого ячменю, жита, гороху наближався
до межі збитковості. Порівняно невисокий рівень окупності витрат на
виробництво зернових культур пояснюється неврегульованістю міжгалузевих
відносин та повільним впровадженням механізму формування еквівалентних
закупівельних цін на ринку зерна.
Основний шлях подальшого нарощування виробництва зерна в регіоні інтенсифікація галузі на основі вкладання додаткових фінансових ресурсів, і
зокрема, на придбання і внесення мінеральних добрив, що зможуть себе
окупити високою прибавкою врожаю за сприятливих погодних умов року та
дотримання усього комплексу агротехнології.
За даними проведеного регресійного аналізу статистичних даних в
Україні між середньою врожайністю зернових культур та обсягом внесення
мінеральних добрив існує тісний кореляційний зв'язок (рис. 1).

Рис. 1. Залежність врожайності зернових культур (без кукурудзи) від
обсягу внесення мінеральних добрив в Україні, середнє за 2009-2011 рр.
Комплексне економічне забезпечення інтенсифікації зернової галузі має
базуватися на визначенні науково-обґрунтованих порогів прибутковості її
ведення. В Кіровоградській області за економічних умов 2010 року
беззбитковим порогом вирощування зернових культур був показник середньої
115

врожайності 22,2 ц/га, в той час, як для рівня рентабельності 50 % його
значення становить щонайменше 33,3 ц/га (табл. 5).
5. Пороги прибутковості вирощування основних зернових культур в
сільськогосподарських підприємствах Кіровоградської області
Культури
Зернові
Пшениця
Жито
Гречка
Кукурудза на зерно
Ячмінь

Поріг прибутковості для забезпечення очікуваного рівня
рентабельності виробництва, ц/га
0%
10%
15%
25%
50%
22,2
24,4
25,5
27,8
33,3
21,8
24,0
25,1
27,2
32,7
20,6
22,7
23,7
25,8
30,9
3,6
4,0
4,1
4,5
5,4
30,0
33,0
34,5
37,5
45,0
18,9
20,8
21,7
23,6
28,3

На основі результатів досліджень нами запропонована адаптивна модель
розрахунку очікуваного виробництва зерна в Кіровоградській області при
частці кукурудзи в структурі зібраних площ – 33,7 % (табл. 6).
6. Адаптивна модель розрахунку очікуваного виробництва зернових
культур в Кіровоградській області за різних варіантів їх врожайності та
показника зібраної площі під кукурудзою 285,6 тис. га, млн т
Середня урожайність зернових культур
(без кукурудзи), ц/га
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

50
2,55
2,61
2,66
2,72
2,78
2,83
2,89
2,95
3,00
3,06
3,11
3,17
3,23
3,28
3,34
3,39
3,45
3,51
3,56
3,62
3,68
3,73
3,79
3,84
3,90

Середня урожайність кукурудзи на зерно, ц/га
55
65
70
75
60
2,69
2,98
3,12
3,27
2,84
2,75
3,04
3,18
3,32
2,89
2,81
3,09
3,24
3,38
2,95
2,86
3,15
3,29
3,43
3,01
2,92
3,20
3,35
3,49
3,06
2,98
3,26
3,40
3,55
3,12
3,03
3,32
3,46
3,60
3,17
3,09
3,37
3,52
3,66
3,23
3,14
3,43
3,57
3,72
3,29
3,20
3,49
3,63
3,77
3,34
3,26
3,54
3,68
3,83
3,40
3,60
3,74
3,88
3,31
3,46
3,37
3,51
3,65
3,80
3,94
3,42
3,57
3,71
3,85
4,00
3,48
3,62
3,77
3,91
4,05
3,54
3,68
3,82
3,97
4,11
3,59
3,74
3,88
4,02
4,16
3,65
3,79
3,94
4,08
4,22
3,71
3,85
3,99
4,13
4,28
3,76
3,90
4,05
4,19
4,33
3,82
3,96
4,10
4,25
4,39
3,87
4,02
4,16
4,30
4,45
3,93
4,07
4,22
4,36
4,50
3,99
4,13
4,27
4,42
4,56
4,04
4,19
4,33
4,47
4,61

80
3,41
3,46
3,52
3,58
3,63
3,69
3,75
3,80
3,86
3,91
3,97
4,03
4,08
4,14
4,20
4,25
4,31
4,36
4,42
4,48
4,53
4,59
4,64
4,70
4,76
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45

3,96

4,10

4,24

4,38

4,53

4,67

4,81

Щоб визначити орієнтовний валовий збір, відмічаємо у стовпчику
показник врожайності зернових культур (без кукурудзи), а у рядку – кукурудзи
на зерно, і такими чином отримуємо прогнозовану величину валового збору.
Розроблена адаптивна економічна модель прогнозування виробництва зерна
дозволяє визначити орієнтовний валовий збір зернових культур та резерви його
нарощування за рахунок інтенсифікації виробництва в регіоні із врахуванням
передбачення щодо їх середньої врожайності.
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УДК. 371.1
ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УМІНЬ ПІД ЧАС
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БІОЛОГІВ І ЕКОЛОГІВ У
ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Ю.О. Кістін
Кафедра фізіології людини і тварин
Співробітник факультету природознавства, здоров`я людини і туризму
ХДУ
Досліджували особливості формування та розуміння у студентів
науково-дослідних умінь та практичного використання набутих
дослідницьких знань. Було виявлено недостатню мотиваційну і змістову
складові структури навчально-дослідних і науково-дослідних вмінь у
студентів біологів і екологів, що зумовлено відсутністю однозначного
розуміння поняття «науково-дослідні вміння» і знань про послідовність етапів
наукового пошуку.
Ключові слова: навчально-дослідні вміння, науково-дослідні уміння (НДУ),
науково-дослідна діяльність.
Дослідницькі вміння визначаються особливостями дослідницької
діяльності студентів (уміння формуються в діяльності). Науково-методична
література розрізняє навчально-дослідну і науково-дослідну діяльність
[3, 12]. В.П. Беспалько [1] виокремлює декілька різновидів діяльності, якими
може оволодіти студент під час навчання. Виходячи з двох вказаних аспектів,
можна дати загальне визначення двом різновидам відповідних дослідних
умінь: навчально-дослідних і науково-дослідних. Перші розуміються такі
вміння, що забезпечують продуктивну діяльність студента, в процесі якої він
створює (одержує) суб‘єктивно нову інформацію (знання). Наявність
науково-дослідних умінь свідчить, що студент спроможний до творчої праці,
яка дозволяє йому створити (одержати) об‘єктивну нову інформацію (знання)
про всесвіт.
Оглядовий аналіз літературних першоджерел щодо підготовки біологів
та екологів свідчить про наявність поодиноких праць фахівців [9]. У них
особлива увага приділяється формуванню саме навчально-дослідних умінь
майбутніх біологів в процесі проведення практичних і лабораторних занять,
проходження польових практик. Завданням такої дослідницької роботи
полягає в розвитку нахилу до пошукової навчальної дослідницької діяльності,
до творчого вирішення навчально-виховних завдань під час роботи, а також у
формування умінь і навичок застосування методів наукових досліджень для
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вирішення практичних питань навчання і виховання. Л. О. Шевчик звертає
увагу на провідну роль науково-дослідної роботи у підготовки майбутніх
фахівців з біології, але цілеспрямоване формування відповідних вмінь не є
предметом його дослідження. Водночас він вважає, що завдяки участі в
науковій роботі студент оволодіває навичками роботи з різноманітними
інформаційними джерелами, здобуває уміння організовувати наукові гуртки
та керувати їх діяльністю [13 ]. У низці публікацій проголошується, що
дослідницька діяльність формує такі необхідні для майбутнього спеціалістадослідника якості, як уміння аналізувати, спостерігати, розвивати навички до
самостійної творчої роботи та професійного пошуку. Дослідницька робота
сприяє розвитку самостійності, креативності, аналітичного мислення
студентів. Вона має величезний вплив на формування творчої особистості
майбутнього біолога [6, 7, 10, 13 тощо].
Оглядовий аналіз методичної літератури [2, 8, 4, 5, 11 тощо] засвідчує
наявність значної кількості досліджень щодо проблеми формування
навчально-дослідних умінь студентів природничого напряму підготовки.
Але роз‘язання цієї проблеми на практиці все ще залишається
недопрацьованим питанням. Тому метою дослідження стало анкетування
студентів щодо їх теоретичної підготовки з вказаної проблеми. Воно дасть
змогу певним чином з‘ясувати наявність у них деяких складових дослідних
умінь, зокрема, мотиваційної, яка формується впливом цілей нової діяльності,
та змістової, що охоплює знання про дослідні вміння. Зміст анкети, що був
запропонований студентам 5 курсу – майбутнім біологам та екологам,
наведений далі.
Анкета для студентів щодо виміру сформованості в них
мотиваційного і змістового компонентів структури науково-дослідних
умінь
1. Який зміст ви вкладаєте в термін «науково-дослідні вміння студентів»?
Виберіть варіант відповіді.
А) це сукупність умінь, що забезпечують одержання об‘єктивно нової
інформації в процесі експериментального пошуку;
Б) це сукупність умінь, що забезпечують одержання суб‘єктивно нову
інформацію в процесі продуктивної діяльності;
В) це самостійна, свідома дія для практичного чи теоретичного застосування
набутих знань;
Г) це уміння застосовувати той чи інший метод дослідної роботи при
вирішені певної проблеми чи дослідного завдання.
2. Чи набули ви дослідні уміння під час навчання в університеті? Виберіть
варіант відповіді.
А) так
б) Ні
3. Якщо «так», то для чого, на вашу думку, вони будуть Вам потрібні в
майбутньому ? Виберіть варіанти відповіді:
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А) для практичного застосування набутих знань у подальшій науковій
діяльності;
Б) для написання творчих рефератів, курсових та випускних робіт;
В) для роз‘язання проблемних завдань практичного спрямування в майбутній
професійній діяльності.
4. Які з основних видів вмінь Вам знадобляться для професійної діяльності?
Виберіть варіанти відповіді:
А) навчально-організаційні (вміння приймати та вирішувати задачі під час
діяльності, раціонально планувати діяльність і створювати для неї сприятливі
умови);
Б) навчально-інформаційні (вміння здобувати інформацію з різних джерел);
В)
навчально-інтелектуальні
(вміння
раціонально
запам‘ятовувати
інформацію і логічно усвідомлювати навчальний матеріал);
Г) навчально-дослідні (вміння до продуктивної діяльності);
Д) науково-дослідні (вміння до творчої діяльності: створювати об‘єктивно
нову інформацію)
5. На яких видах занять, на Вашу думку, формувалися ваші дослідні вміння?
Виберіть варіант(-и) відповіді:
А) на лекціях;
Б) на семінарах та практичних заняттях;
В) на спецкурсах;
Г) під час виконання домашніх завдань з елементами творчого пошуку;
Д) під час проведення науково-дослідної роботи у пошукових гуртках і
наукових товариствах
6. Наведіть послідовність проведення наукового студентського дослідження:
А) оволодіння методикою досліду;
Б) одержання результатів;
В) визначення теми, мети дослідження;
Г) відпрацювання методики дослідження;
Д) збір літератури з теми;
Ж) висновки за результатами дослідження;
З) написання огляду літератури;
И) апробація результатів дослідної роботи;
І) статистична обробка одержаних даних;
Ї) проведення експериментальних даних
Аналіз результатів анкетування студентів природничого напряму
підготовки (біологів + екологів) ХДУ показав, що 35% студентів розуміють
під терміном «науково-дослідні вміння» (НДУ) сукупність умінь, що
забезпечують одержання об`єктивно нової інформації в процесі
експериментального пошуку. Однакова частка студентів (по 19%) розуміють
під цим поняттям або уміння застосовувати той чи інший метод дослідної
роботи при вирішенні певної проблеми чи дослідного завдання, або
сукупність умінь, що забезпечують одержання суб‘єктивно нову інформацію
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в процесі продуктивної діяльності. Отже, в студентів не сформоване
однозначне розуміння поняття НДУ. Проте абсолютна більшість студентів 88% - вважають, що НДУ в них під час навчання в університеті формуються.
Половина опитуваних вважають, що НДУ будуть потрібні їм для
практичного застосування набутих знань у подальшій науковій діяльності,
35% - суто для подальшої навчальної роботи і тільки 23% студенти для
практичного застосування в майбутній професійній діяльності загалом. Таким
чином, незначна частина студентів розуміють необхідність широкого
використання НДУ в своєму майбутньому професійному житті. Певно тому
тільки 11% опитуваних вважають саме науково-дослідні уміння основним
видом умінь, що знадобиться їм у ньому. Більшість студентів вважають, що
їм необхідні інші різновиди умінь. Одержані результати свідчать про низькій
рівень мотивації студентів щодо зацікавленості в набутті НДУ впродовж
навчання в університеті.
На питання анкети «На яких видах занять, на Вашу думку, формували у
Вас дослідні вміння?», більшість опитуваних – 81% - вважають, що НДУ
формували засобами різних форм аудиторних занять. Тільки 19% вважають,
що провідною в цьому процесі була науково-дослідна робота в пошукових
гуртках і наукових товариствах. Одержані результати свідчать про те, що в
опитуваних формуються значною мірою навчально-дослідні, а не науководослідні вміння. Певно тому, що організаційні форми позаудиторної роботи
функціонують у ХДУ з низьким рівнем ефективності. Додатковим доказом
вказаному є той факт, що лише 4% майбутніх фахівців правильно
розташували послідовні етапи наукового дослідження. Це свідчить про
практично повну відсутність у них навіть загальних уявлень про
послідовність науково-дослідного пошуку.
Отже, мотиваційний компонент у структури НДУ майбутніх біологів
та екологів не є сформованим повністю. Тому більшість опитаних не бачать
нагальної потреби в набутті таких вмінь для майбутньої професійної
діяльності. Змістовий компонент НДУ в студентів також розвинутий
недостатньо. Про це свідчить відсутність у них однозначного розуміння
поняття «науково-дослідні вміння» і знань про послідовність етапів
наукового пошуку.
Таким чином, проведене дослідження щодо практичного розв‘язання
проблеми формування науково-дослідних умінь при підготовки майбутніх
біологів та екологів у ХДУ свідчить про те, що мотиваційна і змістова
складові структури цих вмінь формуються недостатньо. Одним з шляхів
виходу з цього становища може стати створення пошукових груп, що у
своєму функціонуванні моделюють роботу лабораторії науково-дослідного
інституту і залучення до них широкого загалу студентів. Саме на розроблення
педагогічних умов для практичної реалізації вказаного підходу і спрямовані
наші подальші дослідження.
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FORMING OF RESEARCH ABILITIES DURING PREPARATION OF FUTURE
BIOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS IN THE KHERSON STATE UNIVERSITY
Kistin Yuliya
Department of Human and animal physiology
Kherson State University
Studied features of research abilities and practical use of the purchased research knowledges
in the students. It was discovered insufficient motivational and semantic component structures
educational-experimental and research abilities for the students of biologists and
environmentalists, that predefined by absence of the synonymous understanding of concept
«research abilities» and knowledges about the sequence of the stages of scientific search.
Keywords: educational-experimental ability, research abilities (NDU), research activity.
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СПОСІБ АДАПТАЦІЇ КОМАНДИ ДО ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЇ
І. Коваленко
Науковий керівник: к. е. н., доц.. О.М. Герасименко
Кафедра менеджменту
Черкаського Національного університету ім.. Б. Хмельницького
e-mail: kaf_men_05@mail.ru
В статті розглянуто основні способи адаптації команди до
впроваджених змін у організації. Проаналізовані виміри можливих
організаційних перетворень, стимули до впровадження змін. Виявлена і
обґрунтована необхідність адаптації персоналу організації до змін.
Ключові слова: адаптація персоналу, зміни в організації.
Адаптацію до змін часто вважають виключно індивідуальним процесом,
що є помилкою. Насправді, будь-які зміни в організації відбуваються на трьох
рівнях (рис.1.).
Рівні змін

Індивідуальний

Колективний

Організаційний

Рис.1. Рівні організаційних змін.*
*розроблено автором на основі [1]

1.
Індивідуальний рівень. Зіткнувшись із змінами, співробітник
змушений вирішувати декілька проблем. Спочатку – це вироблення власної
думки щодо доречності і якості пропонованих змін. Якщо необхідність змін
визнана, то, незважаючи на почуття незахищеності, що виникає в результаті
втрати усталених виробничих відносин, співробітник буде готовий докласти
значних зусиль для освоєння нових знань і навичок, які потрібні в умовах, що
змінилися. Потім, слід зрозуміти, відношення до змін колег. Це необхідно для
того, щоб оцінити, чи не викличуть зміни невдоволення з їхнього боку. Таким
чином, співробітник втягується в гру узгодження або нав'язування думок, в
результаті якої, в кінцевому підсумку, формується «колективна позиція».
Нарешті, співробітник змиритися з новими методами роботи, які
найчастіше виявляються не до кінця відпрацьованими.
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2.
Колективний рівень. Керівники часто схильні недооцінювати вплив
з боку колег на прийняття або відкидання співробітником пропонованих змін.
Незважаючи на свої перші враження, багато хто воліє не втратити довіру
товаришів по службі, і тільки згодом і з великими труднощами змінюють свої
оцінки зі страху бути відкинутими тією групою людей, в яку вони входять.
Дослідження дозволяють вважати, що прийняття змін приймає форму деякого
суспільного договору в умовах, коли існуюча практика роботи вже себе
дискредитувала, а нові альтернативи вітаються. Причому в більшості випадків
цей договір приймається під тиском або, принаймні, з мовчазного схвалення
неформальних лідерів колективу.
3.
Організаційний рівень. Крім власних поглядів на передбачувані
зміни і випробовуване тиск з боку колег, співробітнику доводиться також
пристосовуватися до тієї організаційній структурі, в рамках якої він працює.
Тобто поряд із тими технічними та організаційними засобами, які потрібно
впровадити, йому також доводиться враховувати дії керівництва по пропаганді
і просуванню змін. Нова структура, нові концепції якості, зміни в структурі
звітності, перебудова виробництва, впровадження нових технологій,
вдосконалення виробничих процесів, перебудова горизонтальних зв'язків
усередині підприємства, змінені процедури –
неповний перелік тих
організаційних аспектів реорганізації, які необхідно опрацювати, випробувати,
налагодити, освоїти, оцінити, і при необхідності виправити і задокументувати.
У силу того, що ці аспекти перебудови простіше піддаються оцінці, керівники
підприємств часто концентрують свою увагу саме на них, випускаючи з уваги
два інших вимірювання змін, що проводяться [1].
Насправді всі перераховані три рівні взаємопов'язані, і будь-які
порушення в одному з них неминуче впливають на два інших. Ця
взаємозалежність ускладнює завдання здійснення змін і, безумовно, служить
причиною відносно скромних досягнень в процесі реорганізації компаній.
Рішення подібних складних завдань виявляється під силу тільки тим
менеджерам, які володіють достатньою гнучкістю і рішучістю.
В розрізі питання адаптації персоналу до змін найголовнішим етапом – є
першочергова реакція колективу. Впродовж якого співробітники зважують всі
за і проти, щоб виробити своє ставлення до змін. В залежності від результатів
подібної оцінки – це відношення може бути позитивним, байдужим чи
негативним. Відповідно, реакцією співробітників будуть ентузіазм, апатія або
рішуче заперечення. В залежності від їх реагування на пропоновані зміни
співробітників можна поділити на такі три типові групи(рис.2).
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Групи реагування

Прихильники

Амбівалентні

Супротивники

Рис. 2. Групи реагування на впровадження змін в організації.*

*розробка автора

1.
Прихильники – співробітники, які бачать очевидні переваги
пропонованих змін і з ентузіазмом підтримують їх впровадження. Вони беруть
активну участь у проведенні змін і докладають зусиль для того, щоб до них
пристосуватися.
2.
Амбівалентні – для яких переваги та недоліки змін здаються
рівноцінними. Разом з тим, якщо натиснути на них сильніше, вони будуть
готові змиритися з змінами як з неминучим злом. Співробітники не стануть
надавати сильного опору змінам, але також і не проявлять сильної
зацікавленості. На ділі вони, швидше за все, будуть просто чекати, поки їх не
проведуть через стадію експериментів, без яких вони могли цілком обійтися.
3.
Противники – співробітники ставлення яких до виниклої ситуації є
негативним, і вони використовують всю свою енергію на те, щоб перешкодити
змінам. Вони будуть проявляти небажання впроваджувати їх, часом бунтувати
проти, а коли зазнають поразки у своїх зусиллях, представляти себе в ролі
невинних жертв. Противники ніколи не будуть шукати способи пристосування
до змін. У кращому випадку вони змиряться з ними, затамувавши при цьому
обурення і образу.
Досвід доводить, що менеджери схильні приділяти підвищену увагу
опису тих вигод, які обіцяють працівникам зміни, хоча на справді фактор
особистої вигоди є найменш потужним і довготривалим.
Способи підвищення зацікавленості співробітників в змінах:
a)
Привернення уваги працівників до зовнішніх загроз, наявність яких
виправдовує витрати на проведення реорганізації.
b)
Приведення прикладів минулих невдач, підтверджуючих нагальну
необхідність внесення змін у сучасну практику роботи підприємства.
c)
Надання співробітникам можливості самостійно побачити той
розрив, який існує між існуючою практикою роботи організації і реальними
зовнішніми умовами її існування (зміна складу і кількості споживачів,
конкуренція, вимоги законодавства і т.д.).
d)
Подання співробітникам фактичних даних оцінки компанії в
порівнянні з її конкурентами.
e)
Подання співробітникам результатів дослідження причин
невдоволення споживачів роботою компанії.
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f)
Проведення заходів, стимулюючих обговорення очікуваних змін
(конференції, навчальні курси, курси підвищення кваліфікації і т.д.) [2].
Як висновок, слід зазначити, що зміни для організації необхідні і готувати
персонал організації потрібно заздалегідь. Визначивши до якого складу
відноситься кожен співробітник, з‘ясувати мотиви та ретельно розробити
програму реалізації змін.
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Представлене дослідження розкриває специфіку управління системою
освіти дорослих в Англії, аналізує її поетапний перехід від децентралізованої
моделі управління до децентралізованого централізму. Висвітлено роль
центрального уряду та місцевої влади щодо регулювання системою освіти
дорослих в Англії в останню чверть ХХ століття.
Ключові слова: освіта дорослих, управління (регулювання) системою
освіти, централізація, децентралізація.
Постановка проблеми. У числі актуальних проблем, які на сьогодні
виникають перед українською системою освіти дорослих постає питання
продуктивного управління цією системою, створення фундаментальної
законодавчої бази, що дозволить максимально чітко регулювати цю систему
задля забезпечення зростаючих освітніх потреб дорослої людини у
самореалізації, соціально-культурному розвитку, подоланні конкуренції на
ринку праці. Одним із шляхів вирішення окресленої проблеми є врахування
досвіду високорозвинених країн світу, зокрема Англії, де освіта дорослих є
одним із пріоритетів державної політики, ґрунтується на давніх історичних
традиціях, високоякісних показниках, ґрунтовних науково-педагогічних
дослідженнях, а практика реалізації довела свою дієвість та ефективність.
Аналіз актуальних досліджень. На сучасному етапі розвитку педагогічної
науки проблема управління освітою дорослих набула великого значення.
Методологічне значення для розуміння й усвідомлення проблем державного
управління в нових соціально-економічних умовах мають положення,
викладені
у
працях
В.Андрущенка,
Т.Бутирської,
С.Гончаренка,
В.Грабовського, І.Зязюна, В.Кременя, С.Крисюка, В.Лугового, Т.Лукіної,
А.Мазака та ін. Аналіз сучасних наукових розробок вітчизняних авторів
свідчить, що до окремих теоретичних і практичних аспектів державного
управління освітою в європейських країнах зверталися А.Василюк,
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Л.Гаєвська, Я.Гречка, Л.Гриневич, І.Ковчина, К.Корсак, В.Щербаченко,
Н.Яковець.
Водночас аналіз науково-педагогічних джерел дає можливість
стверджувати, що проблема становлення та розвитку системи управління
освітою дорослих на матеріалі Англії не була предметом системного вивчення
та спеціального аналізу. Отже, актуальність проблеми оптимізації процесу
управління освітньою системою Україні та відсутність вичерпних досліджень
на прикладі англійської освітньої системи дорослих, з огляду на її домінуючої
позиції у цьому питанні, зумовлює необхідність проведення відповідного
дослідження. Отже, метою даної публікації є висвітлення та аналіз основних
механізмів регулювання системи освіти дорослих в Англії в останню чверть ХХ
століття.
Виклад основного матеріалу. Питання доцільності державного втручання
у справу регулювання системи освіти дорослих тривалий час залишалося
дискусійним у науково-педагогічних колах Англії. Ряд британських дослідників
відзначали історичну традицію непрофесійної, ліберальної освіти дорослих, яка
зароджувалася з ініціативи приватних осіб, громадських організацій та інших
недержавних структур. При цьому підкреслювалися демократичний характер
такої освіти, орієнтованість на розвиток творчого потенціалу особистості, її
духовності, культури та загроза втрати цих компонентів після одержавлення
освіти дорослих, а особливо після переходу у 1970-х рр. до її професійної
моделі [2, c. 21]. На нашу думку, такі зауваження є надто критичними, і,
очевидно, не враховується той факт, що саме в результаті активної позиції
англійського уряду на початку ХХ ст. освіта дорослих набуває рис
цілеспрямованості та організованості, розширюється мережа навчальних
закладів та освітніх установ для дорослих, покращується система державного
фінансування.
Ретроспективний аналіз становлення та динаміки розвитку англійської
системи освіти дорослих показав, що до початку ХХ століття державна роль
щодо регулювання цим сектором практично зводилася до мінімуму, але
потреба в активному залученні уряду була очевидною. Поступове становлення
державної початкової (1870 р.), середньої (1902 р.) та технічної (1889 р.) освіти
не давали можливість повномасштабно вирішити проблеми сповільнення
загальних темпів розвитку англійської промисловості, зростання конкуренції та
втрати країною монополії на світовому ринку, на що так сподівався
англійський уряд, впроваджуючи відповідні освітні реформи.
Потреба у підвищенні освітнього рівня дорослого населення спонукала
уряд Англії прийняти ряд постанов щодо надання державної фінансової
допомоги провідним інституціям з освіти дорослих (постанови 1913, 1924, 1931
рр.), що значною мірою стимулювало навчальну діяльність цієї категорії
населення.
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Проте можна з впевненістю стверджувати, що лише прийняття Закону
1944 року ―Про освіту‖, яким передбачалося створення єдиної національної
системи освіти та офіційне включення до цієї системи освіти дорослих, стало
дійсно першим вирішальним кроком англійського уряду на шляху до активного
державного регулювання системи освіти дорослих на законодавчому рівні.
Важливим моментом зазначеного закону було збереження історичної
традиції децентралізації в управлінні освітою, що передбачала регулювання
освіти дорослих на двох рівнях – центральному (через новостворений
Департамент з питань освіти та науки) та місцевому (через створені у 1902 р.
місцеві органи управління освітою (LEAs)), але орієнтувалась насамперед на
розвиток місцевої ініціативи. Саме тому англійська система освіти дорослих
традиційно характеризується як ―національна система, що регулюється на
місцевому рівні‖ [1, с. 458]. Тобто загальнонаціональні державні органи не
являли собою виконавчу владу. Ця функція відводилася 163 місцевим органам
управління освітою, що володіли значним ступенем автономності щодо
впровадження урядової освітньої політики та могли за необхідності адаптувати
загальні положення до місцевих особливостей та вносити відповідні корективи.
Обов‘язком кожного місцевого відділу управління освітою було
―забезпечення у своїй місцевості відповідних умов для розвитку подальшої
освіти‖. При цьому ―подальша освіта‖ трактувалася як ―денна та заочна освіта
для осіб старших шкільного віку‖, а також ―заняття у вільний час, що являли
собою організований культурний відпочинок або навчання, для осіб старших
шкільного віку‖ [4].
Соціально-орієнтована освітня політика англійського уряду в післявоєнний
період, покликана реалізувати кейнсіанську модель ―держави загального
благоденства‖ (welfare state), яка передбачала поступове збільшення державних
надходжень у систему освіти дорослих, дала можливість місцевій владі за
досить короткий проміжок часу перетворитися на основного провайдера
освітніх послуг для дорослих, охопивши до 1980 рр. близько 85% дорослого
контингенту слухачів, що становило 3,5 млн. осіб [3, с. 23].
На нашу думку, ефективність роботи місцевої влади у сфері освіти
дорослих значною мірою залежала від механізму її фінансування, що також
вирізнявся прозорістю та передбачав абсолютну автономність органів
місцевого самоврядування у прийнятті рішень щодо розподілу одержаних
коштів. Так, інвестиції центрального уряду в систему освіти окремого округу
повинні були становити не менше 60% загальної суми, необхідної для
фінансування освітніх потреб громадян у даній місцевості. При цьому місцева
влада могла на власний розсуд алокувати в освіту дорослих суму від
мінімально можливої до максимальної.
Проте в кінці 70-х рр. механізм державного регулювання системи освіти
дорослих в Англії зазнав кардинальних перетворень у контексті науково131

технічного прогресу, загальної економічної кризи на фоні краху ―держави
загального благоденства‖ та переходу країни до системи вільних ринкових
відносин. Ідеологічна платформа консервативної партії на чолі з М. Тетчер
(1979-1992 рр.) базувалася на законах вільних ринкових відносин у галузі
освіти дорослих, що означало розвиток приватної ініціативи, підтримку
здорової конкуренції між провайдерами освітніх послуг та посилення влади
центрального уряду в управлінні освітою.
Першим кроком уряду консерваторів стало скорочення обсягів
фінансування у соціальну сферу, в тому числі в освіту, в чому вбачався єдиний
вихід для Англії зі скрутної економічної ситуації. Що стосується освіти
дорослих, то запропонована ринкова модель освіти орієнтувалася насамперед
на економічно вигідні форми освіти дорослих, тобто підвищення професійності
кадрів та професійну перепідготовку, викликану швидкими темпами НТР;
загальнокультурна освіта дорослих за таких умов переходила у розряд
другорядних.
Таким чином, англійський уряд проводить ряд структурних реформ, що
дають можливість, по-перше, раціоналізувати адміністративні витрати,
скоротивши кількість місцевих органів управління освітою, по-друге,
активізувати приватну ініціативу, яка до цього розвивалася досить повільно, не
витримуючи конкуренції з державними структурами на місцях. У такий спосіб
передбачалося підвищити якість освітніх послуг, адже після зменшення
державних інвестицій місцева влада була змушена підвищити вартість
навчальних курсів до рівня приватних провайдерів, а отже, боротися за місце на
ринку освітніх послуг та споживача, підвищуючи якість навчальної продукції.
Основи сучасної моделі державного управління системою освіти дорослих
були поступово закладені з прийняттям ряду нормативних актів: 1988 р. – „Про
реформу освіти‖ (Education Reform Act), 1992 р. – ―Про подальшу та вищу
освіту‖ (Further and Higher Education Act), 2000 р. – ―Про навчання та
професійні вміння‖ (Learning and Skills Act), 2006 р. – «Про подальшу освіту та
професійну підготовку» (Further Education and Training Act), 2007 р. – «Про
освіту та інспекторат» (Education and Inspectorate Act). Необхідно зауважити,
що кожним із згаданих законодавчих актів в Англії поетапно поглиблюються
доцентрові тенденції, що передбачають відхід від крайніх форм децентралізації
та перехід до так званої ―змішаної‖ моделі регулювання системи освіти
дорослих – децентралізованого централізму. Одним із переконливих доказів
вказаної трансформації моделі керівництва освітою дорослих є звуження кола
функцій органів місцевої влади управління освітою та розподіл основних
обов‘язків між новоствореними підрозділами та субструктурами Департаменту
освіти, що, за твердженням англійського дослідника П. Ейнлі, ―перетворило
англійську систему освіти з національної системи, яка регулюється на
місцевому рівні, у місцеву систему, яка керується на національному рівні‖ [1, c.
461].
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Національні
особливості організації англійської системи освіти дорослих зумовили її
децентралізований характер, що, по-перше, передбачає розподіл управлінських
повноважень між центральним урядом та місцевою владою зі значним ступенем
адміністративної автономності останньої, та, по-друге, забезпечує активну
участь представників професійних спілок, тред-юніонів, громадських та
волонтерських організацій, демократизуючи таким чином систему освіти в
цілому.
З кінця 80-х рр. під впливом кризових економічних явищ та зміни
ідеологічних пріоритетів англійська система освіти дорослих позначається
підйомом централізаційних тенденцій внаслідок проведення урядом ряду
реформ, спрямованих на підсилення владних повноважень центральної влади.
Перспективними напрямками подальшого дослідження можуть стати
вивчення досвіду інших провідних розвинених країн щодо управління
системою освіти дорослих, шляхів координації діяльності структур різних
рівнів управління.
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FORMATION OF ADULT EDUCATION MANAGEMENT
SYSTEM IN ENGLAND.
Kovalenko S.M.
The research reveals the peculiarities of adult education management in England, analizes its
step-by-step transition from the decentralized model to the model of decentrilized centralism. The
role of central government and local education authorities in adult education management in
England in the last quarter of the XXth century.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ З ОБОРОТУ ЯК СПОСІБ
РЕФОРМУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ
І.Ковальчук
студентка інституту економіки та менеджменту
Науковий керівник: к.е.н. Шостак Л.В.
Східноєвропейський національний університет імені лесі Українки
e-mail: ivanna-kovalchuk@yandex.ru
Досліджували доцільність введення податку з обороту в Україні, провели
порівняльну характеристику ПДВ та податку з обороту, визначили їх
позитивні та негативні риси.
Ключові слова: податок з обороту, ПДВ, реформування, податкова
система.
Актуальність дослідження. Актуальність проблеми реформування ПДВ в
Україні з кожним роком посилюється. Цей податок має багато вад і недоліків, а
тому став предметом широких дискусій щодо доцільності його застосування та
наслідків справляння для економічного розвитку України. Тому цілком
природно постає питання пошуку шляхів реформування ПДВ, визначення
доцільності введення іншого податку поряд із податком на додану вартість,
який би відповідав об`єктивним умовам економічного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження
проблем застосування та удосконалення ПДВ та інших непрямих податків
зробили такі вчені В. Андрущенко, О.Василик, В. Волканов, В.Геєць, А.
Крисоватий, І. Луніна, В. Опарін, О. Резніченко, А. Соколовська, В.Суторміна,
В. Федосов [1]. Проте одностайності щодо способів реформування ПДВ серед
вчених не прослідковується, існують досить неоднозначні думки та прямо
протилежні позиції з цього питання.
Мета і завдання дослідження. Метою нашого дослідження є пошук шляхів
удосконалення ПДВ та визначення доцільності введення податку з обороту.
Для реалізації мети необхідним є виконання таких завдань:
- проведення порівняльної характеристики ПДВ з податком з обороту,
визначення їх позитивних та негативних рис;
- розгляд доцільності та можливих наслідків введення податку з обороту в
Україні;
- визначення основних напрямків вдосконалення справляння ПДВ.
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Виклад основного матеріалу. Вперше податок на додану вартість ввів у
Франції в 1954 р. співробітник податкового відомства країни М. Лоре. Потім
ПДВ набув поширення в інших країнах Європи (у 1966-1974 роках) і набагато
пізніше в країнах Азії, Африки і Латинської Америки [2]. До введення ПДВ в
європейських країнах десятиліттями існував інший універсальний акциз податок з обороту.
Основними перевагами ПДВ поряд з іншими непрямими податками є:
широка база оподаткування, яка сприяє вагомому зростанню доходів держави;
оподаткування власне доданої вартості, сплата податку пропорційно
новоствореній вартості на відповідному етапі виробництва чи просування
товарів; вилучення податку на всіх етапах руху товарів,що
сприяє
рівномірному розподілу податкового тягаря між усіма суб'єктами
підприємницької діяльності;
відсутність подвійного оподаткування та
кумулятивного ефекту; єдині ставки податку, що полегшують обчислення ПДВ
безпосередньо для платників та інші [3].
Світовий досвід застосування ПДВ характеризує такий універсальний акциз,
який повною мірою відповідає умовам ринкової економіки. Його доля у ВВП в
країнах-членах ЄС коливається в середньому в межах 6-8 % (Люксембург та
Італія – по 5,6; Бельгія – 8,6; Данія – 9,6) [2].
Вчені зазначають, що введення ПДВ є малоефективним в тих країнах, які
не досягли рівня впорядкованої ринкової економіки та високої фіскальної
дисципліни. Саме так відбулося в Україні, де ПДВ був введений одразу після
здобуття незалежності в 1992 році. Європейські ж країни запровадили його на
етапі вже значно розвинених і урегульованих ринкових відносин.
Тому, сьогодні, в Україні існує цілий ряд проблем, пов`язаних із цим
податком, а саме: зменшення питомої ваги ПДВ в загальному обсязі податкових
надходжень до бюджету, складна технологія справляння ПДВ та механізм його
відшкодування з бюджету, регресивність та соціальна несправедливість ПДВ,
маніпуляції при здійсненні відшкодування податку на додану вартість,
непрозора система розрахунків податку, заплутаний облік платників ПДВ у
зв‘язку з банкрутством підприємств (часто штучним) та створенням фіктивних
фірм, зростання тіньового сектору економіки через ухилення від сплати
надмірно високих ставок ПДВ та інші.
Через ці та інші недоліки дуже гостро сьогодні постало питання
реформування даного податку. Державною податковою службою та
Міністерством фінансів України було запропоновано запровадження податку з
обороту в розмірі 2,5 %. Одночасно пропонується зниження і диференціація
ставки ПДВ до 12% за послугами, монопольними товарами та імпортом та до
7% за іншими операціями, а також скасування діючих пільг з ПДВ[4].
Варто зазначити, що податок з обороту (універсальний акциз) – це один із
основних видів непрямих податків, що стягується з валового обороту на всіх
стадіях руху товарів. При цьому допускається подвійне оподаткування,
оскільки у валовий оборот включаються податки, що були сплачені раніше.
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Ставки податку з обороту диференційовано за видами товарів. У вітчизняній
практиці даний податок широко застосовувався до початку 90-х років [5].
Перевагами податку з обороту порівняно із ПДВ є: використання
диференційованих ставок за видами товарів;
можливість контролювати
процеси споживання на всіх етапах по ланцюгу від виробника до кінцевого
споживача; однакові умови серед виробників та продавців щодо сплати
податку; ритмічність та значні суми податкових надходжень [3]. Проте
наявність кумулятивного ефекту, подвійне оподаткування, збільшення ціни
кінцевої продукції – це ті недоліки, які змусили більшість країн світу
відмовитись від даного податку на користь ПДВ ще в 90-х роках.
На нашу думку,запровадження податку з обороту поряд із ПДВ в Україні
може спричинити цілу низку негативних наслідків. По-перше, новий податок
разом із зниженою ставкою ПДВ буде стимулювати розвиток секторів із
коротким ланцюжком виробництва, а саме сировинних товарів [4]. Оскільки
податок з обороту збирається на будь-якому етапі продажу продукції, то
продукція високотехнологічного бізнесу, який є рушієм прогресу, одразу ж
подорожчає.
Введення податку з обороту є вигідним для існуючого великого сировинного
бізнесу та може стати нездоланним бар`єром для малого та середнього бізнесу,
особливо залученого в розгалужені ланцюжки із вузькою спеціалізацією.
По-друге, запропоновані зміни будуть стимулювати імпорт, адже, в таких
умовах імпортовані товари будуть дешевші, ніж вітчизняні аналоги. Для цього
пропонується підвищення ставок ПДВ саме на імпортні товари, проте науковці
вказують, що така дискримінація імпорту в сумі з запровадженням додаткового
збору на купівлю валюти – це бар`єри, які порушують усі принципи
міжнародної торгівлі.
По-третє, специфіка податку з обороту полягає в тому, що навіть аналогічні
товари й послуги несуть різне навантаження залежно від фактичної кількості
стадій виробництва та торгівлі. Тому одна на всіх ставка додаткового ПДВ
може захистити одні товари, та зовсім не допомогти іншим.
В кінцевому підсумку, дана ініціатива призведе до зростання цін на товари
для кінцевого споживача на українському ринку. Як бачимо, введення податку
з обороту має суттєві недоліки, існування яких унеможливлює ефективну
реалізацію таких ініціатив. Оскільки Україна проголосила курс на
модернізацію, то повернення до податку, який за своєю сутністю є
антиринковим, ми вважаємо недоцільним. На сьогодні, ПДВ, незважаючи на усі
недоліки його нарахування та сплати,
є найпрогресивнішою формою
оподаткування споживання.
Ми вважаємо, що на сьогоднішній день альтернативи ПДВ немає, а тому
увагу потрібно звернути не на зміну кількості податків та їх ставок, а на
покращення механізму стягнення ПДВ. Одним із суттєвих недоліків податку на
додану вартість є його регресивність стосовно впливу на добробут різних
верств населення. З метою мінімізації цього впливу ми пропонуємо
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запровадити диференціацію ставок ПДВ. Такий підхід застосовується у всіх
країнах ЄС, там окрім основної ставки, яка не може складати більше 15 %
існують цілий перелік товарів, які оподатковуються за зниженою ставкою [6].
В напрямку реформування ПДВ важливим також є налагодження механізму
адміністрування ПДВ, поетапне зменшення податкової ставки податку на
додану вартість, застосування нульової ставки податку виключно при
здійсненні експортних операцій та недопущення її застосування при здійсненні
операцій на митній території України та інші. Ми вважаємо, що прозорість в
адмініструванні та висока фіскальна ефективність ПДВ можуть бути досягнуті
лише за умови комплексної податкової реформи в Україні.
Висновки. Реформування ПДВ стало предметом дискусій щодо ефективності
його застосування в Україні та доцільності введення податку з обороту. Ми
вважаємо, що введення податку з обороту, який мав широке застосування в 20му столітті не вирішить існуючих проблем, пов`язаних із ПДВ. За своєю
сутністю податок на додану вартість є універсальним акцизом, який повністю
відповідає умовам ринкових відносин. В Україні він перетворився на
криміногенний та корумпований через низьку фіскальну дисципліну та
недостатній рівень розвитку ринкових відносин. Оскільки практика
нарахування і сплати даного податку не відповідає умовам ринкових відносин,
то реформування потребує саме механізм справляння ПДВ.
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У статті розглянуто проблемні аспекти собівартості продукції
підприємства та запропоновано можливі резерви її зниження.
Ключові слова: собівартість, витрати, виробництво, ціна, конкуренція,
ефективність виробництва.
Актуальність теми: Найважливішою економічною категорією, що
характеризує витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції є
собівартість продукції. Вона є також найважливішим якісним показником
роботи підприємства, тому що характеризує рівень використання всіх ресурсів,
що знаходяться в розпорядженні підприємства. У зниженні собівартості
суспільство зацікавлене не менш товаровиробників, тому що низька
собівартість означає, що виробництво функціонує ефективно і ресурси
суспільства використовуються раціонально.
Мета статті: Розробка шляхів зниження собівартості продукції на
підприємстві.
В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщується
до основної ланки всієї економіки - підприємства, тому що саме на
підприємстві створюється продукція, виконуються роботи, надаються послуги.
Товаровиробник повинен прагнути зниження собівартості, оскільки її зниження
забезпечує йому додатковий прибуток.
Дану тему вивчали такі науковці як: Бойчик І., Грещак М., Іваненко В.,
Коваль В., Покропивний, Ткаченко М., Шегда А.В., Опря А., Пантелійчук,
Плотнікова Т. та інші, проте шляхи її зниження потребують подальшого
дослідження.
Зниження цін - це легкий спосіб швидко привернути увагу клієнтів, але
поганий спосіб для забезпечення успіху на довгостроковий період. Причина в
тому, що, знизивши ціну на 10%, ви ризикуєте понизити свій прибуток на 50%.
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Підприємства часто намагаються понизити ціну, але знизити ціни в змозі
кожний, але не кожному вистачає розуму зробити товар кращим.
Собівартість продукції має тісний зв'язок з ціною. Це проявляється в
тому, що собівартість слугує базою ціни товару і її нижньою межею для
виробника. Якщо вартість реалізованої продукції більше собівартості, то має
місце розширене виробництво. Якщо в процесі реалізації ціна продукції менше
собівартості, то не забезпечується навіть просте відтворення. Без
перебільшення цей показник найбільше реагує на ситуацію, що складається на
підприємствах, у виробництві окремих видів виробів й у цілих галузях [2].
Собівартість продукції є не тільки найважливішою економічною
категорією, але і якісним показником, тому що вона характеризує рівень
використання всіх ресурсів (змінного й постійного капіталу), що перебувають у
розпорядженні підприємства. У собівартість входять витрати, пов'язані:
• безпосередньо з виробництвом (сировина, матеріали, придбані вироби й
напівфабрикати, паливо, енергія й т.д.);
• з обслуговуванням виробничого процесу і його управлінням;
• з оплатою праці й відрахуваннями у фонд соціального страхування, а
також платежі по майновому страхуванню;
• з витратами на ремонт основних виробничих фондів;
• з амортизаційними відрахуваннями на повне відновлення (реновацію)
основних фондів;
• з витратами на реалізацію продукції [4].
Причому слід зазначити, що всі компоненти враховуються по фактичних
витратах, незалежно від того, чи зроблені вони в межах установлених діючим
законодавством норм або перевищують їх.
Зниження собівартості продукції виробництва передбачає скорочення
витрат на кожен елемент її структури. Розглянемо основні шляхи такого
зниження по головним елементним групам собівартості.
1) Витрати, пов'язані з використанням предметів праці (сировини,
матеріалів, палива, електроенергії). Скорочення витрат за рахунок даної групи
елементів вимагає, з одного боку, зниження їхньої вартості, з іншого боку зменшення витрат на одиницю виготовленої продукції, у тому числі через
зменшення залишків основного виробництва, їхнього продуктивного
використання. Заміна традиційних сировинних матеріалів штучними з наперед
запрограмованими властивостями, розмірами, конфігурацією теж сприяють
зниженню собівартості. Основними напрямками рішення цієї проблеми є:
збільшення продуктивності праці в сферах, де роблять сировинні й паливноенергетичні ресурси; підвищення якості інженерно-конструкторських розробок
на стадії проектування товару; впровадження техніко-технологічних новацій у
виробництво, а саме безвідхідних технологій; постійне підвищення кваліфікації
працівників; поліпшення організації виробництва й праці.
2) Витрати, пов'язані з використання предметів праці (основних фондів).
Витрати предметів праці входять у собівартість у вигляді амортизаційних
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відрахувань. Постійне збільшення технічної оснащеності й цін на засоби
виробництва обумовлюють зростання абсолютних розмірів амортизації і її
питомої ваги в структурі собівартості. Але це зовсім не означає, що
розраховуючи на одиницю продукції такі витрати повинні збільшуватися. Все
залежить від співвідношення темпів збільшення суми амортизаційних
відрахувань й обсягів виробленої продукції. Якщо виробництво продукції буде
зростати швидше, те на одиницю товару буде доводиться менша частка
амортизації. До основних шляхів попередження випереджального зростання
амортизаційних відрахувань відносять: підвищення продуктивності праці в
сферах, де створюються засоби праці, що зменшить їхня вартість; поліпшення
якості машин, устаткування, споруджень, які дадуть можливість скоротити
витрати на підтримку їх у належному робочому стані; зменшення частини
вартості пасивної частини основних фондів у їхній загальній вартості;
утримання від придбання нового типу машин й устаткування у випадку, коли
приріст цін на них перевищує приріст їхньої продуктивності; використання
наявної техніки й устаткування з максимально припустимим навантаженням.
3) Витрати на заробітну плату. Скорочення собівартості за рахунок
заробітної плати при збільшенні її абсолютних розмірів можливо лише при
умовах, коли більш високими темпами підвищується продуктивність праці. У
противному випадку буде відбуватися «поїдання» господарства. Забезпечити
постійний переважний ріст продуктивності праці можна лише шляхом
постійного техніко-технологічного відновлення виробництва, удосконалення
його організації. Отже, і в цьому випадку науково-технічний прогрес виступає
головним фактором рішення проблеми.
4) Витрати, джерелом покриття яких виступає вартість додаткового
продукту. Такі витрати можна розділити на витрати обов'язкові (постійно
здійснювані будь-яким підприємством) і витрати непродуктивні. Спосіб
зменшення частини обов'язкових витрат (відрахування на соціальне
страхування, сплата відсотка за кредит, орендна плата й т.д.) у собівартості
власне кажучи той же, що й спосіб зменшення частини амортизації або
заробітної плати. Варто враховувати, що кредит здатний прямо сприяти не
тільки зменшенню частини властиво відсотка в собівартості продукції, але й
скороченню всіх відзначених груп витрат, якщо він береться й розумно
використовується для реконструкції, модернізації виробництва. Непродуктивні
витрати (штрафи, відшкодування збитків і т.д.), як правило, пов'язані з низькою
трудовою й виконавською дисципліною на підприємстві, невиконанням
підприємством своїх договірних зобов'язань, несвоєчасним здійсненням
платежів, порушенням законів, що регулюють господарську діяльність. Тому
зрозумілі заходи боротьби з непродуктивними витратами. Але вони ніколи не
дадуть бажаних результатів, якщо не буде по-справжньому задіяний
економічний інтерес кожного працівника й усього виробничого колективу не
тільки у своєчасному й сумлінному виконанні обов'язків, строгому виконанні
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підписаних договорів, дотриманні діючого господарського законодавства тощо,
а насамперед в інвестиціях у науково-технічні новації [5]
Основними напрямками зниження собівартості є: удосконалювання
техніки, технології й організації виробництва, використання нових видів
сировини, більше кваліфікованої робочої сили, застосування більше діючих
методів стимулювання працівників, вибір раціональної форми власності.
Істотним резервом зниження собівартості є більше повне використання
наявних ресурсів підприємства, збільшення обсягу виробництва продукції на
наявній технологічній базі підприємства. Збільшення обсяг виробництва
приводить до зниження собівартості за рахунок скорочення постійних витрат
на одиницю продукції [1]
Одним з напрямків зниження собівартості є зміна форми власності
підприємства з метою підвищення інтересів власників у зниженні витрат на
виробництво продукції.
В умовах ринкової економіки істотним фактором зниження собівартості є
вільна конкуренція.
Собівартість продукції перебуває у взаємозв'язку з показниками
ефективності виробництва. Вона відбиває більшу частину вартості продукції й
залежить від зміни умов виробництва продукції. Істотний вплив на рівень
витрат роблять техніко-економічні фактори виробництва.
Цей вплив проявляється залежно від змін у техніці, технології, організації
виробництва, у структурі і якості продукції, величині витрат та її виробництво.
Від правильності й своєчасності визначення фактичної собівартості продукції,
що випускає підприємство, безпосередньо залежить своєчасність і ефективність
управлінських рішень, правильність визначення пріоритетів подальшого
розвитку виробництва. Від того, наскільки, правильно буде сформовано
собівартість продукції (робіт, послуг) і визначено валовий і оподатковуваний
прибуток, може залежати й фінансовий стан підприємства.
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Наукові школи – це основні осередки науки, у яких формуються її нові
сили при постійній взаємодії між досвідченими і початкуючими кадрами
вчених, учителями та учнями, засновниками наукових шкіл і їх
послідовниками. Для наукової школи характерно не тільки навчання мистецтву
дослідника, але і придбання навичок по кооперації своїх зусиль для вирішення
загальної проблеми. Роль наукових шкіл у розвитку науки активно
досліджувалася в наукознавстві та суспільних науках (А. Н. Антонов,
І. А. Аршавський, Б. М. Кедров, Т. Кун, І. Лакатос, К. А. Ланге, Д. Прайс,
Н. Н. Семенов, С. Д. Хайтун, Г. Штейнер і ін.).
Будь-яка наукова школа вирішує проблему навчання і підготовки учнів та
залучення послідовників. Отже, вона несе в собі педагогічні елементи і може
бути розглянута як педагогічна система. Але питання педагогіки наукової
школи, за рідкісним винятком (О. С. Анісімов, А. А. Вербицький, Г. Л. Ільїн,
Т. В. Новікова, С. Д. Поляков, Л. М. Сухорукова та ін.), практично не
розглядаються.
Вплив школи на наукове співтовариство за певних обставин
поширюється за межі безпосередньої її активності, як в просторовому, так і в
часовому аспекті. І тоді школа набуває характеру особливого напряму. У
часовому аспекті затверджуються деякі традиції, які підтримують нові
покоління дослідників.
Наукові школи як угруповання характеризуються єдністю часу і місця,
тобто вони передбачають наявність безпосередніх зв'язків і контактів між
членами даного співтовариства, коли вчені працюють в одному, можливо
144

декількох
колективах,
об‘єднані
одними
цільовими
установками,
дотримуються загальних наукових принципів у процесі роботи.
У дослідженнях, присвячених науковим школам, зазвичай указують, що
це неформальні об‘єднання вчених [1, 2]. Неформальність школи вказує на те,
що в соціальному плані вона може бути не оформлена, її члени можуть
працювати не тільки на різних кафедрах, але і в різних організаціях і навіть
різних країнах. Статус і положення членів школи визначається не рівнем їх
освіти, науковими ступенями і вченими званнями, а тим реальним внеском,
який вони роблять у систему знань, що розвивається школою. У той же час
школа постає як автономний науковий колектив, як єдине ціле, обумовлене
спільністю предметно-логічного змісту робіт і замкнутістю колективу
співавторів.
Рівень формалізації наукових шкіл може бути різним і залежить від тих
умов, в яких формувалася школа, особливостей її розвитку та ступеня її
визнання науковим співтовариством. Успішна практика досягнення
педагогічних цілей (залучення та підготовка учнів) у наукових школах
дозволяє розглядати їх як педагогічні системи.
Педагогічна система традиційно визначається як цілісна єдність усіх
факторів, що сприяють досягненню поставлених цілей навчання, виховання і
розвитку людини [2]. Компонентами педагогічної системи є діяльність учителів
та учнів, а також управлінська діяльність, спрямована на створення умов для
вирішення освітніх завдань. В якості компонентів педагогічної системи можуть
розглядатися: зміст педагогічної діяльності, форми, методи і засоби
педагогічної роботи.
Об‘єднуючим началом для наукової школи як угруповання є людина, яка
володіє унікальним способом роботи (спосіб теоретичного мислення або
експериментального дослідження), оскільки він не передається при звичайному
навчанні. Він не передається традиційним шляхом і не може передаватися
через текст, тому що він не завжди знаннєвого типу (принаймні, знаннєвий
компонент там дуже невеликий). Туди входять світогляд, традиції, культурні
аспекти, менталітет, ціннісні орієнтації особистості вченого тощо.
Але наукові школи як педагогічні системи є системами особливого роду і
значно відрізняються від інших педагогічних систем. Якщо традиційна масова
педагогіка і відповідні їй педагогічні системи виникають як засіб і умова
збереження і відтворення культури, передачі досвіду людства від покоління до
покоління, то система наукової школи сама відповідальна за породження науки
як частини культури. Наука як би розміщена в рамках наукової школи: у них
вона виробляється і транслюється.
Від традиційних педагогічних систем наукові школи відрізняє те, що:

системоутворюючим елементом у ній є особистість учителя,
засновника школи;

метою педагогічної діяльності є не передача знань, умінь, навичок
як така, а навчання науковій творчості і розробка (трансляція) певних наукових
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ідей;

зміст діяльності та підготовки відрізняється нестандартністю і
новизною підходів, тобто інновацією, оскільки будь-які наукові школи
працюють на передових рубежах наукового знання;

зміст підготовки не сформульовано, тому не може бути повністю
вербалізовано і регламентовано такими атрибутами навчального процесу, як
навчальний план, розклад занять, підручники тощо;

систематичність і послідовність освоєння змісту підготовки
визначається логікою науково-дослідницької діяльності;

педагогічний процес у науковій школі не може бути обмежений
тимчасовими рамками;

методи, засоби і форми навчання та науково-дослідної діяльності
найчастіше збігаються (наприклад, семінари);

процес навчання не відірваний від майбутньої професійної
наукової діяльності, а «занурений» у процес цієї науково-дослідної діяльності;

учням надається свобода вибору теми дослідження в рамках
науково-дослідної програми школи, причому складність її, як правило,
оптимально відповідає можливостям учня;

індивідуалізація навчання поєднується з колективним характером
науково-дослідницької діяльності;

результатом є становлення учня як ученого і отримання
об‘єктивно нового наукового знання [2].
Важливим моментом є те, що в науковій школі об‘єднані процес пізнання
і процес передачі знань. Нові знання безпосередньо передаються в ході процесу
пізнання. Формування та підготовка вченого якраз і відбувається в процесі
отримання нового знання. А це можливо тільки в ході здійснення самостійної
дослідницької діяльності, що передбачає включення учнів у реалізацію
дослідницької програми наукової школи.
Але такого роду навчання практично неможливо коли школа знаходиться
на початковому етапі розробки дослідницької програми, а ідеї лідера
об‘єднують невелику кількість учених. Діяльність засновника школи
відрізняється унікальністю та свідомо ширше мови і категоріального апарату,
за допомогою якого він може її висловити й описати. Те, як він цю діяльність
здійснює, не цілком усвідомлюється й осмислюється (для свого здійснення
вона і не потребує явного усвідомлення), а, отже, знання про неї не можуть
бути передані в процесі навчання так, як це розуміється в сучасній дидактиці.
Для реалізації дослідницької програми школи і включення в
експериментальну практику учні повинні «побачити» її очима вчителя,
«простежити» за його думками і міркуваннями. Спосіб мислення і діяльності
швидше «засвоюється» учнями через безпосереднє спілкування та взаємодію з
учителем, без яких неможлива передача його неформалізованого, «особистого»
знання.
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Процес навчання в наукових школах не може будуватися за тими ж
принципами і схемами, як це розглядається в сучасній дидактиці
загальноосвітньої і професійної школи. Він припускає не тільки використання
інших засобів, методів і форм роботи, але й принципово іншого підходу до
виділення змісту навчання. І в цьому сенсі, змістом підготовки у наукових
школах є результати пізнання в даній науковій області чи суміжних областях і
технологізована діяльність учених попередніх поколінь, які складають деяке
вчення, отримали дидактичну обробку, а тому можуть бути освоєні в знаннєвої
формі. А з іншого боку – сам спосіб здійснення дослідницької діяльності та
отримання нових знань, досвід створення науково-дослідних програм. Тобто
все те, що складає «особисте», не технологізоване знання вчителя.
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Роль і місце будь-якої країни у світовому господарстві і міжнародному
поділу праці (МПП) залежить від багатьох факторів. До числа основних
відносяться: динаміка розвитку національної економіки, ступінь її відкритості і
залученості в МПП, її уміння адаптуватися до умов міжнародного
господарського життя. Україна як суверенна держава поки робить украй
незначний вплив на МПП і інтеграційні процеси, що відбуваються у світовій
економіці, залишаючись протягом тривалого часу осторонь від головних
світогосподарських процесів.
Проблема ефективної інтеграції України в сучасну економічну систему
ставить перед вітчизняною економічною наукою низку надзвичайно актуальних
завдань. Світовий досвід реалізації національних стратегій у питаннях
міжнародної економічної інтеграції показує, що їх основу має складати
безперечний пріоритет національно-державних інтересів із гарантуванням
економічної безпеки, дієвим захистом національного бізнесу.
Загалом доцільно визначити стратегічні пріоритети та такі акценти
сучасних
інтеграційних
орієнтирів
України:
- реалізація європейського напряму моделі відкритої економіки з
урахуванням всіх особливостей;
- розвиток взаємовигідних зовнішньоторговельних програм з країнами
СНД;
- динамізація торговельних зв'язків з країнами Балтії, Польщею, Угорщиною,
Чехією, Словаччиною, Словенією у контексті політики розширення ЄС;
- налагодження співробітництва з країнами Північної Америки на основі
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статусу України як країни з режимом найбільшого сприяння торгівлі, перш за
все із США;
- максимальне розширення контактів у товарообмінній сфері з
країнами Близького Сходу, враховуючи потенціал українського експорту,
імпортні потреби і можливості цих країн.
Україна - Європейський Союз
Євроцентризм об'єктивно є найбільш привабливим інтеграційним
процесом для України. Позиція України щодо Європейського Союзу вперше на
законодавчому рівні була сформульована в Основних напрямах зовнішньої
політики України, що були схвалені Постановою Верховної Ради України у
липні 1993 р. Нормативні положення цієї Угоди становили основу для
всебічного розвитку співробітництва, зокрема визначалися взаємні принципові
та технічні домовленості та перспективи щодо торгівлі товарами між Україною
та ЄС, покращення діяльності компаній та виробничого інвестування, системи
розрахунків та руху капіталів тощо. Особливу увагу було приділено виробничій
кооперації та науково-технічному співробітництву. Серед галузевих пріоритетів
були зазначені агропромисловий комплекс, енергетика, ядерна енергетика,
транспорт, космічна галузь, охорона навколишнього середовища.
Двосторонні відносини на першому етапі обмежувались Угодою про
партнерство та співробітництво (УПС) між Україною та ЄС (Люксембург,
червень 1994 р.), яка була остаточно ратифікована після складної процедури
правового затвердження парламентами країн - членів Європейського Союзу.
Однак уже після першого самміту Україна - ЄС (5 вересня 1997 р.,) було
заявлено про бажання України стати асоційованим партнером Євросоюзу, що
викликало певну збентеженість у європейських столицях. На другому самміті у
Відні (червень 1998 р.) була знайдена нова формула, що більше відповідала
існуючим реаліям, а саме: йшлося про "унікальне і стратегічне партнерство".
Україна висловила свою зацікавленість у розвитку довгострокової стратегії
двосторонніх відносин з ЄС, підкреслюючи, що європейський вибір України є
незмінним, а місце України як центральноєвропейської держави у сучасній
Європі є чітко визначеним. Незаперечним пріоритетом України стає набуття
асоційованого, а згодом і повного членства в ЄС. Для реалізації цього курсу
приймається низка нормативних актів: Указ Президента України від 11 червня
1998 р. "Про затвердження стратегії інтеграції України до Європейського
Союзу", а також Указ від 24 лютого 1998 р. "Про забезпечення виконання
Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС і вдосконpалення
механізму співробітництва з ЄС". З грудня 1999 р. стосунки України з ЄС
набувають принципово нового характеру у контексті Декларації Ради Європи
стосовно Спільної стратегії ЄС щодо України. Визнається нова якість самого
Європейського Союзу, що поступово перетворюється на повноцінний
міжнародний союз з усіма його ознаками не лише економічного, а й
політичного та військового планів.
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Декларація пріоритетної орієнтації України на інтеграцію в ЄС досить
чітко була висловлена у Посланні Президента України до Верховної Ради
України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного і
соціального розвитку України на 2002-2011 роки". У стратегічному плані
Україна розглядає розширення ЄС як важливий фактор подальшої
загальноєвропейської інтеграції, коли з'являються нові, ширші можливості
всебічного співробітництва. У тактичному плані цей процес матиме для
України як позитивні, так і негативні наслідки практично у всіх сферах
життєдіяльності - політичній, економічній, гуманітарній, соціальній.
З метою мінімізації негативних наслідків розширення ЄС Україна
розраховує на:
- залучення України до європейських транснаціональних цивільних
структур, сприяння розширенню зв'язків між навчальними закладами,
громадськими та неурядовими організаціями, міжрегіонального діалогу та
туризму, підтримку в Україні таких форм освіти та міжнародного спілкування,
які б повністю базувалися на цінностях широкого загальноєвропейського
цивільного суспільства;
- продовження співпраці з ЄС в рамках транс'європейських програм;
- розвиток співпраці в напрямку підготовки та перепідготовки кадрів
державних службовців центральних та місцевих органах виконавчої влади з
європейської інтеграції.
Україна – СНД.
Із досвіду попередніх років стає очевидним, що запорукою успіхів і
основою економічних відносин України з країнами СНД сьогодні є
запровадження принципів вільної торгівлі у двосторонніх та багатосторонніх
торговельних відносинах.
З метою запровадження режиму зони вільної торгівлі країнам СНД
потрібно розв'язати такі задачі:
- уніфікувати порядок оподаткування зовнішньоекономічних операцій
на
основі
прийнятих
у
світовій
практиці
принципів;
- гарантувати недискримінаційний режим підприємницької діяльності
на території країн-учасниць;
- гарантувати вільний транзит товарів територією Співдружності;
уніфікувати
документацію
товарної
торгівлі,
зокрема
товаросупроводжувальні документи, спростити митні процедури.
Поглиблена інтеграція в межах СНД має перешкоди. По-перше, якщо на
Заході формальному проголошенню створення союзів, блоків або об'єднань
передував тривалий процес фактичного узгодження та гармонізації
нормативно-законодавчої та правової баз, запровадження майбутніми
суб'єктами набору загальних обов'язкових для дотримання стандартів і правил,
то екс-радянські держави спочатку проголошують створення союзу, а потім
приступають до роботи щодо вироблення необхідних умов для його реальної
появи. По-друге, якщо відпрацювання загальноприйнятих нормативно150

правових актів, підходів і стандартів на Заході відбувалося в процесі розвитку і
поглиблення двосторонніх економічних зв'язків, то серед прихильників
об'єднання країн СНД домінує намагання відразу створити багатосторонній
союз чи об'єднання, незважаючи на відсутність об'єктивних умов.
Отже, щоб забезпечити широкомасштабне включення України у світове
господарство і міжнародне співробітництво, необхідно сформувати ефективний
механізм зовнішньоекономічних зв'язків, який становить собою сукупність
конкретних форм зв'язків, а також систему правових, організаційноуправлінських та фінансово-економічних важелів, які забезпечують ефективну
взаємодію національних народногосподарських структур із світовим
господарством з метою прискорення розвитку продуктивних сил країни та
підвищення соціально-економічних показників життя її населення.
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Важливою складовою частиною стабiлiзацiї господарської діяльності
підприємств є зовнішньоекономічна діяльність, ефективність якої сприяє
відтворенню експортного потенціалу країни, підвищенню конкурентоспроможності
українських товарів на світових ринках, формуванню раціональної структури
експорту й імпорту, залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах,
забезпеченню економічної безпеки України.
Відомо, що зовнішньоекономічна діяльність є досить ефективною і
прибутковою, як для підприємств зокрема так і для країни в цілому. Вона дає великі
можливості, щодо розвитку і виходу на світові ринки українським підприємствам.
На сучасному етапі зовнішньоекономічна діяльність українських підприємств
потребує вдосконалення. Цьому, насамперед, повинна сприяти виважена державна
політика у зовнішньоекономічній сфері, що націлена на: перепрофілювання
підприємств, які в основному працюють на сировині і комплектуючих, що ввозяться
із-за кордону, поставки яких є ненадійними й економічно невиправданими; випуск
нової конкурентоспроможної продукції шляхом надання певних знижок при її
експорті; зменшення ввезення низькоякісної, шкідливої продукції з закордону
шляхом встановлення високого імпортного мита, та застосуванням інших нетарифних
бар‘єрів [1].
Підприємства повинні орієнтуватись у своїй зовнішньоекономічній діяльності
на збільшення питомої ваги в експорті готових виробів, скорочення поставок
сировини, палива, екологічно несприятливих продуктів.
Під час реалізації можливостей експорту постає чимало проблем:
1.Прямий експорт пов‘язаний із необхідністю завоювання позицій на ринку, із
необхідністю тимчасових витрат на організацію мережі просування і збуту, зі
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складністю контролю за зростанням обсягів продажу, з труднощами у зв‘язках із
кінцевим споживачем, із затримками в оплаті.
2.Організація дистриб‘юторської мережі або створення спільного підприємства
ускладнюються проблемами з вибором партнера, завищенням цін (витрати з
дистриб‘ютора переносяться на кінцевого споживача), розбіжностями в стратегічних
цілях і проблемами в розподілі прибутків.
3.Будівництво виробничої бази потребує значних інвестицій, вибору місця
розташування, пошуку й добору робочої сили і кваліфікованого персоналу.
4.Вибір українським підприємством придбання підприємства, яке знаходиться
за межами території України, як методу проникнення на іноземний ринок, потребує
найменших затрат у порівнянні з іншими способами для доступу на ринок і
збереження ринкових позицій, а в довгостроковій перспективі – дає змогу зайняти
певну ринкову нішу.
5.Засвоєння
вітчизняними
товаровиробниками
зарубіжних
ринків
супроводжується значними труднощами, які обумовлені недосконалістю форм
фінансових розрахунків, нерозвиненістю транспортної і ринкової інфраструктури
договірно-правової бази, практики регулювання митних процедур і оподаткування.
Вітчизняний товаровиробник спроможний вийти на світовий ринок лише за умови
виробництва якісної продукції, яка б відповідала існуючим запитам і потребам
споживачів. Розв‘язання цієї проблеми можливе лише за умови вкладення капіталу
та впровадження сучасних інноваційних розробок у пріоритетні галузі.
6.У переважній більшості продукція вітчизняних товаровиробників
характеризується низьким рівнем якості, що не відповідає світовим стандартам, а
також високим рівнем витрат на її виробництво, що в кінцевому підсумку обумовлює
низький рівень конкурентоспроможності на зарубіжних ринках [3].
В умовах високої насиченості і навіть перенасиченості світових товарних
ринків кожен товар (і товаровиробник, що за ним стоїть) змушений вести жорстку
боротьбу за перевагу споживача, яка віддається найбільш конкурентоспроможному
товарові, який на одиницю своїй вартості (ціни) задовольняє більше потреб і на більш
високому рівні, ніж товари конкурентів.
Для того, щоб управляти конкурентоспроможністю, розглядаючи її з різних
позицій, в тому числі і з позицій індикатору управління підприємством-експортером,
її необхідно вимірювати. Це означає, що повинні бути вироблені ті чи інші підходи до
вимірювання конкурентоспроможності, а також відповідні процедури роботи з даним
показником як індикатором і об'єктом управління. Ми стикаємось із двоїстим
характером конкурентоспроможності - як показником, що відбиває стан того чи
іншого економічного об'єкту у відношенні потреб зовнішніх ринків, а також як
об'єктом управління, пов'язаним із реалізацією основної цільової функції
підприємства.В будь-якому випадку оцінка конкурентоспроможності включає в себе,
насамперед, аналіз поточних результатів господарської діяльності підприємства,
аналіз конкурентноздатності продукції, а також аналіз конкурентноздатності фірми
[2].
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В
цілому,
аналіз
господарської
діяльності
підприємства,
конкурентоспроможності продукції, що випускається, і самого підприємства
необхідні для того, щоб оцінити потенційні можливості в конкурентній боротьбі на
тому чи іншому ринку і розробити міри і заходи, за рахунок яких можна підвищити
конкурентоспроможність
і
забезпечити
власний
успіх.
Управління
конкурентоспроможністю
це
найважливіша
задача
менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Використання ряду організаційно-методичних аспектів, які не потребують
значних витрат додаткових ресурсів (більш широке застосування апарату
зовнішньоторгівельного маркетингу, наприклад) дає підприємству можливість
впливати на ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності. Досить
перспективним є також розширення нових форм ведення зовнішньоекономічної
діяльності, впровадження засобів інформаційних технологій, найновіших аналітичних
методів і підходів, використання економіко-математичних моделей, які суттєво
підвищать обґрунтованість управлінських рішень в цій сфері [1].
Для вдосконалення системи підтримки національного товаровиробника,
усунення загрози інтервенціоністських імпортних поставок, запобіганням
матеріальних збитків у галузях вітчизняної промисловості, відповідно до прийнятих у
світовій
торгівлі
правових
норм,
необхідно
стимулювати
вітчизняне
товаровиробництво, залежне від імпорту сировини, матеріалів та комплектуючих, які
виробляються в країні в невеликому обсязі, шляхом встановлення низьких чи
нульових ставок ввізного мита.
Нарощувати потенціал зовнішньоекономічної діяльності підприємств треба
перш за все шляхом створення сприятливих економічних умов для збільшення
випуску вітчизняної продукції та надання послуг за рахунок модернізації
виробництва, застосування сучасних технологій переробки, зберігання, пакування,
транспортування та реалізації продукції машинобудівної, харчової і легкої
промисловості, сільського господарства, закріплення на традиційних ринках збуту та
виходу на нові.
На нашу думку, завдяки всебічному вивченню кон‘юнктури світових ринків,
підвищенню конкурентоспроможності продукції, застосуванню сучасних технологій
можна досягти ефекту у зовнішньоекономічній діяльності як на мікрорівні (рівні
підприємства), так і на макрорівні зокрема.
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Суспільство приписує жінкам та чоловікам різні ролі, різні норми
поведінки, а також формує в них різні сподівання - і все це відбито в мові.
Мова, як відомо, не лише відображає та відтворює зміни в суспільстві, а й
здатна впливати на ці зміни. Наприклад, те, як мова репрезентує чоловіків і
жінок, має велике значення, оскільки це впливає на формування ставлення в
суспільстві до обох статей та на усталення стереотипів.
Інтерес до вивчення гендерних аспектів мови й мовлення зумовлений, з
одного боку, посиленням феміністського руху, а з іншого - загальною
тенденцією лінгвістичних наук до вивчення соціальних умов, за яких
відбувається комунікація, зокрема, людського чинника в мові.
Гендерна проблематика в мовознавстві розглядається в кількох аспектах:
як чоловік та жінка зображені в мові та чи є відмінності у їхньому мовленні. У
першому випадку ми маємо справу переважно з мовою як системою, тоді як у
другому - з мовленням, мовленнєвою діяльністю, яка є реалізацією мови на
практиці.
Питання співвідношення мови та гендеру привернули увагу дослідників у
70-х роках XX століття. Саме тоді виник новий напрям - гендерна лінгвістика,
представниці якого вперше заявили про те, що внаслідок патріархального
устрою суспільства мова відтворює світ та уявлення про нього з чоловічої
позиції, представляючи чоловіка та все з ним пов‘язане як норму, а жінку та
―жіноче‖ - як відхилення від неї. Представниці феміністського руху також
відзначили, що часто дослідники, майже винятково чоловіки, досліджуючи
різні аспекти суспільного життя, вивчали насамперед чоловіків і часто просто
не помічали жінок [4].
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Першим важливим дослідженням мовної презентації чоловіків і жінок
стала праця Робін Лакоф ―Мова та місце жінки‖ (1975), у якій авторка говорить
про мовний андроцентризм і неповноцінність образу жінки в мовній картині
світу. Це відбувається тому, що мовна картина світу створена чоловіками,
продовжує думку інша дослідниця, Дейл Спендер у відомій праці ―Мова
створена чоловіком‖ (1980). Вона говорить про безпосередній зв‘язок між
патріархальним суспільством та англійською мовою. На думку Дейл Спендер,
чоловіки, що мають ―лише часткове уявлення про світ перебувають у позиції,
яка дозволяє їм стверджувати, що їхні погляди та цінності є ―справжніми та
єдиними цінностями‖; і вони мають змогу нав‘язувати ці погляди іншим
людям, які не поділяють їхньої думки. Дослідники, які прагнули з‘ясувати, чи
існують розбіжності в мовленні жінок і чоловіків, не дійшли одностайної
думки: одні вважають, що суттєвих відмінностей немає, тоді як інші
стверджують, що чоловік та жінка розмовляють різними мовами [7].
Інші дослідження мовлення жінок і чоловіків спростовують твердження
про існування якоїсь особливої ―жіночої‖ або ―чоловічої‖ мови. Зокрема, було
виявлено, що на особливості їхнього мовлення впливають передусім
різноманітні соціальні чинники, такі як сфера спілкування, соціальний статус
мовців, їхній рівень освіти. Також вважають, що контекст спілкування
(адресант, адресат, мета розмови) значно більше впливає на особливості
мовлення учасників спілкування, ніж їхня стать [3].
У ході аналізу гендерних досліджень, було виділено найбільш типові
особливості гендерного спілкування [1].
1.
Час мовлення. Щодо цього показника у чоловіків та жінок тривають
дискусії. Незважаючи на стереотип про балакучість жінок, дані свідчать, що
чоловіки говорять більше. З одного боку, цей показник пов'язаний зі статусом:
той, хто має владу, говорить більше. З іншого боку – чоловіки говорять
триваліше, незалежно від своєї посади. Однак мовленнєва активність жінок, як
правило, більша, в основному за рахунок того, що за однаковий час жінки
використовують більше слів, ніж чоловіки.
2.
Переривання мови партнера. Така поведінка розглядається як прояв
або домінантності, або навпаки, співробітництва та інтересу до мови іншої
людини. Виділяють наступні різновиди переривання: позитивне (той, хто
перериває, виражає згоду з мовцем, наприклад, ―Я з вами повністю
згоден!‖), негативне (незгода: ―Ні, ви не праві!‖), нейтральне (інколи
переривання буває неясним – або за спрямованістю, або звучить дуже
короткий час), успішне (співрозмовник поступається правом говорити
партнеру) та неуспішне (співрозмовник продовжує говорити). Чоловіки
частіше переривають партнера з ділових переговорів, а підлеглі частіше
використовують позитивне переривання партнера, ніж начальники.
3.
Дублювання (вступ в розмову одночасно з партнером). Цей
параметр не залежить від влади. Чоловіки частіше починають говорити
одночасно з жінками.
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4.
Звуковий фон полягає в промовлянні партнером слів або звуків, які
свідчать про активнее слухання та передають емоції слухача: ―так-так‖,
―угу‖, ―гм‖, ―м-м-м‖, ―о!‖ тощо. Цей фон пов'язаний з владою – проявляється
у підлеглих та послідовників, але не у лідерів, а також з більшою
компетентністю в спілкуванні, експресивністю поведінки та інтересом до
партнера, але мало залежить від статі. У діловому спілкуванні підлеглі, як
чоловіки, так і жінки, використовують цей паттерн частіше, ніж керівники.
5.
Постановка питань розглядається як форма активного слухання
і вираження підтримки мовцю. Оскільки жінки більш схильні до кооперативної
бесіди, то і в ділових, і в інтимних розмовах вони задають більше питань та
висловлюють більше реплік-реакцій, ніж чоловіки. Деякі вчені пов‘язують це з
гендерними нормами чоловічої ролі, за якими небажано показувати свою
некомпетентність. Вони вважають, що небажання ставити питання може
погіршувати процес збору інформації та прийняття ефективних рішень.
6.
Повторення – партнер повторює або своє питання, або свій вислів,
або останні слова мовця. Це може розглядатися як прийом активного слухання
(«парафраз»), або як прояв сумнівів чи невпевненості в собі. Жінки частіше
використовують повторення, ніж чоловіки.
7.
Сумнів або заперечення – мовець не впевнений в своїй думці або
ідеї (―Не знаю, чи я правий‖) або заперечує їх відразу після висловлювання
(―Ой, ні, це невірно‖). Частіше проявляється у тих, хто не має влади. Жінки
частіше виражають сумнів або заперечення з приводу своїх висловлювань, щоб
пом‘якшити нав‘язування своєї думки і висловити мінімальну підтримку
партнеру.
8.
Словниковий запас, як правило, пов'язаний із рівнем освіти та
інтелекту. У чоловіків та жінок приблизно однакова кількість конвенційних
стереотипів, однак жінки використовують меншу їх кількість, застосовуючи
більше однакових слів. Вживання лексики чоловіками носить більш
індивідуальний характер. У словнику жінок більше певне центральне ядро, яке
широко використовується всіма жінками, у чоловіків цей загальновживаний
прошарок лексики менший, однак вони краще володіють різноманітними
периферійними розділами словника.
Американська дослідниця Ш. Крамаре виділила такі особливості
комунікативної поведінки чоловіків і жінок [8].
1.
Жінкам легше зрозуміти чоловіка, ніж навпаки. Чоловіку невідомий
жіночий досвід, він його не розуміє. Він ізольований від жіночої системи
комунікативних засобів, вони йому чужі: чоловікові недоступне ірраціональне
поле смислів, які продукує жінка в комунікації. А жінка, на думку дослідниці,
може володіти чоловічою моделлю комунікації.
2.
Стан справ в повсякденному житті значно впливає на те, як
жінка сприймає певну ситуацію або подію. Жінки можуть багато розмовляти
про турботи, проблеми та складності.
3.
Жіночий та чоловічий гумор не співпадає. Те, що викликає сміх у
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чоловіків, може не викликати його у жінок, та навпаки.
Прагматичний смисл мінімальних комунікативних реакцій у чоловіків та
жінок, на думку А. та Б. Піз, відмінний: якщо жінки використовують їх для
підтримки розмови, як знак уваги та цікавості, то мінімальні комунікативні
реакції чоловіків свідчать про відсутність інтересу. Оскільки жінки часто
використовують зворотній зв'язок, в розмові вони активно звертаються до
слова «так», щоб показати: «Я вас слухаю і дуже уважно». Чоловіки ж
зазвичай промовляють слово «так», лише тоді коли вони згодні з ідеями
співрозмовника. Саме тому чоловік очікує, що його слухач буде виконувати
свою безпосередню функцію – тихо і спокійно вислуховувати, і коли жінка
бурхливо реагує і намагається встановити зворотний зв'язок, чоловік розцінює
це як спробу зміни комунікативних ролей, для нього неприйнятну.
Типовою рисою побудови комунікативного процесу жінок є
включення в хід розмови, діалогу певної теми, не пов‘язаної з загальним
контекстом мови, що відображає саму ситуацію спілкування (оточуюче
середовище, дії співрозмовників тощо). Для жіночої розмови типовою є
наявність 2-3 комунікативних ліній, тоді як чоловіча розмова лінійна:
вичерпується одна тема, починається інша [6].
Підсумовуючи
сказане
вище,
ми
дійшли
висновку,
що
гендерні відмінності у спілкуванні між чоловіками та жінками, безперечно,
суттєві, але не такі вже великі, щоб особи різної статі не могли дійти
порозуміння. Головні відмінності в комунікативній поведінці пов‘язані не
стільки зі статевими відмінностями, як із соціальними характеристиками
гендеру: нижчим статусом жінок в більшості культур, функціями чоловіків
та жінок прийнятих у суспільстві. Також комунікативна поведінка значною
мірою залежить від обговорюваної теми та ситуації, у якій відбувається
спілкування.
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Досліджували особливості сучасного стану менеджменту в
організаціях США, нові концепції управління персоналом .
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Вивчення американської моделі менеджменту становить відомий
інтерес. Саме в США вперше сформувалася наука і практика менеджменту.
Американський менеджмент увібрав у себе основи класичної школи,
засновником якої є Анрі Файоль. Американці Лютер Гьюлік і Ліндал Урвік
зробили багато для популяризації основних положень класичної школи.
Класична школа вплинула на формування всіх інших напрямків в
американській теорії управління.
Перехід від екстенсивних до інтенсивних методів господарювання в 2030-і рр. зажадав пошуку нових форм управління. Поступово склалося розуміння
того, що для виживання виробництва необхідно змінити відношення до
положення робітника на підприємстві, виробити нові методи мотивації і
співробітництва між робітниками і підприємцями.
Сучасний американський менеджмент у такому виді, який склався в
даний час, базується на трьох історичних передумовах:
1. наявність ринку;
2. індустріальний спосіб організації виробництва;
3. корпорація як основна форма підприємництва.
Американський економіст Роберт Хейлбронер указав на три основних
історично сформовані підходи до розподілу ресурсів суспільства. Це - традиції,
накази і ринок. Традиційний підхід має на увазі розподіл економічних ресурсів
суспільства за допомогою сформованих традицій, від одного покоління до
іншого. Командний підхід має на увазі розподіл ресурсів через накази.
Ринковий підхід передбачає розподіл ресурсів за допомогою ринку, без якого
будь-якого втручання суспільства. Цей підхід є найбільш ефективним.
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Сучасна американська модель менеджменту орієнтована на таку
організаційно-правову форму приватного підприємництва, як корпорація
(акціонерне товариство), що виникло ще на початку XІX ст.
Американські корпорації широко використовують у своїй діяльності
стратегічне управління. Це поняття було введено в побут на стику 60-70-х рр., а
в 80-і рр. ХХ ст. охопило практично всі американські корпорації.
Основою стратегічного управління є системний і ситуаційний аналіз
зовнішнього (макрооточення і конкуренти) і внутрішнього (наукові
дослідження і розробки, кадри і їхній потенціал, фінанси, організаційна
культура й ін.) середовища.
Найважливішою складовою частиною планової роботи корпорації є
стратегічне планування, що виникло в умовах насичення ринку й уповільнення
росту ряду корпорацій. Стратегічне планування створює базу для прийняття
ефективних управлінських рішень.
Для зниження опору робітників організаційним змінам, що відбуваються
в корпораціях, розробляються програми підвищення "якості трудового життя",
за допомогою яких працівники корпорації залучаються до розробки стратегії її
розвитку, обговоренню питань раціоналізації виробництва, вирішенню
різноманітних зовнішніх і внутрішніх проблем.
Американські вчені продовжують ставити і розробляти реальні
проблеми менеджменту. Американська практика підбора керівників робить
головний акцент на гарні організаторські здібності, а не на знання фахівця.
Американські фірми, які використовують традиційні принципи відбору
кадрів при прийому на роботу основну увагу приділяють спеціалізованим
знанням і професійним навичкам.
Фірми спеціалізуються на вузьку спеціалізацію менеджерів, інженерів і
вчених. Американські спеціалісти, як правило, професіонали у вузькій галузі
знань, і тому просування їх по ієрархії управління відбувається лише по
вертикалі, що означає, наприклад, що фінансист буде планувати свою кар‘єру
лише в цій галузі. Це обмежує можливості просування по рівням управління,
обумовлює плинність управлінських кадрів, їх перехід із одної фірми в другу.
При прийомі на роботу всі кандидати проходять тестування для
виявлення професійної підготовки. Звичайно кожна фірма розроблює свої
критерії підбору і порядок найму працівників. Після прийому на роботу
проводиться процедура введення в посаду, коли працівника знайомлять з його
обов‘язками по інструкціям, відповідаючи його вузькій спеціальності,
діяльністю фірми в цілому і її організаційною структурою.
В американських фірмах звільнення персоналу, включаючи менеджерів,
завжди супроводжуються низкою оцінюючих і виховних заходів, за
виключенням екстремальних ситуацій (крадіжка, шахрайство, явне порушення
порядку). Оцінка кожного працівника проводиться один або два рази на рік.
Результати проведеної оцінки обговорюються працівником і його начальником
і підписуються ними. Вони утримують перелік недоліків в роботі і шляхи їхньої
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ліквідації, а також, у випадках необхідності, попередження про звільнення або
про те, що подальше перебування на посаді залежить від покращення роботи.
Кінцеве рішення про звільнення працівника приймає керівник на два-три
рівня вище безпосереднього начальника. Якщо той, кого звільняють є членом
профспілки, то причини звільнення обговорюються з представниками
профспілки у відповідності з трудовою згодою. Працівник в будь-якому
випадку може оскаржити рішення про звільнення на більш високому рівні
керівництва або через суд. В деяких фірмах є комісії по трудовим суперечкам,
які розглядають скарги працівників у зв‘язку із звільненням. До складу таких
комісій входять як представники адміністрації так і працівники.
В більшості фірм в сучасник умовах переважає тенденція до скорочення
числа працівників функціональних служб в процесі реорганізації фірм в цілому.
Наприклад компанія „Ford‖ і „Chrysler‖ скоротили приблизно 40% працівників
функціональних служб. Поряд зі скороченням чисельності адміністративного
персоналу була перебудована система інформаційних джерел і процедур
прийняття рішення
Великі нововведення в управлінні американськими компаніями —
уведення системи стратегічного планування і управління, перехід до
децентралізації структур і використання бригадних методів організації праці.
Великі транснаціональні корпорації, як правило, тримають у стінах своїх
офісів вельми різномасту компанію працівників. Проблема змішання культур і
націй у стінах однієї установи особливо знайома англійським і американським
компаніям. IKEA, IBM, Procter & Gamble проклали лижню диверсифікаційного
менеджменту в сфері HR. У кількох словах суть цієї кадрової політики можна
визначити як «надання рівних можливостей усім співробітникам незалежно від
раси, національності, статі, сексуальної орієнтації, релігії та віку» з метою
забезпечення демократичною робочої атмосфери і максимального
використання особистісних ресурсів.
Теорія diversity management не нова - вона з'явилася ще в 1980-х початку 1990-х років на північноамериканських підприємствах після того, як
Гудзонський науково-дослідний інститут опублікував дані про співвідношення
етнічних груп на ринку праці США. Ця інформація змусила більшість
організацій переглянути свою політику управління кадрами, категорично
застарілу в умовах поширених сьогодні етнічно і культурно неоднорідних
колективів. Доктрина рівних можливостей швидко увійшла в арсенал кадрового
управління як найбільш виграшна стратегія, поступово поширивши свої
положення не тільки на етнічні, але і на інші меншини. В основі її лежать
гуманістичні істини: кожен співробітник має специфічні риси, властиві його
статі, раси, нації, віком, віросповіданням, і ці риси мають враховуватися при
складанні виробничих стратегій підприємства. Окреслюючи для себе певні цілі
в бізнесі, керівники зобов'язані вміти максимально використовувати ресурси
особистості підлеглого.
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У теорії diversity management у співробітників виділяють первинні і
вторинні відмінності. До первинних належать характеристики, які апріорі не
можна змінити: стать, раса, національна приналежність, вік. З ними можна
тільки змиритися. Інша справа - вторинні відмінності: сімейний стан, освіта,
місце проживання, приналежність до певної конфесії, рівень доходу та
професійний досвід. Ці параметри можуть змінюватися з часом. Завдання
менеджера з персоналу в тому, щоб максимально використовувати їх переваги і
згладити незручності.
Одне з базових досліджень, на основі якого встановилася методологія
diversity management, було проведено нідерландським вченим Гірта Хофстеде,
піонером наукової течії Cross Cultural Analysis (міжкультурний аналіз). Власне,
саме цей напрям наукової думки виросло з досліджень доктора Хофстеде, який
сім років (з 1967-го по 1973-й) пропрацював психологом в компанії IBM і за
цей час мав можливість проаналізувати більше мільйона анкет співробітників з
40 країн. Його ідея полягала в тому, що всі люди є носіями так званих
ментальних програм, які закладаються в дитинстві родиною та школою і
містять в собі компоненти національної культури. Ці програми найяскравіше
проявляються в умовах іншого культурного контексту, тобто коли людина
оточений людьми з чужими йому цінностями. У 80-і роки Хофстеде розширив
географію своїх досліджень до півсотні країн і виділив чотири пункти, по яких
диференціюються культури (як національні, так і корпоративні):
1) Дистанція влади (power distance - PD) - індекс, що визначає, якою
мірою суспільство сприймає нерівномірний розподіл влади між його членами.
У культурах з низькою дистанцією влади (наприклад, в Скандинавії)
комунікативний стиль політиків помітно різниться від, наприклад, турецького,
де політик повинен володіти владою і могутністю.
2) Уникнення невизначеності (Uncertainty Avoidence - UA) - індекс, що
визначає, наскільки впевнено члени суспільства відчувають себе в заздалегідь
не структурованих ситуаціях. Товариства з високим ступенем уникнення
невизначеності бояться інновацій, імпровізацій, виробляють правила, формули,
ритуали і відмовляються миритися з поведінкою, що відхиляється від
стандарту. На виробництві і в освітньому процесі представники таких
товариств віддають перевагу добре структуровані ситуації.
3) Мужність / жіночність (Masculinity / Femininity - MF). Термін було в
майбутньому переглянутий і став фігурувати в роботах як «змагальність» індекс, що визначає, якою мірою суспільство орієнтоване на досягнення успіху,
наскільки його членам властива напористість у вирішенні завдань, придбанні
речей. Змагальність заперечує турботу про інших, солідарність з групою,
допомога менш вдалим. Високосоревновательние культури чітко розділяють
традиційні чоловічі і жіночі соціальні ролі. Успіх асоціюється з проявом
традиційно чоловічих якостей. До високосоревновательним культурам в рівній
мірі відносяться протиставлені в багатьох інших відносинах США і Японія. До
нізкосоревновательним - скандинавські країни.
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4) Індивідуалізм / колективізм (Individualism / Collectivism - IC) - індекс,
що визначає, наскільки суспільство готове погодитися з тим, що погляди та
вчинки окремої особистості можуть бути незалежні від колективних або
групових переконань і дій. Так, в США успіх - це насамперед особисті
досягнення, підкреслюється індивідуальна відповідальність за вчинки.
Колективізм, навпаки, означає, що люди повинні співвідносити свої погляди і
вчинки з цілями групи (сім'ї, організації, партії). Індекс колективізму високий в
Латинській Америці, на Близькому Сході, в Південно-Східній Азії.
Пізніше вчений додав п'ятий пункт - віддалені перспективи (Long-term
Outlook - LO). Він визначає ступінь здатності індивідуума прогнозувати і
будувати стратегії, враховуючи велику кількість параметрів і прораховуючи
відсоток ймовірності. У виробничій сфері це проявляється в умінні укладати
довгострокові угоди і працювати не на миттєвий результат.
У Сполучених Штатах існує багато організацій, які готують
професіоналів в області диверсифікаційного менеджменту. Вони проводять
семінари і конференції, випускають тематичні посібники, надають юридичну
допомогу тим, чиї права порушені, розміщують публікації, покликані впливати
на громадську думку ... Американська школа менеджменту звертає увагу
керівника на те, що він повинен уміти виділяти серед співробітників людину
або групу людей, які потенційно можуть бути дискриміновані, і створити
механізми їх захисту, що забезпечують політкоректне поведінку іншого
персоналу. Незважаючи на деяку уявну нелогічність диверсифікаційного
менеджменту, американці запевняють, що за ним майбутнє. Ця HR-стратегія
припускає відмову від так званої домінантною культури (яка стала
прародителькою культури корпоративної - явища, що грає величезну роль у
сучасному суспільстві) і реабілітації субкультур у виробничому середовищі. На
працівника починають дивитися тими ж очима, що й на клієнта, який завжди
правий. А це вже перехід до нової парадигми корпоративного мислення. Але
поки вона можлива тільки в інкубаторських умовах надприбуткових
корпорацій.
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Статья посвящена проблеме методических особенностей включения
учебных игр в процесс формирования лексико-грамматических навыков
иноязычного диалогизирования на среднем этапе. В качестве эффективного
способа формирования и развития лексико-грамматических навыков
иноязычного диалогического общения средних школьников предложен
комплекс упражнений на базе аудиотекста, методическая организация
которого позволяет задействовать основные ресурсы обучения
диалогической речи: повысить интерес к иноязычному диалогическому
общению на основе личностно-ориентированной индивидуализации и
коллективного взаимодействия и степень коммуникативности материала и
процесса обучения.
Ключевые слова: иноязычные лексико-грамматические навыки,
диалогизирование, аудиотекст.
Реализация коммуникативного подхода и организация коммуникативноориентированного обучения по мнению отечественных (М. Вайсбурд,
Е. Пассов, В. Скалкин, Н. Скляренко) и зарубежных (L. Alexander,
R. Boardman, J. Harmer, Е. Stack) исследователей предполагает в качестве
результата формирование способности вступать в общение, устанавливать
взаимопонимание и решать поставленные задачи. Тем не менее, разработка
вопросов становления умения средних школьников участвовать в диалоге,
правильно интерпретировать воспринимаемые речевые сообщения и
адекватно на них реагировать, выражать собственные мысли и чувства так,
чтобы быть понятым собеседником, не получила должного развития.
Неучтенными остаются и методические особенности включения учебных игр
в процесс формирования лексико-грамматических навыков иноязычного
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диалогизирования на среднем этапе. Это обусловливает необходимость
разработки специальной методической организации комплекса учебноигровых речевых действий учащихся, позволяющих моделировать условия
реального иноязычного диалогического общения. Вышеперечисленные
факторы обусловили выбор темы исследования и составили его
актуальность.
Целью статьи является определение эффективных способов
формирования и развития лексико-грамматических навыков (ЛГН) как основы
успешного иноязычного диалогического общения средних школьников.
Обучение диалогическому общению с использованием аудиотекста
призвано
обеспечить
формирование
рецептивной
стороны
ЛГН
диалогизирования [1]. Работа с аудиотекстом состоит из 3 этапов:
предтекстовый, текстовый и послетекстовый. Предтекстовый этап включает
работу с доской, раздаточным материалом и фрагментами аудиотекста.
Содержанием этапа является снятие языковых трудностей, контроль понимания
трудных предложений, введение и первичное закрепление новых лексических
единиц (ЛЕ), толкование употребления ЛЕ и грамматических явлений и
аудирование изолированных фрагментов текста. Используются следующие
виды работы: введение новых ЛЕ, их объяснение, иллюстрация примерами;
контроль понимания новых ЛЕ аудиотекста на основе визуальной наглядности;
чтение трудных для рецепции предложений; работа со сложными
грамматическими структурами; тематическая группировка ЛЕ; постановка
вопросов; избирательное аудирование фрагментов; лексический тест;
аудирование в предложениях наиболее трудных ЛЕ и грамматических
структур; аудирование в предложениях чисел и имѐн собственных; чтение
отрывков аудиотекста с ориентацией на контроль понимания.
Текстовый этап включает прослушивание всего текста и отдельных
абзацев, смысловых блоков. Обучаемым предлагается подобрать заглавие к
абзацу; осуществить перефразирование; ответить на вопросы; повторно
прослушать текст и его фрагменты.
Послетекстовый этап включает вопросно-ответную работу; составление
плана пересказа; комментарий к содержанию; описание картинок по теме
текста; составление микродиалогов и диалогов по теме текста.
Комплекс упражнений для развития навыков иноязычной диалогической
речи применительно к среднему этапу включает три последовательные серии
учебных действий: 1) аспектно-тренировочные упражнения, направленные на
отработку
фонетического
и
лексико-грамматического
материала;
2) упражнения для развития умений реплицирования; 3) упражнения в
коммуникативном диалогизировании. Упражнения первой и второй серии –
подготовительные. Упражнения третьей серии – речевые.
Серия 1. Структура упражнений подготовительной серии включает:
инструкцию; образец выполнения; стимул (первичный языковой или речевой
материал, подлежащий обработке); реакцию. Аспектно-тренировочные
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упражнения по формированию рецептивной стороны ЛГН диалогизирования
сведены в пять групп. Группа 1 нацелена на снятие лингвистических
трудностей: фонетических: Listen to the words. Raise your hands when you hear
the words with the sound [i]; лексических: Listen to the words. Raise your hands
when you hear animal names; грамматических: Listen to the words. Raise your
hands when you hear the words in the plural: desk, tables, box, pens, books, boxes,
pencil. Упражнения группы 2 нацелены на развитие слуховой памяти (учитель
произносит ряд слов, затем ученики по памяти отбирают названные предметы
или картинки.) Упражнения группы 3 нацелены на развитие внимания
учащихся: Listen and tell the name of Mike‘s sister: ―I have a sister. Her name is
Ann. Mike does not have a sister. He has got a brother.‖ Упражнения группы 4
нацелены на развитие воображения: Listen to the sentences and give names to the
things: We write with it on the blackboard. It‘s white. Упражнения группы 5
нацелены на развитие логического мышления: Listen to the sentence. Say whether
they are logically arranged: ―Her name is Mary. This is a girl.‖
Серия 2. Упражнения для развития умений реплицирования
1) Вопросно-ответные упражнения. Для средних школьников наиболее
приемлемы вопросы, ответы на которые известны из их жизненного опыта [3].
В учебных целях учащимся предлагают отвечать полными ответами. При
выполнении вопросно-ответных упражнений следует формировать умение
использовать клише подтверждения или отрицания. Альтернативные вопросы
сами по себе частично содержат ответ: Is your dress black or white? – My dress is
white. На специальные вопросы учащиеся дают неполные ответы и развѐрнутые
пояснения: What is your favorite subject? – (My favorite subject is) English.
2) репликовые упражнения: а) утверждение-вопрос (ответная реплика
выражает удивление, сомнение, переспрос, уточнение, желание получить
дополнительные сведения и др.): Express your surprise: It takes me one hour to get
to school. – Do you live so far?; б) утверждение-утверждение (ответная реплика
выражает подтверждение, согласие, суждение, заверение, поправку, обещание):
Exchange polite replies with your partner: I‘m sorry. – It‘s all right;
в) утверждение-отрицание (ответная реплика выражает опровержение,
несогласие, возражение, протест): Disagree and correct your partner: Today is the
third of May. – That is not right. Today is the fifth of May; г) побуждениеповествование (ответная реплика содержит вопрос / побуждение): React to the
order: Buy some bread, please. – How can I buy it? I don‘t have any money.
3) Условная беседа. Для разработки условной беседы в условно-речевых
упражнениях интерес представляет такой тип связанности реплик участников
групповой беседы, при котором любое последующее высказывание является
развитием первоначального [2]. Беседа такой структуры искусственно
создаѐтся в классе.
4) В дополняемых ситуациях ученикам предлагается дополнить, завершить
описание каких-либо обстоятельств, сделать из предъявленного фрагмента
вывод. Описание ситуации даѐтся лаконично. Реакция учащихся имеет вид
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трансформированного высказывания: It is the last lesson. The bell rings and it is
the end of this lesson. You are glad. Why? – I am glad because it is the last lesson
today and I can go home.
Серия 3. Упражнения в коммуникативном диалогизировании,
выполняемые в форме парной или групповой беседы: 1) тематическая беседа по
изучаемой разговорной теме; 2) вопросы учащихся, задаваемые друг другу или
учителю, содержание которых задается при помощи раздаточного материала
или плана беседы; 3) ролевые игры, обеспечивающие тренировку в
употреблении учебного материала в ряде ситуаций ролевого общения.
Таким образом, эффективным способом формирования и развития ЛГН
иноязычного диалогического общения средних школьников служит комплекс
упражнений на базе аудиотекста, включающий в себя три серии упражнений:
подготовительные упражнения, упражнения для развития умений
реплицирования, упражнения в коммуникативном диалогизировании. Подобная
методическая организация комплекса упражнений позволяет задействовать
основные ресурсы обучения диалогической речи: повысить интерес к
иноязычному диалогическому общению на основе личностно-ориентированной
индивидуализации
и
коллективного
взаимодействия
и
степень
коммуникативности материала обучения.
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The article is devoted to the problem of methodological characteristics of introducing
teaching games into the process of forming lexical-grammatical habits of foreign-language
dialogic speech at the intermediate stage. As en effective means of forming and developing
intermediate schoolchildren‘s lexical-grammatical habits of foreign-language dialogic
communication there has been proposed a complex of exercises based on the audio-text, the
methodological organization of which allows for employing the principal resources of teaching
dialogic speech: to raise interest to foreign-language dialogic communication on the basis of
personality-oriented individualization and collective interaction, and the level of the
communicative character of both the material and process of teaching.
Key words: foreign-language lexical-grammatical habits, dialogic speech, audio-text.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНИМИ
КАДРАМИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Лебідь І. Ю.
доцент кафедри
педагогіки та методик
дошкільної та початкової освіти
м. Кам‘янець-Подільський
Анотація: Основним питанням, що розглянуте у даній статті є
намагання уряду покращити підготовку вчительських кадрів для забезпечення
навчального процесу.
Ключові слова: освітня система, початкова школа, педагогічні кадри,
педагогічні короткотермінові курси, освітня політика, політичний режим.
Постановка проблеми. Становлення початкової освіти в Україні на
початку ХХ століття проходило за складних соціально-економічних умов.
Країні у спадок дісталася вкрай зруйнована економіка, соціально-політична
нестабільність та надзвичайно загострені класові суперечності, що не могло
негативно не вплинути на систему освіти.
Аналіз останніх досліджень. Проблемі процесу забезпечення початкової
школи педагогічними кадрами присвячено чимало наукових публікацій,
зокрема заслуговує увагу праця «Нариси історії українського шкільництва
1905–1933 рр.» (1996 р., за ред. О. В. Сухомлинської). Також важливу роль
становлять наукові праці О. М. Завальнюка, С. О. Сірополка, Б. М. Ступарика,
Т. В. Філімонова, О. В. Сухомлинської, М. Д. Ярмаченка, Г. М. Ясинського та
ін. Однак процес забезпечення загальнопочаткового навчання педагогічними
кадрами в Україні залишається недостатньо вивченим.
Мета статті: проаналізувати процес забезпечення початкової школи
педагогічними кадрами.
Виклад основного матеріалу.
У січні 1918 р., після проголошення ІV Універсалом самостійності
Української Народної Республіки (УНР), Генеральний Секретаріат Освіти
(ГСО) було перетворено на Міністерство Народної Освіти (МНО), яке
очолював І. Ф. Стешенко. Під його керівництвом та за участю відомих
педагогів того часу (А. Ф. Музиченко, І. І. Огієнко, С. П. Постернак,
С.
Ф. Русова, С. О. Сірополко) розроблено концепцію національної школи в
Україні. У Концепції національної школи головна роль відводилася вчителеві.
Тому закономірно, що з моменту проголошення незалежної України Урядом та
органами управління освіти було чимало зроблено щодо підготовки
педагогічних кадрів. Фактично всі заходи щодо здійснення політики Центральної Ради в галузі освіти лягли на свідому частину вчительства, об'єднану у
Всеукраїнську Учительську Спілку. Завдяки її активної участі протягом літа
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1917 р. вдалося організувати мережу короткотермінових курсів перепідготовки
педагогічних кадрів. До них приймалися випускники вищих початкових і
аналогічних шкіл. На курсах готували вчителів для нижчих початкових шкіл.
Представники влади добре усвідомлювали «що доля майбутньої України в
руках талановитого українського вчителя» [1, с. 47]. Тому держава проявляла
до вчителя відповідну увагу, що позначилося не лише на підготовці його до
професійної діяльності, але й на підвищенні заробітної плати. Так у 1917/1918
н.р. тижневе навантаження на педагога становило 12 год., а місячна зарплата –
600 крб. Із року в рік вимоги до підготовки вчителів початкових класів
підвищувалися, неперервно зростала потреба у збільшенні їх кількості.
За доби Директорії значного поширення в УНР (березень 1918 р.) набрали
одно-дворічні педагогічні курси, створені на локально-організаційних засадах
при Київському та Одеському учбових округах, на які зараховувалися «особи з
вищою освітою, або студенти і курсистки старших курсів» і готували з них
учителів середніх шкіл [2]. У 1919 р. курсова перепідготовка вчителів набула
загальнодержавного характеру: МНО виділило на утримання курсів 206700
гривень. На дворічні педагогічні курси приймали осіб з середньою освітою і
здійснювали підготовку вчителів вищих початкових шкіл. У 1919 р. їх
нараховувалося в Україні 34. На педагогічну підготовку вчителів
спрямовувалась також програма педагогічних класів при єпархіальних дівочих
школах, яких у державі на початку 1919 р. нараховувалось 15. Курси тривали
три місяці і були «обов‘язковими для всього вчительства середніх шкіл
України, крім тих, котрі з самого початку революції ведуть виклади цілком
українською мовою» [2]. На ці курси «відкомандировуються з кожної середньої
школи ¼ педагогічного персоналу». «Ті вчителі, – підкреслювалось у
положенні, – що не виконують програму курсів, та не представляють свідоцтва
про їхнє закінчення, позбавляються права займати посади в середніх школах
України» [3, с. 23]. Також Директорія прийняла рішення щодо поліпшення
матеріального становища вчителя. 26 січня 1919 р. було ухвалено Закон про
збільшення Державної допомоги на утримання вчителів нижчих початкових
шкіл і других класів двокласових шкіл, підвищення асигнування народної
освіти в сумі 11 821 250 крб. [4, с. 56].
Значні зміни в організації, змісті й методиці шкільної роботи вчителів
окресленого історичного періоду були визначені постановою ЦК ВКП(б) «Про
початкову й середню школу» від 25 серпня 1931 року. Засадами подальшої роботи
школи Центральний Комітет запропонував ленінські вказівки про тісний зв'язок
школи із завданнями будівництва соціалізму, підвищення уваги до школи з боку
партійних, радянських і комсомольських організацій [5]. Постанова глибоко
вивчалася працівниками народної освіти. Вже в вересні того ж 1931 р. відбувся VI
пленум ЦК Спілки працівників освіти, який проходив під знаком мобілізації
вчительства для виконання завдань, поставлених ЦК партії. На той час змінився
якісний склад учительства. Соціальний статус учителів та учнів за їх походженням
був таким: робітників і дітей робітників – 16,5%, селян і дітей селян – 32,3%,
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загалом робітничо-селянська група становила 48,8%; службовців і дітей службовців
– 37,3%, дітей служителів культу – 6,3%. Решта була з кустарів, торговців тощо. За
освітою вчителі розподілялися таким чином: із закінченою вищою освітою було
8,5%, з незакінченою вищою – 7,3%, вчителів що вчились і одночасно працювали у
ВНЗ – 3,6%, із закінченою середньою освітою – 59%, з незакінченою та ті, що
вчились у середніх школах – 9,6%, з нижчою (початковою) – 11,7%, з домашньою
освітою – 0,2%. Всього на 1 січня 1931 р. за вибірковим переписом Держплану,
армія народних учителів перевищувала півмільйона чоловік. Членів ВКП(б) у
складі вчительства було 6,5%, комсомольців – 11,3%, безпартійних – 82,2% [6, с.
114–115].
Підвищення кваліфікації вчителів було неможливим без створення на
місцях спеціальних центрів організації навчання й підвищення кваліфікації.
Такими центрами стали інститути підвищення кваліфікації кадрів народної
освіти (ІПККНО) У 1932 р. їх в Україні було 5, а в 1934 р. ця кількість зросла до
19. Інститути підвищення кваліфікації були створені у більшості країв,
областей, республік. У вересні 1934 р. було затверджено положення про
інститути, яке конкретизувало й уточнювало їхню структуру, зміст і
організацію роботи. Здійснені в першій половині 30-х років заходи урядом та
органами управління освіти сприяли підвищенню кваліфікації вчителів. За
п'ятнадцять років після перемоги Жовтневої революції в підсумку боротьби за
початковий всеобуч кількість учителів зросла з 231007 до 614922 чоловік [7].
Значну роботу щодо забезпечення початкових шкіл вчительськими кадрами
проводили місцеві органи влади, що свідчить про наявність елементів
демократизму в справі управління їх діяльністю.
Незважаючи на наявні недоліки, курсова підготовка сприяла значною
мірою здійсненню всеобучу. Важливо наголосити, що завдяки короткотерміновим
курсам учительська армія поповнилася вихідцями з робітників і селян, що
сприяло зміні соціального складу учительства.
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Досліджували особливості демократичного стилю управління як засобу
досягнення успіху, порівнюючи з авторитарним. Розкривали проблеми
демократизації управління на сучасному етапі розвитку України. Аналізували
взаємодію таких фундаментальних феноменів, як демократія та
авторитаризм. У позитивному і негативному висвітленні розглядали
особливості демократії і авторитаризму, питання утвердження моральноетичних засад у професійній діяльності менеджерів.
Ключові слова: демократизація управління, авторитаризм в управлінні,
комбінована модель управління.
Успішне вирішення соціальних проблем колективів й окремих працівників
при переході України до соціально орієнтованої економіки,за нашим глибоким
переконанням, неможливе без демократизації управління.
Проблеми необхідностідемократизації управління досліджували значна
кількість вітчизняних і зарубіжних вчених, але розгляд даного питання на нашу
думку не втратив своєї актуальності в зв‘язку з сьогоденними реаліями життя.
Деструктивні тенденції в управлінні залишаються. Корумпованість
охопила всі структури управління. Корупція характерна для будь-якого
державного апарату — це його хронічна й невиліковна хвороба, постійна
корозія, котра підточує підвалини влади. Однак рівень корупції — це
моральний термометр конкретного суспільства та його державного апарату,
показник моральності чиновного люду. Бюрократизм в нашій країні став
нормою поведінки державних службовців. Усе це фактично звело нанівець
організаційну діяльність державного управління, призвело до втрати
керованості багатьма сферами суспільного життя, й особливо економікою [1].
Аналізуючи попередній підхід до проблеми управління вітчизняних науковців
Цветкова В.В.та Горбатенко В.П. і враховуючи дату висловлення цих думок,
можемо зробити висновок, що все ж таки незважаючи на багаточисленні
наукові праці даної тематики, ситуація в країні, в цілому, та на підприємствах,
зокрема, залишається невтішно сталою протягом багатьох років, що не може не
наштовхнути на думку, що ж саме потрібно зробити, які пріоритети змінити, а
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на яких наголосити, щоб все-таки управління призводило до успішного
розвитку об‘єкта менеджменту, а не до його занепаду.
Демократизація управління пов‘язується з наданням значних ―робочих
свобод‖, делегуванням повноважень працівникам, організацією колективної
роботи, формуванням різних робочих груп, підвищенням рівня самостійності
підрозділів аж до створення автономних ―центрів прибутку‖.[2] Таку думку з
приводу досліджуваної теми висвітлює у своїй праці Колесніков Г.О.,
розглядаючи, даний підхід, можемо цілком погодитись з ним з урахуванням
того, що сьогодні в практичних реаліях життя більшість менеджерів керівників
установ, підприємств та навіть країни, спираються лише на свої суб‘єктивні
управлінські рішення з мінімальним залученням до обговорення своїх
підлеглих, що призводить до неузгодженості дій з боку колективів та як
наслідок неотримання або недоотримання запланованих результатів діяльності.
Саме в такому контексті на нашу думку не вистачає демократизації дій
управлінців як ефективного засобу досягнення успіху.
Деякі науковці, розглядаючи питання демократизації управління
виокремлюють навіть Закон управління, який трактують наступним чином:
«Закон припускає, що управління буде ефективним у тому випадку, якщо воно
відповідатиме інтересам людей. Для цього необхідно щоб управління було не
тільки професійним, але й демократичним. Цей закон розглядає
взаємовідносини між людьми в колективі, співвідношення влади та
підлеглості.»[3] З точки зору майбутнього юриста можливо дійсно було б
доцільно прийняти Закон України, який би трактував поняття управління в
цілому та менеджменту зокрема в демократичних аспектах його проведення,
звичайно як і більшість законів нашої країни він зазнав би критики з боку
одних, та схвальних відгуків зі сторони інших, але саме неоднозначність думок
робить будь яку тему актуальною, живою, темою яка залишає не байдужим
кожну освічену людину, і виходячи з цього на нашу думку потрібно висловити і
протилежні думки стосовно досліджуваної теми, адже не всі погоджуються з
демократизацією в управлянні, що на мою думку й приводить до негативних
настроїв працюючих, та як наслідок не ефективного результату.
Критиками демократизації в управлінні виступають прихильники
авторитаризму, та методу централізованого управління за яких всю чи більшу
частину влади зосереджено в руках однієї чи групи осіб.
До типових ознак авторитарного стилю управління належать такі:
• прийняття рішення, виконання та контроль — входять до компетенції
кількох людей;
• керівник приймає рішення в одноособовому порядку і дає вказівки;
• підлеглий беззастережно сприймає вказівки і виконує їх;
• керівник контролює виконання своїх вказівок;
• підлеглий не має права контролювати начальника.[4]
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Аналізуючи, ознаки авторитаризму не можемо не помітити зв'язок з
особливостями планового управління економікою, які широко застосовувалися
в управлінні на підприємствах в радянські часи.
Окрім вище зазначених стилів управління, існує ще один комбінований
тобто об‘єднуючий у собі ознаки обох стилів спосіб управління, найвідомішим
описом даного стилю керівництва є гратка менеджменту, запропонована
сучасними американськими вченими Робертом Блейком і ДжоанМоутон
(рис.1).[5]. На їх думку, кожний результат досягається у "силовому полі" між
виробництвом і людиною. Перша "силова лінія" спрямована на максимальний
обсяг виробництва товарів і послуг. Постійними цілями тут є максимально
високий прибуток, економія витрат виробництва та ін. Намагання при цьому
підвищити продуктивність будь-якою ціною призведе до мізерних результатів.
Друга "силова лінія" націлена на людину. Вона спрямована на те, щоб умови
праці найбільшою мірою відповідали її потребам та бажанням. Добре
самопочуття і задоволення від роботи — друга мета. Отже, амплітуда стилів
керівництва перебуває в межах, позначених 1.1-9.9. Очевидно, стиль
закодований як 9.9, — ідеал, якого можна досягти. Він полягає в умінні
менеджера так побудувати свою роботу, щоб підлеглі вбачали в ній можливість
самореалізації, підтвердження власної значущості.
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Рис. 1 Гратка менеджменту
Рис.2. [5] графічно показує діапазон поведінки керівника від
автократичного до ліберального стилю. Відмінності в крайніх позиціях цього
діапазону полягають у ступені використання керівником своєї влади і свободи,
яка надається підлеглим. Отже, стиль керівництва конкретного керівника
можна описати в координатах ставлення до людей і ставлення до виробництва.
Міра тяжіння керівника до тієї чи іншої силової лінії відображатиме його
індивідуальний стиль керівництва.

Рис. 2 Одномірний опис стилю керівництва
Отже, підсумовуючи дане дослідження можемо зробити висновок, що
стираючи минуле (авторитарний спосіб управління) не можливо досягти успіху
у майбутньому, спираючись тільки на демократизацію управління, утискаючи
тим самим ідеали протилежної сторони. На нашу думку все ж таки
комбінований стиль управління у своєму гармонійному поєднанні, наскільки це
можливо, допоможе досягти того довгоочікуваного результату успішного
менеджменту, як наслідок успіху у його діяльності як в країні цілому так на
підприємствах зокрема.
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Представлено можливі навпрямки здійснення науково-дослідної роботи
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Постановка проблеми
Сучасний стан розвитку освітньої сфери значним чином залежить від
рівня насиченості освітніх програм загалом та конкретної аудиторнопрактичної роботи зокрема залученням студентів до науково-дослідної роботи.
Проте слід зауважити, що тут мова йде не про довантаження студентської
молоді додатковою, часто непов‘язаною із профільністю їхнього навчання
роботою, котра пропонується студентам, з метою часткового використання
потенціалу навчального закладу, а про конкретну науково-дослідну роботу, що
безпосередньо стосується навчання, та сформульована і сформована, як
невід‘ємний елемент навчально-педагогічного процесу.
Особливо це стосується здійснення можливості практичної реалізації
знань із соціально-гуманітарних дисциплін, які за своєю суттю орієнтовані на
надання, в першу чергу, теоретичної інформації.
Оскільки маю можливість співпрацювати із студентами над вивченням
навчальної дисципліни «соціологія», пропоную до Вашої уваги варіанти
(способи) виконання науково-дослідницької роботи (співпраці) з максимальним
врахуванням профільності академічних груп.
У статті основна увага зосереджуватиметься на процесі викладання
соціально-гуманітарних дисциплін студентам, що здобувають освіту у галузі
знань «Сфера обслуговування», зокрема за напрямом підготовки «Готельноресторанна справа». Однак, схожий спосіб організації науково-дослідницької
роботи студентів має майже необмежені можливості застосування під час
вивчення будь-якої дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічні
підготовки. Тут все залежить від креативності та налагодженого
взаєморозуміння спільноти навчального закладу.
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Аналіз останніх публікацій і досліджень
Однією з найважливіших вимог, що зумовлюють сенс розвитку освіти, є
відповідність потребам суспільства.
В. Вербець, описуючи соціально-психологічні особливості підготовки
фахівців гуманітарної галузі, зазначає, що важливим є усвідомлення
варіативності соціальних умов, які продукують відповідні запити та потреби…
[1; с.75].
Форма та зміст науково-дослідної діяльності студентів насамперед
повинні бути спроектовані у відповідності до найновіших умов та запитів
розвитку відповідної галузі.
Побудова системи науково-дослідної діяльності студентів у
відповідності до вимог сьогодення є своєрідною інноваційним підходом до
підготовки фахівців.
Як зазначає С. В. Маркіян, темп і спрямованість соціокультурних
трансформацій у сучасних соціумах визначають саме інновації в освітній сфері
[2; с. 19].
Від того, якою мірою студенти (потенційні фахівці) володіють навиками
організації самостійного наукового пошуку залежить в цілому рівень розвитку
відповідної сфери зайнятості цих студентів.
Відповідно до Галузевого стандарту освіти, визначено нормативні
дисципліни циклу гуманітарної і соціальної підготовки, вивчення яких
спрямоване
на
формування
світоглядних,
психолого-педагогічних,
загальноекономічних, а також соціально-комунікативних компетенцій фахівців
[3; с. 9, 12].
Уважно проаналізувавши завдання, які формулюють та підтверджують
суть вивчення соціально-гуманітарних дисциплін, можна зробити висновок, що
навчальні предмети цього циклу викладаються саме для того, щоб допомогли
сформуватися всебічно розвинутій особистості, повністю підготовленій до
соціального, культурного, міжособистісного середовищ суспільства.
Таке формулювання позиціонує соціально-гуманітарні дисципліни у
якісно новому розумінні, розумінні вишколу повсякденності, у якій людна є не
лише пасивним спостерігачем, але активною, творчою, освіченою особистістю.
На думку Н. Пилипенко, результативність адаптації молодої людини до
змін умов її діяльності на початкових етапах професійного становлення
значною мірою визначають мотиваційні механізми. [4, с. 131].
Надання можливості студенту здійснювати самостійні (не наказові, але
за добровільним вибором теми, способів та медові досліджень) наукові пошуки
є універсальною мотивацією, адже така організація навчального процесу
максимально наближає сферу освіти до сфери реалізації знань на практиці.
На думку С. Щудло, серед основних аспектів освітнього процесу, на які
повинна бути зорієнтована самооцінка його поточного функціонування, з
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метою отримання позитивного результату, є також якість наукової діяльності
[5; с. 78].
Від того, якою мірою наукова діяльність ефективно спланована та
практично реалізована залежить якість надання освітніх послуг студентам. У
системі освіти якість наукової діяльності більшою мірою стосується не новизни
результатів (хоча наукові відкриття, нові ідеї та методологія є безперечним
успіхом), а саме процес використання методів, оперування інструментарієм
кожної окремої науки.
Формулювання мети та завдань
Метою статті є представлення до уваги студентської та науковопедагогічної спільноти ідеї поєднання навчального процесу із практичною
(актуальною та реальною) науково-дослідною діяльністю. Йдеться про
сприйняття та реалізацію науково-дослідного процесу у навчанні не як додатка,
а саме як невід‘ємного елемента процесу навчання із практичною реалізацією
знань, засвоєних пі час вивчення соціально-гуманітарних навчальних
дисциплін.
Завдання статті полягає у наступних формулюваннях:
звернути увагу читача на важливість практично-наукової
частини освітнього процесу;
сформулювати способи практичних наукових досліджень у
контексті викладання соціально-гуманітарних дисциплін на
прикладі вивчення соціології;
запропонувати та започаткувати дискусію стосовно реальних і
потенційних можливостей та ідей формування навчального
процесу у відповідностями до вимог сьогодення.
Виклад основного матеріалу дослідження
Відповідно до поставлених завдань статті можна сформулювати
центральне концептуальне питання проблематики: «Яким чином та у якому
вигляді організувати таку науково-дослідницьку діяльність студентства, яка
б, по-перше, була цікавою та актуальною, по-друге, відповідала відповідним
навчальним програмам, по-третє, бала сформована у чіткій відповідності до
пробільності академічної групи?»
На мій погляд, реалізація такої мети чи відповідь на поставлене
запитання можлива за умови постійного пошуку науково-педагогічними
працівниками зовсім нових, унікальних способів використання системи знань
конкретної навчальної дисципліни у сфері майбутньої зайнятості тих, кого
навчаємо.
Пропоную до Вашої уваги таблицю (Табл. 1.), у якій зазначено лише
частину можливих тем на напрямків науко-дослідницької роботи студентів
різних напрямів підготовки під час вивчення навчальної дисципліни
«Соціологія». Тут важливо зазначити, що вибір, формулювання теми, а також
всі подальші етапи дослідження мають бути обрані саме студентами. Роль же
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викладача у цьому процесі є настільки ефективною, наскільки вона є
координаційною (не більше).
Табл. 1.
Напрями реалізації науково -дослідницької роботи
студентів у процесі вивчення соціології
№

Назва
спеціальностей,
напрямів навчання

Тема науково дослідницької роботи
«Соціально економічні
моделі поведінки
студентської молоді у
процесі працевлаштування»
«Особливості формування
соціальних статусів та ролей
у відповідності до професії»

1

Міжнародна економіка

2

Облік і аудит

3

Товарознавство і
торгівельне
підприємництво

«Товарознавчі дослідження
денного раціону студентської
молоді»

4

Менеджмент

«Міжособистісні особливості
взаємодії між керівництвом
та підлеглими»

5

Харчові технології та
інженерія

«Культура харчування в
контексті періоду соціальноісторичного розвитку»

6

Готельно-ресторанна
справа

«Особливості та критерії
менеджменту з набору
персоналу в готельноресторанному бізнесі»

Форма та зміст
дослідницької роботи 2
Соціологічне опитування
методом анкетування.
Соціологічне опитування
методом інтерв‘ю.
Соціологічне опитування
методом анкетування.
Соціологічне дослідження
методом фіксованого
включеного спостереження.
Експертне опитування.
Соціологічне опитування
методом анкетування.
Аналіз документів.
Експертне опитування.
Соціологічне опитування
методом анкетування.
Експертне опитування
методом стандартизованого
інтерв‘ю.

Варто зазначити, що структуру, питання, тези та процедуру організації і
реалізації досліджень студенти формулюють самостійно, у відповідності до
потреби у тій інформації, яка для них є найбільш цікавою, проте недоступною
через недостатність чи відсутність досліджень актуальних тем.
Під час реалізації науково-дослідницьких проектів студенти апробують
реальні можливості та ступінь корисності знань із соціально-гуманітарних
дисциплін у контексті власної спеціальності. Тому виконання досліджень має
необхідний рівень мотивації, а потенційні результати є цікавими для
дослідницької групи.

2

Дуже важливо, щоб студенти мали можливість ознайомитися із всіма етапами процесу наукової
діяльності під час реалізації дослідження. У випадку проведення соціологічного дослідження – починаючи від
формулювань питань анкети, і закінчуючи інтерпретацією отриманих результатів. Тут варто зауважити, що
перевантаження студентів повномасштабними дослідженнями є неприпустимим. Орієнтуватися потрібно на
мінімально допустиму вибірку, проектуючи таке дослідження, яке одночасно було б комплексним (включало
всі необхідні етапи) та можливим для здійснення зусиллями академічної групи.
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З метою представлення прикладу подальшої організації наукової роботи
пропоную ознайомитися із наступною таблицею (Табл. 2), у якій описано
послідовність етапів дослідницького проекту, що здійснюється у межах
вивчення навчальної дисципліни «Соціологія туризму» студентами напряму
підготовки «Готельно-ресторанна справа».
Табл. 2.
Етапи реалізації науково-дослідного проекту
«Особливості та критерії менеджменту з набору персоналу
в готельно-ресторанному бізнесі»
№
етапу

Зміст роботи

Роль викладача

I

Академічна група самостійно пропонує
ідею та концепцію дослідницького
проекту.

Рекомендації щодо можливостей
використання методологічного
інструментарію соціології у сфері
готельно-ресторанного бізнесу.

II

III

IV

Академічна група самостійно формулює
перелік питань, які, на думку студентів, Поради щодо формулювань запитань па
є найбільш актуальними та цікавими
послідовностей розміщення у анкеті.
для них.
Академічна група, самостійно
розподіляється на підгрупи для
організації дослідження (розрахунок
Надання можливості студентам обирати
вибірки, дизайн анкети, розробка
завдання відповідно до їхніх зацікавлень.
маршрутів опитування, підбір експертів
для інтерв‘ю).
Співпраця у ролі учасника дослідження з
Академічна група самостійно проводить
мінімальним втручанням під час
дослідження.
інтерв‘ю чи анкетування.

V

Академічна група самостійно здійснює
інтерпретацію результатів досліджень.

Звернення уваги на можливості
інтерпретації узагальнених даних.

VI

Академічна група самостійно
представляє результати досліджень
іншим групам відповідного напряму
підготовки.

Забезпечення організації семінару у
вигляді презентації науково-дослідного
проекту.

Підведення підсумків дослідження.

Обов‘язкове врахування науководослідницької роботи студенів під час
визначення успішності.

VII

Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Такий спосіб організації навчального процесу, на мій погляд, значно
підсилить практичну складову як науково-дослідної роботи студентів так і їх
рівень їх професіоналізму і фаховості. Крім того, робота із найнеобхіднішим
теоретичним матеріалом із можливістю паралельної апробації знань на
практиці перетворює процес навчання на більш цікавий та захоплюючий, адже
з кожним новим днем навчання, із кожною новою темою студент вже відчуває
себе фахівцем.
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Без сумніву, представлені положення хоча б часткового вдосконалення
здійснення науково-дослідної роботи студентів та практичне закріплення
теоретичної інформації, отриманої під час вивчення соціально-гуманітарних
дисциплін мають апробаційний характер і потребують обговорення та дискусії.
Однак, на мою думку, навчальний процес повинен бути більш практично
напрямленим. Саме за цієї умови кваліфікований фахівець відчуватиме потребу
(яка, по суті, буде навиком) невпинно та постійно вдосконалювати та
покращувати рівень своєї кваліфікації. Іншими словами, звикне до постійного
самонавчання.
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THE POSSIBILITIES OF SCIENTIFIC-RESEARCH WORK MAKING IN THE
CONTEXT OF SOCIAL-HUMANITARIAN DISCIPLINES TEACHING.
T. Matviychuk
Department Of Social-Humanitarian Disciplines
Lviv Institute of Economy and Tourism
e. mail: taras_xd@ukr.net
The possible ways of scientific-research work making in the context of social-humanitarian
disciplines teaching are represented.
Key words: scientific-research work, socio-humanitarian disciplines, sociology.
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УДК 612.122.95:91
ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
ПОСІБНИКА «ЛОГІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»
І. Мельник
Науковий керівник: к. п. н. Сікора Я. Б.
Кафедра прикладної математики та інформатики
Житомирський державний університет імені Івана Франка
e.mail:Inna280492@gmail.com
У статті охарактеризовані деякі аспекти підготовки студентів до
розробки електронних підручників засобами інформаційно-комунікаційних
технологій, а також розглянута технологія розробки електронних підручників.
Ключові слова: інформаційні інтелектуальні процеси, інтерактивність,
електронні посібники, програмні засоби навчального призначення.
Сучасний етап реформування вищої освіти України характеризується
поступовим входженням її до європейського освітнього простору в рамках,
окреслених Болонською декларацією. Пов'язані з цим зміни в організації
навчання студентів – перехід до кредитно-модульної системи, привели до
скорочення аудиторного навантаження студентів і збільшення часу на
самостійну роботу.
Традиційно, самостійна діяльність студента полягає переважно в
опрацюванні відповідної навчально-наукової літератури та періодичних видань
з метою надбання загальноосвітніх та професійних знань, умінь і навичок.
Однак, недостатнє фінансування державою системи освіти, привело до
збіднення бібліотечних фондів, недостатнього забезпечення студентів
друкованою навчальною літературою. Вихід з такої ситуації ми бачимо в
створенні та впровадженні в навчальний процес літератури нового типу —
електронних підручників.
Тому з метою забезпечення студентів навчальним матеріалом для
підтримки їх самостійної діяльності в позааудиторний час, автором даної статті
розпочато роботу по створенню електронного навчального посібника з
логічного програмування, матеріал по якому викладається кафедрою
прикладної математики та інформатики Житомирського державного
університету імені Івана Франка.
Метою даної статті є висвітлення питань, пов‘язаних з особливостями
створення електронних підручників та їх використанням у навчальному
процесі.
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Окремі аспекти електронного підручника досліджувались у роботах
О. В. Бондар,
А. А. Вихтуновської,
Л. Є. Гризун,
В М. Лепченко,
Т. С. Марченка, М. П. Турова, Т. П. Соколовської та ін.
Підручники завжди були невід'ємним компонентом всього навчального
процесу. У загальній системі засобів навчання вони служили основним
стрижнем для отримання нових знань. Видатний чеський педагог
Я.А.Каменський про підручник сказав, що книга є найголовнішим засобом
навчання зі всієї системи засобів навчання. Тому, серед всього різноманіття
різної літератури, підручник є першим і найважливішим джерелом знань для
учнів, і його слід розглядати як один з основних компонентів всього навчання.
Стрімкий процес інформатизації відкриває в освіті шлях електронним
підручникам. Сучасні методи представлення інформації в комп'ютерах містять
в собі не тільки текст, малюнки, графіку, креслення, але й звукові та відео
фрагменти, що забезпечує наочність підручника. У зв‘язку з актуальністю цього
питання вченими, педагогами, фахівцями інформаційно-бібліотечної сфери
ведуться розробки основних принципів, що характеризують сучасний
електронний підручник, його підготовку, поширення, застосування при
вивченні окремих предметів.
Електронний підручник – основне освітнє електронне видання, створене
на високому науковому і методологічному рівні, яке повністю відповідає
програмі і змісту навчальної дисципліни (обумовлених освітнім стандартом),
забезпечує безперервність і повноту дидактичного циклу процесу навчання за
умови здійснення інтерактивного зворотного зв‘язку. Зазвичай електронний
підручник являє собою комплект навчальних, контролюючих, моделюючих та
інших програм, які розташовані на електронних носіях і у яких відображено
основний науковий зміст навчальної дисципліни [1, с.34-35].
Електронні підручники – програмні засоби, які охоплюють значні за
обсягом матеріалу розділи навчальних курсів або повністю навчальні курси.
Вони призначені переважно для індивідуального навчання.
Електронний посібник має ряд принципових відмінностей від посібника,
виготовленого типографським способом:
1) можливість мультимедіа;
2) забезпечення віртуальної реальності;
3) високий ступінь інтерактивності;
4) можливість індивідуального підходу до слухача.
Використання в структурі електронного посібника елементів мультимедіа
дозволяє здійснювати одночасну передачу різноманітних видів інформації.
Багато процесів і об‘єктів в електронному посібнику може бути подано в
динаміці їх розвитку, а також у вигляді 2-х або 3-х мірних моделей, що
викликає у користувача ілюзію реальності зображуваних об‘єктів.
Інтерактивність дозволяє встановити зворотній зв‘язок користувача
інформацією з її джерелом (викладачем).
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Електронний посібник має певні переваги перед традиційними видами
посібників:
1) вивчення матеріалу може бути не пов‘язане з часовими рамками
(аудиторними заняттями);
2) дозволяє розвивати навички самостійної роботи слухачів;
3) структура посібника допомагає встановлювати контроль над
вивченням відповідних блоків тем [2, с.28-29].
Електронні посібники можуть мати додаткові можливості в порівнянні з
паперовим варіантом. Однією із таких можливостей є використання
гіперпосилань, за допомогою яких можливий швидкий перехід від однієї
частини посібника до іншої.
Розробка електронного підручника є складною справою. Від того, як він
був створений залежить наскільки успішно сприйме, зрозуміє і запам'ятає учень
або студент ту інформацію, яка в ньому подана. Тому, при його створенні слід
врахувати:
– сучасні світові тенденції розвитку освіти, вимоги до його якості і до
сучасної науково-методичної літератури;
– технічно-педагогічні особливості передачі інформації від ЕОМ до
людини;
– основні дидактичні прийоми організації і представлення навчального
матеріалу;
– можливості програм, орієнтованих на створення мультимедійних
додатків [3, с.36-38].
На нашу думку, електронні навчальні засоби повинні мати такі ознаки:
- бути багаторівневими: у змісті повинні бути представлені аналітикологічна, візуальна, практична та алгоритмічна форми навчального матеріалу;
- їх конструкція повинна включати елементи самостійного дослідження,
моделювання, елементи інтелектуальної гри у вигляді уявного експерименту;
- у них повинні використовуватися не просто завдання, а пізнавальні задачі
з багатоваріантністю початкових даних і контрольні запитання, що
припускають можливість аналізу одержаних відповідей;
- під час їх створення також повинні бути враховані відповідні пропорції
між аудіомовною, візуальною і чуттєво-сенсорною модальністю під час
засвоєння матеріалу;
- структура навчального матеріалу повинна спонукати до самостійної
роботи, розвивати творче мислення.
Електронний підручник корисний на практичних заняттях у
спеціалізованих аудиторіях тому, що він:
1) дозволяє використовувати комп'ютерну підтримку для вирішення
більшої кількості завдань, звільняє час для аналізу отриманих рішень і їх
графічної інтерпретації;
2) дозволяє викладачеві проводити заняття у формі самостійної роботи за
комп'ютерами, залишаючи за собою роль керівника і консультанта;
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3) дозволяє викладачеві за допомогою комп'ютера швидко і ефективно
контролювати знання учнів, задавати зміст і рівень складності контрольного
заходу [4, с.123-129].
Основним призначенням програмного засобу, який планується розробити,
є використання його на заняттях з курсу ―Логічне програмування‖ або в процесі
самостійного вивчення студентами навчального матеріалу для формування
відповідних теоретичних знань та практичних умінь і навичок.
Створення електронного підручника є новим корисним засобом
підготовки майбутніх спеціалістів. Його використання може допомогти
студенту для представлення матеріалів на лекціях, семінарах, лабораторних
роботах і в подальшій праці.
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Розвиток ринкових відносин в Україні підвищує рівень відповідальності
суб'єктів господарювання за результатами своєї діяльності, які значною
мірою залежать від забезпечення основними засобами, їх технічного стану
та ефективності використання.
Ключові слова: основні засоби, фондовіддача, фондомісткість,
фондоозброєність.
Ефективність діяльності будь-якого підприємства залежить від певних
чинників. Останніми роками збільшилось значення речових факторів
виробництва – основних зсобів. Проблемою є їхнє збереження,
переоснащення для подальшої роботи на підприємстві. Збільшення обсягу
виробництва відбувається завдяки ефективному використанню основних
засобів. Отже, проблема ефективності стає на перший план у процесі
вивчення і дослідження роботи підприємств.
Основні засоби є одним з найважливіших елементів виробничого
процесу, тому з приводу цього на економічних теренах постійно триває
дискусія стосовно тлумачення поняття «основні засоби». Основні засоби - це
активи підприємства, які мають вартісну оцінку, не втрачають матеріальноречову форму в процесі експлуатації, використовуються в процесі
виробництва більше одного року або операційного циклу, переносять свою
вартість у вигляді амортизаційних відрахувань на новостворений продукт,
використання яких, як очікується, принесе підприємству певну економічну
вигоду [1].
Проблема ефективного використання основних засобів і виробничих
потужностей підприємств посідає чільне місце у дослідженнях таких
українських економістів як Іваненко В.М., Шваб Л.І., Пашнюк Л.О., Турило
А.М., Федорчук О.М., Покропивний С.Ф. Однак, незважаючи на наявність
вагомих напрацювань у цій сфері, проблема дослідження ефективності
використання основних засобів залишається відкритою.
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Метою статті є обґрунтування напрямів підвищення ефективності
основних засобів, що забезпечить ефективність і результативність роботи
підприємства.
На сьогоднішній день основним критерієм ефективності використання
основних засобів є отримання максимального результату при оптимальних
затратах. Вибір критерію оптимальності ґрунтується на широкому
впровадженні в практику господарювання більшості вітчизняних підприємств
економетричних моделей оптимізації складу і структури витрат ресурсів.
Головними принципами при цьому виступають [2] :
принцип відповідності, який полягає в забезпечені взаємозв'язку
між критеріями та системою показників ефективності використання основних
засобів;

принцип плановості, який полягає в тому, що кожне підприємство
повинно враховувати і планувати показники ефективності використання
основних засобів з метою досягнення його стратегічних і поточних цілей;

принцип єдності, що відображає взаємоузгодженість між
загальними і частковими показниками ефективності використання основних
засобів;

принцип зацікавленості, який полягає в стимулюванні до
покращення ефективності використання факторів виробництва з метою
пошуку і забезпечення резервів економічного і соціального розвитку
підприємства.
В умовах ринкових відносин особливої актуальності набуває питання
підвищення економічної ефективності використання основних засобів.
Підприємствам важливо знати, якою ціною виробляється валовий продукт,
скільки авансованих засобів, у тому числі основних фондів, брало участь у
його створенні. Відповідь можна дістати, визначивши такі економічні
показники [3]:
1.Фондовіддача — відношення вартості виробленої продукції до
первісної
середньорічної
вартості
основних
виробничих
фондів
сільськогосподарського призначення. В умовах інфляції, коли швидкими
темпами зростають ціни на знаряддя праці, а також вартість капітального
будівництва, цей показник доцільно визначати за товарною продукцією,
оціненою в поточних цінах реалізації. Розрахована таким способом
фондовіддача, хоч і не повністю, але все ж об‘єктивніше характеризує
економічну ефективність використання основних виробничих фондів, ніж
валова продукція, що оцінюється в порівнянних цінах.
По підприємствах фондовіддача основних виробничих фондів істотно
коливається, що пов‘язано з різним рівнем господарювання, неоднаковою
оснащеністю їх цим ресурсом, різним співвідношенням його складових
елементів, ступенем придатності та ін.
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2. Фондомісткість — це зворотний показник фондовіддачі. Він показує,
скільки було використано основних виробничих засобів для виробництва
однієї гривні продукції. Із завершенням комплексної механізації та
автоматизації виробництва, що можливо за стабільного розвитку економіки,
будуть створені об‘єктивні передумови для зниження фондомісткості
виробництва, а значить, і для підвищення фондовіддачі.
3. Фондоозброєність характеризує ступінь технічної оснащеності праці.
Фондоозброєність визначають як співвідношення вартості основних фондів
до чисельності працівників.
До підвищення ефективності використання основних засобів, можна
віднести:
– постійна діагностика технічного стану об‘єктів основних засобів;
– підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу;
– упровадження мотиваційного заохочення робітників;
– удосконалення виробничого процесу на підприємстві;
– прийняття відповідних управлінських рішень на основі застосування
показників ефективності використання основних засобів (фондовіддача,
фондоємність, рентабельність основних фондів та інші показники);
– оцінювання результатів від рішень, які були прийняті .
Вище зазначені фактори дозволяють підвищити ефективність
використання основних засобів підприємства. Маючи основні засоби,
підприємства повинні не тільки прагнути їх модернізувати, а й максимально
ефективно використовувати те, що є, особливо в існуючих умовах дефіциту
фінансів і виробничих інвестицій.
На сьогодні в Україні склалася несприятлива ситуація щодо
забезпеченості та ефективності використання основних засобів. Насамперед,
це пов‘язано з високим ступенем зношеності виробничих фондів, що
обумовлює нагальну потребу у заміні та модернізації наявного парку засобів
виробництва. Так, незважаючи на те, що вартість основних засобів з кожним
роком збільшується, промислові підприємства виготовляють продукцію на
технічно застарілому обладнанні, що за умов форсованого НТП гальмує
розвиток виробництва як на рівні окремого суб‘єкта підприємництва, так і
країни в цілому. Тобто спостерігається викривлення ситуації щодо
забезпеченості та особливостей використання основних засобів.
Отже, ми з'ясували сутність ефективності використання основних
засобів підприємства та методів її підвищення. Особливу увагу потрібно
приділяти модернізації та реконструкції основних фондів та підбору
обслуговуючого персоналу задля підвищення ефективності. Тільки за
злагодженої роботи кожної ланки виробництва можна досягнути високих
результатів.

193

1.
2.
3.

4.

Список використаної літератури:
Колеснік, Я. Відтворення основних засобів: види, форми та
джерела фінансування/Я. Колесник//Збірник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2009. - ғ4. – С.130133.
Кузьмін, О. Економічна ефективність використання основних
засобів підприємства/О. Кузьмін//Науковий вісник НЛТУ
України. – 2010. - ғ20(9). – С.240-245.
Олійник, Т. Інтенсифікація відтворення основних засобів
аграрного виробництва/Т. Олійник//Вісник Бердянського
університету менеджменту і бізнесу. – 2010. - ғ2(10). – С.6165.
EFFICIENCY FIXED ASSETS
Novosad I. V.
Department of Economics and Entrepreneurship and innovation
Eastern European University of Lesya Ukrainian
e.mail: novosadirusya@mail.ru

The development of market relations in Ukraine increases liability entities as a result of their
activities, which are largely dependent on providing the basic tools of their technical condition and
efficiency.
Keywords: fixed assets, capital productivity, capital ratio, capital.

194

УДК 337
РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНОГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В.Осадча
Науковий керівник: к.е.н., доцент Красномовець В.А.
Кафедра менеджменту
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
e.mail: Kaf_men_05@mail.ru
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В умовах глобалізації, стрімкого розширення інформаційного простору
завдяки впровадженню інноваційно-комунікативних технологій в усіх регіонах
сучасного світу відбуваються трансформаційні процеси в структурі соціальної
взаємодії, які призводять до появи нового її типу.
Водночам глобалізаційні процеси супроводжують такі негативні явища,
як тероризм; насильство; екологічні катастрофи, спричинені безвідповідальним
ставленням до навколишнього середовища; демографічна проблематика.
Остання відображається в демографічному дисбалансі між розвиненими
країнами та тими, що розвиваються, низькому показнику народжуваності в
Європі та стрімким його зростанням у країнах Латинської Америки, Азії й
Африки.
Фінансово-економічна криза 2008 р. посилила матеріальне розшарування
суспільства й призвела до збільшення численності "нових бідних". Поняття
"нових бідних" увійшло в науковий обіг в 90-і роки ХХ ст. у процесі переходу
від зрілого модерну до постіндустріального (інформаційного) суспільства. Воно
пов‘язується з недостатнім, згідно зі стандартами, рівнем якості життя певних
професійних груп, що працюють переважно у сфері послуг. Ці проблеми
потребують ґрунтовного осмислення задля їх подолання, а тому привертають
увагу науковців різних галузей знань. Необхідність вирішення актуальних
проблем буття потребує розробок інноваційних проектів,пов‘язаних із пошуком
адекватних моделей функціонування соціуму в координатах глобалізації
Американський соціолог Дж. Мартін у 80-і роки ХХ ст. у праці "Telematic
Society. A Challenge for Tommorow", в якій здійснювався аналіз викликів
майбутнього, ставив питання про вплив технологій на навколишнє середовище.
Дж. Мартин висловив застереження, що поширення західного способу життя на
більшість населення планети, і їх прагнення досягти подібної якості життя
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призведе до вичерпання природних ресурсів вже в найближчій перспективі.
Він вважав, що ця проблема спричинена впровадженням новітніх технологій і
її розв‘язання можливе завдяки переосмисленню цінностей західної цивілізації
та надання технологіям глибокого гуманістичного змісту.
Високий темпоритм життя ще в 70-і роки ХХ ст. став характерною
особливістю діяльності менеджерів і співробітників бізнес-структур, які легко
пристосувалися до перетворень і стали прикладом для наслідування, а ці роки
увійшли в історію під назвою "революції менеджерів". У зв‘язку з цим Дж.
Бернхем у праці "Революція менеджерів" обґрунтував тезу про появу нового
типу працівника, який докорінно відрізняється від працівника капіталістичної
та соціалістичної систем виробництва. Автор вважав, що визначальними у
структурі нового суспільства будуть ті, хто фактично контролює засоби
виробництва: адміністратори компаній,керівники технічних ресурсів, військові
бюрократи, яких Дж. Бернхем об‘єднав у категорію "менеджерів" [1].
Потреба в осмисленні технології як особливого феномена виникає
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. і пов‘язана зі специфікою західноєвропейської
цивілізації, витоки якої сягають доби Давньої Греції, де
"… до становлення технології панувало мистецтво – людина могла робити
щось, що в неї виходило найкраще і сприймати це як дар".
Під грецьким словом techne давні греки розуміли мистецтво як вміння
майстра створити досконалий виріб. Techne поступово набуває значення, з
одного боку, майстерності, а з іншого – здатності до нових винаходів і
конфігурацій у виробництві.
Технологія є процес операції обробки, транспортування, зберігання,
контролю, що є частиною загального виробничого процесу [2]. Автори
філософської енциклопедії визначають технологію як систему правил,
прийомів, методів отримання, обробки або переробки сировини, матеріалів,
допоміжних продуктів, виробів, що використовуються на виробництві.
Філософське осмислення феномена техніки та технології одним з перших
здійснив німецький філософ М. Хайдеггер. Він досліджував їх вплив на
становлення західноєвропейської цивілізації та ставив фундаментальне питання
щодо можливості управління технологіями в умовах тотального технологічного детермінізму, який обмежує свободу людського буття. Техніка для
М. Хайдеггера – шлях осягнення потаємного, вихід за його межі в процесі якого
досягається істина.
Д.
Белл,
досліджуючи
характерні
особливості
сучасного
постіндустріального
суспільства,
підкреслював
соціальне
значення
теоретичного знання та його нову роль як вектора соціальних змін. А суть
сучасних технологій вбачав в їх органічному зв‘язку з наукою, де дослідник був
зацікавлений не лише і не стільки у кінцевому результаті власної праці, а й у
пізнанні властивостей матеріалів і основних принципів їх взаємодії, комбінації
та взаємозумовленості .
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Термін "технології соціальні" ввів у науковий обіг в другій половині ХХ
ст. британський мислитель Карл Поппер. Концептуальну значущість цього
феномена вчений пов‘язував із необхідністю осмислення їх впливу на
соціокультурний розвиток. Найчастіше на практиці розробляється модель
соціальних технологій, що складається з ряду операцій і процедури.
Класична модель соціальної технології,
згідно з К. Поппером,
складається з таких процедур: формулювання мети; прийняття рішення;
організація соціальної дії; аналіз результатів.
Український вчений Ю. Сурмин розглядає соціальні технології як спосіб
людської діяльності спрямований на досягнення суспільно значущої мети. Він
аналізує структуру соціальних технологій, що складається з програми,
процедур та операцій, зокрема алгоритм діяльності, який вибудовується згідно
з цією програмою. Специфіка програми полягає в тому, що вона істотним
чином зумовлює спрямованість і зміст технологічної діяльності [3].
У процесі осмислення сутності соціальних технологій вчені виокремили
гуманітарні технології як самостійний різновид соціальних, оскільки останні,
на їх думку, спрямовані на покращення життєдіяльності людини. В той же час
інша група вчених ототожнює ці типи технологій, тому і не бачить сенсу в їх
диференціації.
Е. Маркарян ще за часів Радянського Союзу (70–80-і роки ХХ ст.) в
аспекті дослідження проблем культури і цивілізації прогнозував
соціокультурний розвиток, розробляв стратегічні принципи переходу до
гуманістичного типу цивілізації. Саме в такому її спрямуванні автор вбачає
запоруку збереження людства. Вчений досліджував інтеграційну взаємодію
соціальних, біологічних і фізичних наук, зокрема межі взаємодії філософії,
соціології, культурології, політології та етнології. В аспекті наукового
осмислення культурологічної науки мислитель проводив аналогію між
технологією та культурою,
визначаючи останню як універсальний
надбіологічний спосіб здійснення людської діяльності, тобто способами,
завдяки яким функціонує цивілізаційна система.
Визначний філософ та методолог Г. Щедровицький, який відіграв значну
роль в осмисленні гуманітарних технологій,
стверджував,
що: "саме
гуманітарне знання найчастіше реалізовується в технологічних формах, будучи
спрямованим не стільки на пояснення, скільки на зміну реальності". В цьому
контексті об‘єктом критики вченого був натуралізм, притаманний традиційній
науці, який усуває роль і значення гуманітарних технологій, оскільки
зорієнтований на природничі знання. "Традиційні науки не дають знань,
необхідних для організаційно-управлінської діяльності сьогодення".
М. Мамардашвілі стверджував, що "технології в гуманітарній сфері – це,
насамперед, технології управління свідомістю в процесі комунікації, в процесі
міжособистісної взаємодії, спрямованої на актуалізацію і розвиток "людського
в людині" [4]. Відтак, гуманітарні технології розглядаються з одного боку як
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складові елементи гуманітарного знання, а з іншого – як необхідні способи
функціонування соціуму в період кризових явищ.
Гуманітарні технології, які Ф. Фукуяма називав "технологіями свободи",
оскільки вони значно розширюють можливості людини, в свою чергу,
поділяються на три групи: управлінсько-гуманітарні (або власне гуманітарні),
до якої входять рекреаційні, розважальні, ігрові; педагогічні – це технології
педагогічного виховання та впливу; психологічні – вид гуманітарних
технологій, спрямованих на розкриття, реалізацію і розвиток особистих
якостей.
Мета рекреаційних технологій – максимальне досягнення рекреаційного
ефекту та отримання задоволення від самого рекреаційного процесу.
Особливість рекреаційних технологій полягає у здатності не лише
розширювати спектр впливу на індивіда, в результаті якого формується
особистість з чітко визначеною життєвою позицією, але й у сприянні
ефективному відновленню її фізичних і душевних сил, втрачених у процесі
діяльності.
Таким чином, можемо зробити висновок, що, з одного боку, необхідно
враховувати ступінь навантаження організму відповідно до його
функціональних можливостей, а з іншого – рекреація за своєю природою
ґрунтується на добровільному виборі занять, що дозволяє варіювати вибір
різних видів діяльності. Проблема знаходження балансу між необхідними
методами відтворення сутнісних сил організму та добровільністю у виборі
відповідних технологій може бути вирішена за участі спеціалістів рекреаційної
діяльності (рекреологів), професійні рекомендації яких забезпечують
досягнення рекреаційного ефекту.
В рекреації під ефектом розуміють позитивний наслідок (результат)
рекреаційної діяльності. А рекреаційний процес постає як цілеспрямована,
свідомо організована взаємодія рекреологів та рекреантів (об‘єктів рекреаційної
діяльності), під час якої вирішуються проблеми, пов‘язані з оптимальним
функціонуванням організму людини.
Досягнення рекреаційного ефекту можливе за умови розуміння
насамперед рекреологами функціональної спрямованості рекреаційних
технологій, оскільки від цього залежить ступінь досягнення рекреаційного
ефекту.
Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що практична реалізація
рекреаційних технологій як різновиду гуманітарних визначається їх
ефективністю та значенням як для окремої особи, так і для суспільства в
цілому. А їхня суть полягає у взаємодії між людиною і соціальним оточенням, у
результаті якого виробляється найбільш адекватний тип життєдіяльності, що
сприяє ефективній організації відпочинку,
відновленню сил,
вибору
пріоритетних напрямів зміцнення духовного та фізичного здоров‘я, в чому і
виявляється їх ціннісний потенціал.
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Досліджували поняття мотивації персоналу та основні мотиваційні
стратегії управління персоналом в умовах ринкової економіки.
Ключові слова: трудова мотивація, мотив, мотиваційна стратегія.
В умовах становлення ринкової економіки питання мотивації
управлінського персоналу до праці відіграють важливу роль як для успіху
окремої організації, так і для функціонування економічного сектора загалом.
Проблема трудової мотивації залишається актуальною завжди, незалежно
від того, на якому рівні технічного прогресу і економічного розвитку
знаходиться суспільство. Актуальність цієї проблеми обумовлена тим, що
трудова діяльність є фундаментальною умовою існування будь-якого
суспільства. Відношення до праці у значній мірі визначає успіх або неуспіх
суспільства в його просуванні на шляху економічного і соціального прогресу.
Система трудової мотивації характеризує сукупність взаємопов'язаних
заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому
щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності організації.
У професійну трудову діяльність людина вступає зі вже сформованою
ціннісною свідомістю. Людина знає, які інтереси хотіла би реалізувати за
допомогою праці. Реальне виробниче середовище заставляє її трансформувати
ціннісні орієнтації, «приземлити» їх. Так формується певний пласт трудової
свідомості, обумовлений, з одного боку, ціннісними орієнтаціями особи, а з
іншої -- конкретними обставинами професійного трудового життя. Практичні
вимоги до роботи обумовлюють конкретну мотивацію, яка, на відміну від
ціннісної свідомості, що визначає сенс і перспективні цілі трудової діяльності,
зумовлює в основному вибір доріг і способів їх реалізації.
Аналіз літератури надає можливість дати наступне визначення поняттю
трудової мотивації. Трудова мотивація - заохочення працівника чи групи
працівників до діяльності по досягненню цілей підприємства через задоволення
їхніх власних потреб.
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Мотивація є однією з провідних функцій управління, оскільки досягнення
основної мети залежить від злагодженості роботи людей. Кожен ефективний
керівник намагається переконати співробітників працювати краще, створити у
них внутрішні спонуки до активної трудової діяльності, підтримувати
зацікавленість у праці, ініціювати переживання задоволення від отриманих
результатів. Важливо також, щоб працівники домагалися досягнення цілей
організації добровільно і творчо.
Знаючи рівень трудової мотивації працівників, можна достовірно
спрогнозувати їхню реакцію на дії керівництва. Трудова мотивація дає також
змогу з'ясувати, чому так, а не інакше чинить людина. Це стосується і
конкретного керівника: чим зумовлений його вибір тактики поведінки при
розв'язанні управлінського завдання, стилю управління, манери ділового
спілкування тощо. Саме тому мотиваційна функція є найважливішою в
управлінні, викликає особливий інтерес у керівників.
Винагородження, трудова мотивація, стимулювання - це все є
вирішальним фактором в управлінні персоналом. Всесвітньо визнані
авторитети в галузі менеджменту підкреслюють, що "... на першому місці
стоять люди; якщо немає відповідного персоналу, то й інші фактори
виробництва мало що допоможуть у досягненні поставленої цілі" (Т. Пітерс, Р.
Уотермен). "Коли у нас вже є штат, сформований із підготовлених, розумних і
енергійних людей, як наступний крок потрібно стимулювати їх творчі
здібності" (А. Моріта).
Якщо керівник бажає досягти успіху в управлінні трудовою мотивацією
своїх підлеглих, йому необхідно:
- чітко усвідомити модель основного процесу трудової мотивації
- знати фактори, що впливають на трудову мотивацію;
- набір потреб, що ініціюють рух до здійснення мети і умови, при яких
потреби можуть бути задоволені;
- знати, що мотивація - не самоціль, а спосіб задоволення, зростаюча її
доза може призвести до самозадоволення та інерції.
Активно діяти можна тільки тоді, коли ми впевнені, що вибрана тактика
забезпечить досягнення бажаної мети. Тому так важливо знати існуючи
стратегії управління трудовою мотивацією та вміти вірно серед них обирати
необхідну.
Підходи до вибору мотиваційної стратегії:
1. Стимули і покарання: люди працюють за винагороди - тим, хто добре
працює, платять добре, а тим, хто працює ще краще, платять ще більше. Тих,
хто не працює якісно - карають.
2. Мотивування через саму роботу: дайте людині цікаву роботу, яка
приносить їй задоволення і якість виконання буде високою.
3. Систематичний зв'язок з менеджером: визначайте цілі з підлеглими і
дайте позитивну оцінку, коли вони діють правильно та негативну, коли
помиляються.
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Мотиваційна стратегія має ґрунтуватись на аналізі ситуації і бажаному
стилі взаємодії керівників з підлеглими.
Управління мотивацією здійснюється з використанням наступних
методів:
- використання грошей як міра нагороди і стимулів;
- застосування покарань;
- розвиток співучасті;
- мотивація через роботу;
- винагороди і визнання досягнень;
- залучення людей до управління;
- заохочення і винагороди групової роботи, обмеження лімітування
негативних факторів.
Керівник повинен вирішувати два завдання:
- знизити рівень незадоволеності персоналу, удосконалювати регулятори
мотивації;
- збільшити рівень задоволеності, посилити основні мотиватори, які
реально підвищать трудову активність працівників.
Регуляторами трудової мотивації в свою чергу виступають:
1. Робоче середовище.
2. Винагороди.
3. Безпека.
4. Нормальне робоче місце, низький рівень шуму, ергономіка, дизайн,
столова, чистота, добрі фізичні умови праці.
5. Високий рівень заробітної плати, справедливі винагороди за результати
роботи (премії, акції, дивіденди), соціальні блага (житло, медичне
обслуговування, санаторії, спорт, дитячі садки, відпочинок, безкоштовне
харчування).
6. Відчуття потреби працівника на підприємстві, повага, визнання
керівником і колегами, добрі відносини у колективі.
Отже, основними мотиваторами трудової діяльності є: особистий ріст,
відчуття належності, інтерес і виклик, можливість навчатись, ріст кар'єри, ріст
від відповідальності і впливу, можливість творчого росту, самовираження,
відчуття потреби своєї роботи, інформованість про справи, плани, перспективи
підприємства, інтерес і врахування керівництвом думок і поглядів працівника,
спільне прийняття рішень, цікава робота, можливість росту майстерності,
підвищена відповідальність, змагальний ефект (бути кращим за інших),
вирішення нових складних завдань.
Література:
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В статті досліджено проблемні аспекти ефективного використання
основних засобів та запропоновано можливі шляхи підвищення
конкурентоспроможності підприємства шляхом покращення технологічного
рівня останніх.
Ключові слова: основні засоби, ефективність, виробничі потужності,
відтворення основних засобів, науково-технічний прогрес, фондовіддача.
Одним із найважливіших факторів збільшення обсягів виробництва продукції
на промисловому підприємстві, здобуття ним конкурентоспроможної позиції на
ринку є забезпеченість його основними засобами в необхідній кількості та
асортименті, а також повніше й ефективніше їх використання. Забезпеченість
підприємства основними засобами, їх технологічний стан та рівень
ефективності використання безпосередньо впливає на загальний фінансовий
стан, конкурентоздатність продукції, обсяги виробництва продукції, а також на
показники її якості, сортності, асортиментності.
На сьогоднішній день дана проблема є достатньо актуальною та потребує не
тільки обговорення, але й реального вирішення. Так, за даними статистичної
звітності більшість українських підприємств застосовують зношене, застаріле
обладнання (середній коефіцієнт зношеності основних засобів майже досягає
50%) та фактично не відбувається інтенсивного оновлення основних засобів
(середній коефіцієнт введення ОЗ навіть не досягає 10%) [7, с.213].
Методологічним фундаментом здійснення дослідження даної тематики стали
праці науковців різних напрямів. Дослідженню показників використання
основних засобів присвячено роботи С.І. Шкарабан, В.Г. Андрійчук, Л.К.
Мілевський, А.В. Череп, В.Г. Білінський та іншіх, проте питання ефективності
використання основних засобів на підприємстві залишається до кінця не
вирішеним.
Ефективне використання основних засобів має велике значення як для
підприємства, так і для економіки країни в цілому. Повніше використання
основних засобів на підприємстві веде до зменшення потреби у введенні в
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експлуатацію нових виробничих потужностей, до збільшення випуску обсягів
продукції та підвищення рівня її якості (а значить, і прибутку), прискорює їх
оборотність, що значною мірою сприяє вирішенню проблеми скорочення
розриву в термінах фізичного і морального зносу, прискорює темпи оновлення
основних фондів. [4, с.20].
Конкретні умови господарювання на підприємствах України потребують
прискорення та підвищення ефективності відтворення основних засобів,
зростання їх технічного рівня, а також ефективного використання виробничого
потенціалу.
Ефективність використання основних засобів відіграє важливу роль для
діяльності підприємства:
• збільшується економічний потенціал і виробничі можливості галузі,
підвищується технічний рівень виробництва;
• складаються широкі можливості для прискорення переорієнтації
підприємств на випуск нової продукції, яка користується підвищеним попитом
у споживачів;
• збільшуються темпи зростання продуктивності праці, поліпшення якості
промислової продукції та інших показників.
Існують різні сучасні підходи щодо оцінювання ефективності використання
основних засобів, але для проведення більш грунтовної аналітичної оцінки
ефективності використання основних виробничих засобів використовують
нижченаведену систему показників, яку можна розділити на такі групи:
• показники ефективності стану та відтворення основних засобів;
• показники ефективності використання основних засобів (узагальнюючі
показники та коефіцієнти використання устаткування та виробничих площ)
[3, с. 314].
Для вирішення завдання підвищення використання основних засобів та
отримання бажаних результатів у діяльності підприємства повинні бути
розроблені конкретні шляхи, спрямовані на поліпшення використання основних
засобів, практичне застосування яких дасть змогу використовувати наявні на
підприємствах резерви підвищення їх ефективності, а також визначити основні
чинники, що сприятимуть цьому [8, с.213].
У цілому сукупність резервів покращення використання основних засобів
підприємства може бути поділена на 3 групи:
1. Технічне вдосконалення засобів праці, яке передбачає:
• технічне переозброєння на базі комплексної автоматизації та
впровадження гнучких виробничих систем;
• заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання;
• ліквідацію вузьких місць і диспропорцій у виробничих потужностях
підприємства;
• механізацію допоміжних та обслуговуючих виробництв;
• розвиток винахідництва та раціоналізаторства.
2. Збільшення тривалості роботи машин та обладнання за рахунок:
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• ліквідації незадіяного обладнання (здавання його в оренду, лізинг,
реалізація тощо);
• скорочення строків ремонту обладнання;
• зниження простоїв: цілозмінних та всередині змін.
3. Покращення організації та управління виробництвом, а саме:
• прискорення досягнення проектної продуктивності введених в
експлуатацію основних фондів;
• впровадження наукової організації праці та виробництва;
• покращення забезпечення матеріально-технічними ресурсами;
• вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп‘ютерної
техніки;
• розвиток матеріальної зацікавленості працівників, що сприяє підвищенню
ефективності виробництва.
Однією з головних ознак підвищення рівня ефективного використання
основних засобів підприємства, на нашу думку,
є збільшення обсягів
виробництва продукції. У свою чергу, обсяги виробництва продукції за наявної
та незмінної кількості обладнання залежать, по-перше, від ефективності
використання фонду робочого часу протягом зміни, доби, місяця тощо, тобто
від екстенсивності їх використання; по-друге, від повноти використання
можливостей обладнання з погляду його часової, добової, місячної виробничих
потужностей
Щоб використання основних засобів було справді економічно вигідним та
ефективним, необхідно не тільки стежити за його технічним станом, а й
залучати фахівців при проведенні складних ремонтів; вивчати ринки
виробництва; залучати спеціалістів маркетингового відділу; підвищувати рівень
спеціалізації виробництва. [1, с. 130].
Напрями підвищення ефективності використовування основних виробничих
засобів можуть бути різноманітними.
1. Підвищення якості сировини, маючи на увазі збільшення кількості
корисних речовин в сировині і його технологічність, можливості видобутку
продукту. З підвищенням якості сировини вихід товарної продукції
підвищується, а при тих самих діючих основних виробничих фондах
підвищується фондовіддача. З урахуванням досягнень вітчизняної і зарубіжної
практики це дозволяє збільшити фондовіддачу на 20-25%.
2. Зменшення втрат корисних речовин у відходах. Промислова утилізація
відходів на місці їх виникнення дозволяє збільшити об'єми продукції до 20%, а
фондовіддачу на 10-15%.
3. Впровадження досягнень сучасного науково-технічного прогресу і, в
першу чергу, безвідходних, маловідхідних, ресурсозберігаючих технологій і
техніки для їх здійснення. Це збільшує вихід продукції з того ж об'єму
переробленої сировини і фондовіддачу. Сюди можна віднести впровадження
нових систем автоматизованого управління основними виробничими фондами.
Ми вважаємо, що підвищення ефективності використання основних засобів в
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даний час мають величезне значення, оскільки підприємства, що мають в
своєму розпорядженні основні фонди, повинні не тільки прагнути їх
модернізувати, але і максимально ефективно використовувати те, що є,
особливо в існуючих умовах дефіциту фінансів і виробничих інвестицій.
Вирішення проблеми підвищення ефективності використання основних
засобів – це одне з основних завдань діяльності підприємств, від результату
якого залежить фінансовий стан та конкурентоспроможність підприємства.
Напрямки підвищення ефективності використання основних засобів повинні
визначатися існуючим станом підприємства, зумовленим впливом зовнішніх і
внутрішніх факторів середовища його функціонування.
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Досліджували найбільш істотні відмінності між маркетингом та
логістикою. Обгрунтували взаємодію логістики з маркетингом, представивши
її у вигляді маркетингового та логістичного міксу з метою задоволення вимог
споживачів.
Ключові слова: маркетинг, логістика, взаємозвязок.
Як відомо, у будь-якого підприємства - виробничого, торгового,
посередницького - є мета. І ця мета - задоволення потреб клієнта. Маркетинг і
логістика є частинами єдиного процесу - процесу задоволення запитів
споживачів.
Маркетинг являє собою систему управління, яка дозволяє пристосовувати
виробництво до вимог ринку з метою забезпечення вигідного продажу товарів.
Маркетинг був затребуваний практикою у зв'язку з труднощами зі збутом
товарів, історично, в більш ранній період, ніж логістика. У середині XX
століття орієнтація виробництва на випуск потрібного на ринку товару та
застосування маркетингових методів вивчення попиту та впливу на попит
виявили вирішальним чинником підвищення конкурентноспроможності.
Завдання створення систем, які забезпечують наскрізне управління
матеріальними потоками, актуальності тоді не мала, по-перше, через
відсутність технічних можливостей побудови таких систем в економіці, а, подруге, з огляду на те, що за рахунок застосування нових для того часу
маркетингових прийомів можна було різко піти вперед. У сьогоднішніх умовах
"піти вперед" тільки на базі застосування маркетингу вже не можна. Виявлений
маркетингом попит повинен своєчасно задовольнятися за допомогою швидкої і
точної поставки ("технологія швидкої відповіді"). Цей "швидку відповідь" на
виниклий попит можливий лише при налагодженій системі логістики [2. с.
433.].
Історично, вийшовши на економічну арену в більш пізній період,
логістика доповнює і розвиває маркетинг, пов'язуючи споживача, транспорт і
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постачальника в мобільну, технікотехнологічно і планово-економічну
узгоджену систему.
Маркетинг відстежує і визначає виникнення попиту, тобто відповідає на
питання: який товар потрібен, де, коли, в якій кількості, і якої якості. Логістика
забезпечує фізичне просування затребуваною товарної маси до споживача.
Логістична інтеграція дозволяє здійснити поставку потрібного товару в
потрібне місце в потрібний час з мінімальними витратами. Маркетинг ставить
завдання системного підходу до організації товароруху. При ефективної
організації товароруху кожен із етапів цього процесу повинен плануватися як
невід'ємна частина добре урівноваженої і логічно побудованої загальної
системи. Однак методи технологічної інтеграції всіх учасників процесу
товароруху є основним предметом вивчення не маркетингу, а логістики [5. с.87.
].
Маркетинг націлений на дослідження ринку, рекламу, психологічний
вплив на покупця і т. д. Логістика ж, в першу чергу, націлена на створення
технологічних сполучень систем проведення матеріалів по товаропровідних
ланцюгах, а також систему контролю їх проходження. Найбільш істотні
відмінності між маркетингом і логістикою представлені в табл. 1 [2. с. 133.].
Порівняльні
характеристики
маркетингу і
логістики
Обєкт дослідження
Предмет
дослідження
Методи
дослідження

Результати

Маркетинг
Ринки і конюктура
конкретних товарів і
послуг
Оптимізація ринкової
поведінки по реалізації
товарів чи послуг
Методи дослідження
конюктури, попиту і
пропозиції по
конкретних товарах і
послугах

Рекомендації по
виробничо-збутовій
стратегії і тактиці
компанії: що виробляти,
в якому обсязі, на які

Логістика
Матеріальні потоки, що
циркулюють на цих ринках
Оптимізація процесів
управління матеріальними
потоками
Системний підхід до
створення
матеріалопровідних
ланцюгів, а також
загальновідомі методи, які
застосовуються при
плануванні та управлінні
виробничими та
економічними системами
Проекти систем, що
відповідають цілям
логістики: потрібний товар,
в необхідній кількості,
необхідної якості, в
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рикни і в які терміни та
які вигоди

потрібному місці і з
мінімальними витратами

Таблиця 1. Порівняння об'єкта і предмета досліджень в області
маркетингу і в області логістики
Для виявлення характеру взаємодії логістики з маркетингом доцільно
представити його у вигляді взаємозв'язку маркетингового та логістичного міксу
з метою задоволення вимог споживачів. Розгляд ключових складових
маркетингу та логістики дозволяє простежити прямий взаємозв'язок між такими
характеристиками, як ціна (витрати), продукт та місце [4. с. 142].
Ціна. Логістичний менеджмент через цей фактор прямо впливає на
досягнення фірмою корпоративних або фінансових стратегічних цілей,
поставлених маркетингом. Цінові рішення вимагають ретельного аналізу
факторів, що відносяться до конкурентних товарів, соціальноекономічних і
демографічними характеристиками споживачів на конкретному сегменті ринку
і макроекономічними індикаторами.
Витрати на виконання логістичних функцій, особливо транспортні
витрати, досягають розмірів, порівнянних з собівартістю виробництва
продукції, логістичні рішення в області транспортування, а тому в сукупності
вони істотно впливають на реалізацію маркетингової цінової політики.
Раціональний вибір виду транспорту, перевізника, експедитора, оптимальні
маршрути та інші рішення, прийняті логістичними менеджерами, можуть
значно скоротити витрати в дистрибуції, розширивши можливість
маркетингового цінового маневру. Те ж саме можна сказати і про інші
логістичні функції: складування, вантажопереробка, управління запасами.
Зусилля логістичного менеджменту можуть бути спрямовані на
збільшення обсягів продажів в певному секторі ринку, якщо там не досягнута
маркетингова схема ціни. Така ситуація часто складається під впливом
сезонних коливань попиту, які викликають необхідність прийняття додаткових
логістичних рішень по управлінню запасами (наприклад, створення
спеціальних сезонних запасів) [3. с.233].
Продукт. Іншим важливим чинником взаємодії логістики та маркетингу є
асортимент продукції, який визначається маркетинговою стратегією фірми.
Асортимент безпосередньо впливає на структуру логістичних ланцюгів і
каналів в системі дистрибуції, рівні запасів, види транспортних засобів і
способи транспортування і т.д. Поява нових асортиментних позицій навіть
одного товару, але в інший за габаритними розмірами упаковці може! повністю
змінити структуру логістичного каналу або спосіб транспортування. Тому таке
рішення має бути узгоджене з логістичним менеджментом. Зміна ас-сортименту
і пов'язана з ним зміна фізичних параметрів готової продукції істотно впливає
на операції вантажопереробки, потребує узгодження типорозмірний рядів
упаковок, піддонів та контейнерів, може викликати необхідність застосування
нового технологічного обладнання для сортування, комплектації, консолідації.
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Це, в свою чергу, може призвести до зростання логістичних витрат,
необхідність додаткових інвестицій в систему дистриб'юції і в кінцевому
підсумку до підвищення ціни товару.
Прагнення дизайнерів фірми до оригінальної упаковки, часто
продиктоване вимогами маркетингу, може викликати незаплановане
підвищення логістичних витрат фізичного розподілу. З позицій маркетингу
важливі зовнішній вигляд упаковки, барвистість, наявність повної інформації
про товар, тобто ті параметри, які можуть виділити його серед аналогічних
взаємозамінних товарів конкурентів. Для логістичного менеджера упаковка
важлива насамперед з точки зору її габаритних розмірів і здатності захищати
товар від можливих пошкоджень у процесах транспортування та
вантажопереробки [1. с. 110.].
Необхідна узгодженість і пропорційність типорозмірний рядів упаковок і
вантажомісткості транспортних засобів. Відсутність такої оптимізації тягне: за
собою підвищення логістичних витрат. Тому габаритні розміри упаковок та їх
захисні характеристики повинні задаватися промисловому дизайнерові з боку
логістичного менеджера. З продуктом пов'язана ще одна велика проблема вибір системи його просування на ринок, що є однією з ключових функцій
маркетингу. Стратегії просування готової продукції, так само як і логістичні
системи, класифікуються на «тягнучі» і «штовхаючі». Ці категорії пов'язані з
конкуренцією в логістичних каналах розподілу продукції.
Тягнуча стратегія просування товару через канал розподілу зазвичай
пов'язана з широкою рекламною компанією в засобах масової інформації, яку
здійснює фірма-виробник. Реклама стимулює попит покупців, вони запитують
рекламований товар у роздрібних торговців, ті, в свою чергу, звертаються до
оптовикам, а останні - до виробника. Незалежно від належності каналу
розподілу, як правило, не потрібно створення і підтримки великих запасів
готової продукції в розподільній мережі.
Основою виштовхувальної стратегії просування є кооперація виробника
готової продукції з оптовими і роздрібними торговими посередниками, коли
товар виштовхується з виробництва в розподільні канали до посередників
майже незалежно від стимулювання попиту. Витрати на рекламу несуть
посередники самостійно або в кооперації з виробником готової продукції.
Часто виробник змушений стимулювати просування і продаж спеціальними
знижками. Наголос в цьому підході робиться на регулювання запасів готової
продукції в дистрибутивних каналах оптових і роздрібних торгових партнерів
[2. с. 367].
З позицій логістики розглянуті підходи принципово різні, так як
акцентують увагу на різних логістичних функціях: транспортуванні в тягнучих
системах, і складуванні та управлінні запасами в виштовхуючих системах.
Стратегія виштовхування більшою мірою спрямована на насичення
логістичного каналу і підготовку продажів. Стратегія тягнення спрямована на
негайне задоволення попиту, а тому ставить перед логістичним менеджментом
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більше проблем, що викликає необхідність постійної взаємодії логістичних та
маркетингових планів у сфері розподілу [4. с. 134].
Місце. Взаємодія логістики з маркетингом з цього фактору являє собою
проблему вибору точок збуту основного обсягу продукції. При цьому рішення
про вибір місця передують рішенням про вибір структури каналів розподілу. З
точки зору логістичного менеджера такі рішення можуть істотно вплинути на
ефективність всієї логістичної системи, а в сучасних умовах і всього ланцюга
поставок. Так, фірми, мають контакти зі збуту переважно з оптовими
структурами, як правило, відчувають менше логістичних проблем, так як
оптовики більш передбачувані, мають тенденцію закуповувати готову
продукцію великими партіями, розміщують свої замовлення та керують її
запасами більш ефективно, ніж роздрібні торговці. Істотним чинником є в
цьому випадку набагато менший рівень витрат фірми на транспортування
продукції. Взаємодія з роздрібними структурами породжує ряд чисто
логістичних проблем, однак дозволяє більш оперативно реагувати на зміну
ринкової кон'юнктури [3. с. 233].
Таким чином, ми отримуємо найголовніший висновок: логістика, будучи
по суті одним із засобів конкурентної боротьби і реалізується в залежності від
ситуації на ринку, навіть організаційно відокремлена від маркетингової
діяльності по визначенню залишається з маркетингом в найтіснішому зв'язку.
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У статті розглянуто теоретичні виклади до тлумачення понять
організаційної та корпоративної культури в контексті організаційноуправлінських дисциплін.
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Передумовами формування організаційної культури на сучасних
українських підприємствах, перш за все, є ті інтеграційні процеси, що
здійснюються в економіці України. Організаційна культура на сьогодні є
атрибутом підприємства, яке піклується про свій імідж, ділову репутацію, як
всередині, так і за її межами. За своєю суттю організаційна культура в Україні є
своєрідною сумішшю стереотипів поведінки та дій, що перенесено з епохи
командної економіки, запозичень із західного досвіду, яка складається з ділової
культури та «правил гри» [1]. На сьогодні процес формування організаційної
культури ще не скінчено, оскільки динаміка змін в науковій думці суттєво
впливає на її становлення та розвиток.
Організація - це соціальне утворення з визначеними межами, яке свідомо
координується і функціонує на відносно простій основі для досягнення мети.
Під словами «яке свідомо координується» ми розуміємо управління, під
«соціальним утворенням» - те, що організація складається з людей чи груп осіб,
які взаємодіють між собою. Організаційні процеси містять у собі соціальну
сутність, а взаємодія членів груп повинна бути збалансованою і припускає
необхідність у координації. Організації як соціальні утворення мають власну
культуру, якій притаманні певні параметри, зумовлені специфікою їх діяльності
та процесів виробництва й управління [2].
Організаційна культура - частина корпоративної культури. Якщо поняття
«корпоративна» тлумачити як загальнопрофесійна, на рівні цінностей і норм
даного бізнесу, підприємницької діяльності або сфери виробництва, то тоді
корпоративна культура включає ширші норми і цінності, що визначають
соціальну значущість і відповідальність працівників, зайнятих в цій сфері. У
даному контексті поняття «корпоративна культура» охоплює організаційні
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культури
окремих
компаній,
зайнятих
в
певному
бізнесі.
А.І. Пригожин [3] вважає, що «уміло визначивши функції, мотивацію, розвиток
стосунків між працівниками, узгодження інтересів, залучивши працівників до
вироблення загальних цілей, можна розвинути організаційну культуру до рівня
корпоративної, коли інтереси і дії працівників максимально зосередяться на
мету організації в цілому».
В сучасній літературі існує досить багато визначень поняття
«організаційної культури». В контексті організаційно-управлінських дисциплін
зустрічається також поняття «корпоративна культура». Зокрема, в працях
У. Оучі, Р. Рютінгера використовується поняття «корпоративна культура», під
яким розуміють союз всіх членів організації, «корпоративний дух», спільну
філософію. Сучасні автори [4, с. 16] під корпоративною культурою розуміють
суміш різних типів організаційних культур і, таким чином, «організації являють
собою полікультурні утворення» [5, с. 97].
Класична теорія менеджменту під терміном організація розуміє, перш за
все, ділову організацію, а стосовно сфери бізнесу організаційна культура
отримала своє друге, дуже поширене, назва - «корпоративна культура». У
літературі стосовно питань управління персоналом також часто
використовується термін «корпоративна культура». Можна констатувати, що до
сьогодні в більшості робіт, присвячених цій темі, поняття «корпоративна
культура» і «організаційна культура» чітко не розлучалися, хоча само існування
цих визначень, мабуть, припускає розрізнення феноменології такою, що стоїть
за кожним з них.
Під організаційною культурою розуміється історично сформована система
загальних традицій, цінностей, символів, переконань, формальних і
неформальних правил поведінки членів організації, що витримали
випробування часом.
Термін «організаційна культура» охоплює більшу частину явищ духовного
і матеріального життя колективу організації: домінуючі в ньому моральні
норми і цінності, прийнятий кодекс поведінки й укорінені ритуали, манера
одягатися і стандарти якості продукту, що випускається і т.д. »
Концепція організаційної культури була розроблена на початку 1980-х рр..
в США під впливом досліджень в галузі стратегічного управління, теорії
організації і індивідуального поводження.
У сучасній літературі існує багато визначень поняття організаційної
культури. Як і багато інших поняття організаційно- управлінських дисциплін,
концепція організаційної культури не має єдино "вірного" тлумачення. Кожний
з авторів прагне дати своє власне визначення цьому поняттю. Є як дуже вузькі,
так і дуже широкі, тлумачення того, чим же є культура організації [1, с. 68].
Більшість авторів сходиться на тому, що культура організації є складною
композицією важливих припущень (часто непіддатливих формулюванню), що
бездоказово приймаються і розділяються членами колективу. Організаційна
культура виявляється у відносинах між людьми в організації. Тому різні люди
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або різні частини в організації схильні описувати її культуру в схожих
термінах.
Природа і зміст організаційної культури привернула увагу багатьох
дослідників. І щодо змісту поняття «організаційна культура» серед дослідників
немає єдиної думки.
О. Бернард і Г. Саймон ввели поняття «організаційна мораль», по суті
своїй схоже на визначення організаційної культури.
Культура може впливати на організацію як неопосередковано, так і
опосередковано. Крім того, культура «в різних організаційних середовищах
викликає різні поведінкові реакції», а способи і методи управління багато в
чому визначаються традиціями та культурними особливостями. При цьому вона
свідомо чи не усвідомлено сприймається більшістю учасників. Тому вона є
найбільш стабільним, цементуючим елементом організації.
У вітчизняній теорії використовувалися поняття «культура виробництва» і
«культура праці». Остання розумілася як складова частина культурного рівня
співробітників,
їх
професіоналізму
освіченості,
компетентності,
дисциплінованості, форм спілкування один з одним. Культура ж виробництва
ставилася до умов праці і трудового процесу, управлінню і міжособистісним
відносинам особистої культури самих працівників [3, с. 124].
Е.Шейн розглядає «організаційну культуру як комплекс базових
припущень, винайдений, виявлений або розроблений групою для того, щоб
навчитися справлятися з проблемами зовнішньої адаптації та внутрішньої
інтеграції. Необхідно, щоб цей комплекс функціонував досить довго,
підтвердив свою спроможність, і тому він повинен передаватися новим членам
організації як правильний образ мислення і почуттів у відношенні згаданих
проблем».
Тобто, Е.Шейн бачить її як стійку сукупність колективних уявлень, що
формуються в ході адаптації до змін зовнішнього середовища і внутрішньої
інтеграції. Причому вона повинна бути достатньо виразною і функціональною,
щоб як цінна і правильна система поведінки і сприйняття могла передаватися
новим членам колективу [2, с. 96].
Д.Елдрідж і А. Кромбі: «Під» культурою організації варто розуміти
унікальну сукупність норм, цінностей, переконань, зразків поведінки і т.п., які
визначають спосіб об'єднання груп і окремих особистостей в організацію для
досягнення поставлених перед нею цілей ».
Е.Н. Штейн: «Організаційна культура - є набір прийомів і правил
вирішення проблем зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції працівників,
правил, що виправдали себе в минулому і підтвердили свою актуальність».
Незважаючи на очевидне розмаїтість визначень, і тлумачень організаційної
культури, в них є спільні моменти. Так, автори посилаються на зразки базових
припущень, яких дотримуються члени організації у своїй поведінці та діях.
Цінності - є другою загальною категорією, що включається авторами у
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визначення організаційної культури. Цінності орієнтують індивіда в тому, яку
поведінку слід вважати допустимою або неприпустимою.
У теоретичному уявленні культура є продуктом поведінки і діяльності
суспільства і являє собою одночасно і процес і результат.
Я вважаю, що організаційна культура - це нова галузь знань, що входить в
серію управлінських наук. Вона виділилася також з нової галузі знань організаційної поведінки, яка вивчає загальні підходи, принципи, закони і
закономірності в наступних напрямах: особа в організації; групова поведінка в
організації; поведінка керівника в організації; адаптація організації до
внутрішнього і зовнішнього середовища, підвищення організаційної
ефективності в діяльності організації. Культура організації може свідомо
створюватися її провідними членами або вона формується довільно з часом під
впливом різних внутрішніх і зовнішніх чинників. Ідея організаційної культури
носить достатньо абстрактний характер, проте, як повітря в кімнаті, вона оточує
і впливає на все, що відбувається в організації.
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УДК 658

СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ
Пуха Дмитро Олександрович
Науковий керівник: к.е.н. Шостак Л.В.
Кафедра економіки підприємства та інноваційної діяльності інституту
економіки та менеджменту
Волинського національного університету імені Лесі Українки
Досліджували стратегію диверсифікації , її особливості та перспективи
використання на підприємствах. Дана стратегія забезпечить підприємство
конкурентними перевагами впродовж значного періоду.
Ключові слова: диверсифікація, стратегія, синергія, зростання,
компетенція.
Вітчизняні підприємства шукають все нових шляхів отримання
конкурентних переваг. Важливим аспектом є отримання даних переваг продовж
довгострокового періоду. Ця мета вимагає від товаровиробників наявності
асортименту, який складається як мінімум з кількох різновидів продукції, що
знаходяться на різних етапах життєвого циклу і взаємно доповнюють один
одного, що потребує диверсифікації виробництва. Вітчизняна економіка
характеризується частими змінами вектора економічного розвитку, політикоправових умов господарювання, запитів споживачів, підвищеним ризиком. В
цих умовах природнім засобом забезпечення умов виживання і розвитку
підприємства на ринку є диверсифікація.
Теоретичні та науково-методичні основи стратегії диверсифікації
розглянуті в працях зарубіжних вчених Ансоффа І., Аккофа Р., Аронової О.М.,
Боумена К., Гелбрейта Дж. К., Дихтль Е., Друкера П.Ф., Котлера Ф., Маркової
В.Д., Мінцберга Г., Портера М.Е., Санто Б., Стрикленда А. Дж., Томпсона А.,
Фатхутдінова Р.А., Хершген Х., Шумпетера Й.А., Янга С. Запропоновані ними
концепції глибоко опрацьовані й набули розвитку в працях вітчизняних вчених
Борисової В.А., Бутенко Н.В., Гришка В.А., Демченка Г.І., Ілляшенка С.М.,
Корецького М.Х., Куденко Н.В., Маслак Н.Г., Мельника Л.Г., Моісеєва В.Г.,
Нємцова В.Д., Оборської С.В., Олефіренка О.М., Перерви П.Г., Радєвої М. М.,
Тяна Р.Б., Шершньової З.Є. та інших[1]. Проте питання залишається не до кінця
вивченим на даний момент, тому метою даної статті є дослідження загальних та
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окремих аспектів стратегії диверсифікації та розробка рекомендації щодо
використання даної стратегії на вітчизняних підприємствах.
Диверсифікація як інструмент використання переваг комбінування,
проникнення у нові високорентабельні галузі забезпечує компенсацію
зниження прибутку на ринку одних товарів за рахунок високих прибутків на
інших ринках. Тому диверсифіковані підприємства, які «не кладуть яйця до
одного кошика», мають вищу ринкову стійкість і конкурентоспроможність, ніж
вузькоспеціалізовані, оскільки вони мають змогу переливати капітал у
найприбутковіші галузі.
Стратегія диверсифікації (лат. diversus — різний і facere — робити)
діяльності — цілеспрямована система дій підприємства щодо проникнення в
інші сфери (галузі), включення до портфеля його діяльності нових сфер бізнесу.
Диверсифікаційне зростання виправдане за відсутності в галузі
можливостей для подальшого зростання або за наявності більш привабливих
можливостей за її межами. З цією метою підприємство шукає нові сфери
діяльності для застосування накопиченого досвіду, або для виправлення
власних недоліків.
Вибір стратегії диверсифікованого зростання обумовлюють такі основні
фактори:
— насичення ринків збуту підприємства або скорочення попиту на
продукт внаслідок перебування його на стадії «вмирання»;
— високі надходження коштів від поточної діяльності, яких недостатньо
для масштабного розширення основної діяльності, однак вони можуть бути
ефективно вкладені в інші сфери бізнесу;
— отримання вищого, ніж передбачалося, прибутку від простого
розширення виробництва, що створює передумови для підприємницької
експансії;
— намагання отримати синергічний ефект від розширення діяльності (за
рахунок раціональнішого використання устаткування, комплектуючих виробів,
сировини тощо);
— розширення бізнесу в межах галузі через антимонопольне
регулювання.
Спонукають до використання цієї стратегії намагання досягти економії на
масштабі виробництва (рівнопропорційне збільшення витрат і прибутків
підприємства підштовхує їх до вкладення коштів у нові галузі), подолати
прогалини у виробничій сфері, забезпечити зниження ризиків (зниження
прибутків в одних сферах бізнесу компенсуються успіхом в інших), реалізувати
очікування керівництва на більш ефективне вкладення коштів у нову галузь,
організувати спільну діяльність, отримати доступ до технологій, ринків,
ресурсів, маркетингових систем.
Вітчизняні підприємства використовують диверсифікацію з метою
використання вигідних у певних сферах умов оподаткування, підвищення
ліквідності активів, забезпечення інтересів керівництва, полегшення виходу на
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світові ринки, залучення нових кваліфікованих фахівців, ефективнішого
використання потенціалу наявних менеджерів[2].
Диверсифікація за своєю сутністю переважає просте розширення поля
діяльності підприємства. Якщо спеціалізація має в своїй основі використання
незмінного набору компетенцій, то диверсифікація відбувається за умови
впровадження нового набору компетенції, який виникає внаслідок проникнення
підприємства в нові конкурентні сфери і є необхідною передумовою для такого
проникнення. Диверсифікація може проявлятись через подальший розвиток
певного напрямку діяльності або через його заміщення новим напрямком, або
через розширення набору напрямків діяльності підприємства.
Будь-яке підприємство, яке обирає стратегію диверсифікації і вступає до
нового напрямку діяльності, як правило, не є в ньому абсолютним новачком,
необізнаним щодо внутрішніх і зовнішніх умов діяльності в даному напрямку.
Здійснення диверсифікації обов'язково повинно мати підґрунтям наявність
певних ресурсів, навичок, компетенцій, в тому числі необхідних для прийняття
рішення про вступ до нового напрямку діяльності. Слід зауважити, що будь-яка
диверсифікаційна стратегія використовує певну (більшу або меншу) кількість
елементів синергії, які присутні в основному (основних) напрямку діяльності. І
справді, якщо комбінації ключових факторів успіху відрізняють один сегмент
від іншого, то завжди існують фактори, які входять до складу
декількох або багатьох напрямків. Спираючись на ці спільні ресурси та
компетенції, підприємство в рамках нового напрямку діяльності матиме
конкурентні переваги з досвіду та ресурсів, накопичених і створених в
традиційних напрямках.
На принциповому рівні підприємство може диверсифікувати свою
діяльність у трьох основних вимірах:
•
просторовому, тоді мова йде про географічну диверсифікацію;
•
сутнісному, який може бути представлений вертикальною або
горизонтальною диверсифікацією; у вимірі вертикальної диверсифікації
(частіше вживається його назва "вертикальна інтеграція") відбувається
об'єднання технологічно послідовних видів виробничої діяльності, які являють
собою ланки виробничого процесу в масштабі макроекономічної системи;
вимір горизонтальної диверсифікації передбачає сутнісний розвиток
напрямків діяльності підприємства через включення до його портфеля
пов'язаних певним чином або не пов'язаних із вихідним набором напрямків
діяльності.
Географічна диверсифікація починається відтоді, відколи підприємство
виходить зі звичного ринку і починає атакувати ринки в інших географічних
зонах (в інших країнах), діяльність в яких буде вимагати нових, додаткових
ресурсів і компетенцій. Навіть якщо товари, виготовлені підприємством,
залишаються без змін, мережа й умови товаропросування, дистриб'юції та
торгівлі змінюються[3].
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Таким чином, у сучасних умовах господарювання, яким притаманний
динамізм, диверсифікація є привабливим шляхом для інвестування капіталу
підприємства та зменшення рівня ризику, особливо, якщо подальша експансія в
основних сферах діяльності є обмеженою.
Диверсифікаційний ріст відіграє неабияку роль у забезпеченні
стратегічної стійкості підприємства. Він сприяє стабілізації його доходів,
посиленню конкурентних позицій, підвищенню прибутку й рентабельності, що
є вагомим чинником зростання капіталізації, збільшення ринкової вартості
підприємства. Проведена систематизація причин диверсифікаційної діяльності
та ефектів її застосування сприятиме поглибленню розуміння вагомості її ролі
для перспектив стабільного розвитку організації, забезпечення і зміцнення її
стратегічної стійкості. Тому в реаліях української економіки доцільно
використовувати стратегію диверсифікації. Це призведе до розвитку
підприємства та формування його безпеки
нестабільному ринковому
середовищі.
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СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА
Пуха Д.А.
Исследовали стратегию диверсификации, ее особенности и перспективы
использования на предприятиях. Данная стратегия обеспечит предприятие конкурентными
преимуществами в течение долгого периода.
Ключевые слова: диверсификация, стратегия, синергия, рост, компетенция.

DIVERSIFICATION STRATEGY AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH
Pukha D.O.
Studied the diversification strategy, its characteristics and prospects of the business. This
strategy will provide the company competitive advantages for a considerable period.
222

Keywords: diversification, strategy, synergies, growth, competence.

223

ВЗАЄМОЗВ‘ЯЗОК ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ТИСЯЧОЛІТТЯ ТА
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ»
К. Рябоконь
Науковий керівник: к.е.н., доцент Красномовець В.А.
Кафедра менеджменту
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
e.mail: kaf_men_05@mail.ru
Сучасне становище багатьох країн світу перебуває в незадовільному
становищі. Нестабільна політична ситуація і економічні злами безпосередньо
впливають на соціальне, культурне та екологічне життя народу.
Відповідальність за це в першу чергу повинна нести держава, проте
контролювати всі аспекти вона не здатна, тоді ця проблема переходить у
площину діяльності корпорацій, компаній, фірм та народу в цілому.
Корпоративно соціальна відповідальність включає в себе всі аспекти
відповідальності як і в середині підприємства так і зовні. Соціальна
відповідальність однієї фірми є кроком по довгому шляху у досягненні взятих
на себе цілей і завдань України. Цілі розвитку тисячоліття відображають сім
цілей взятих на себе нашою країною до виконання протягом п‘ятнадцяти
років.
Ключові слова: Декларація тисячоліття, проекти ПАТ «Азот»,
корпоративна соціальна відповідальність.
Підписуючи Декларацію тисячоліття на Саміті ООН у вересні 2000 року,
Україна взяла на себе зобов‘язання досягти Цілей Тисячоліття в галузі розвитку в
період до 2015 року.
Цілі розвитку тисячоліття для України - це 7 орієнтирів та 15 конкретних

завдань на довгострокову перспективу, адаптованих з урахуванням
особливостей національного розвитку нашої країни. Задля досягнення
визначених цілей та бажаного рівня розвитку, необхідно проводити таку
економічну політику, яка покращить достаток усього народу України.
До цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ)входять такі цілі:
ціль 1. Подолання бідності.
ціль 2. Забезпечення доступу до якісної освіти впродовж життя.
ціль 3. Забезпечення ґендерної рівності.
ціль 4. Зменшення дитячої смертності.
ціль 5. Поліпшення здоров‘я матерів та зменшення дитячої смертності.
ціль 6. Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і
започаткування тенденції до скорочення їх масштабів.
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ціль 7. Забезпечення сталого розвитку довкілля.
Необхідність дотримання цілей розвитку тисячоліття визначається
загальним баченням України в інтеграції до світового співтовариства. Відтак
досягнення вищезазначених цілей має лежати у площині діяльності кожної
організації, яка обрала для себе соціально-відповідальний стиль діяльності.
Суть корпоративної соціальної відповідальності зводиться до добровільної
ініціативи власника компанії або засновників організації з розробки і реалізації
певних соціально-спрямованих, неприбуткових заходів, що мають на меті
якісне покращення зовнішнього для компанії або організації середовища. Ця
відповідальність можлива за умови досягнення стійкого розвитку самостійних і
відповідальних компаній та організацій, що відповідає їх довгостроковим
інтересам, сприяє досягненню соціального миру, безпеки, благополуччя
громадян, збереженню навколишнього середовища та дотриманню прав
людини. [2]
Важливо, щоб передовий український бізнес не тільки усвідомлював
важливість проблем, але й активно впроваджував ефективні проекти. Кращим
прикладом є Черкаське публічне акціонерне товариство «АЗОТ» (далі
ПАТ»АЗОТ»). ПАТ «АЗОТ» одне із найбільших підприємств в Україні з
виробництва мінеральних добрив, іонообмінних смол, капролактаму та іншої
хімічної продукції. Спільними зусиллями акціонерів, менеджменту та
трудового колективу створено та динамічно розвивається економічно сильне і
соціально привабливе сучасне підприємство [1].
Діяльність ПАТ «АЗОТ» у площині корпоративної соціальної
відповідальності передбачає виконання основних завдань цілей розвитку
тисячоліття, що в кінцевому підсумку стане складовою національного розвитку
України. Деякі цілі розвитку тисячоліття важко в чистому вигляді реалізувати
на окремо взятому підприємстві, проте опосередковано вони проявляються у
реалізації конкретних дій, що у загальному підсумку переслідують досягнення
кожної окремо взятої ЦРТ.
Так, в рамках досягнення цілі «подолання бідності» пріоритетним напрямком
керівництва заводу є забезпечення гідного рівня соціальної захищеності
працівників. Середньомісячний дохід одного працівника ПАТ «АЗОТ» щорічно
збільшується в середньому на двадцять відсотків.
У рамках цілі «забезпечення доступу до якісної освіти впродовж життя» на
підприємстві ПАТ «АЗОТ» збирають групи усіх бажаючих на підвищення
кваліфікації або отримання другої спеціальності. Під час підвищення
кваліфікації працівника відсторонено від з роботи, проте він заробітну плату.
На території заводу розташовано заочне відділення Дніпродзержинського
хіміко-технологічного технікуму. Проходити навчання мають змогу усі
бажаючі, але тільки працівники «АЗОТу» отримують або ж безкоштовну
освіту, або виплачують лише п‘ятдесят відсотків від повної вартості навчання.
Для забезпечення безперервного навчання на підприємстві створена
матеріально-технічна база, є програмне забезпечення і досвідчений
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викладацький склад, що підтверджено ліцензіями на навчання робітничим
професіям.
Третьою з цілей розвитку тисячоліття «забезпечення ґендерної нерівності»,
що важко реалізувати на ПАТ «АЗОТ», адже хімічне виробництво передбачає
активніше використання чоловічої праці, порівняно з жіночою тому,
досягнення третьої ЦРТ є одним із складних аспектів у реалізації політики
діяльності на підприємстві.
Зменшення дитячої смертності та поліпшення здоров‘я матерів – дві
наступні цілі, реалізуються шляхом підтримки перинатальних центрів (у м.
Черкаси та в Черкаській області) та центрів реабілітації для дітей. Зокрема,
унікальне обладнання почала отримувати Черкаська обласна дитяча лікарня
на території якої створено реабілітаційний центр для дітей із захворюванням
центральної нервової системи (центр створено у 2012 році за сприяння
президента ПАТ «АЗОТ»). [1]
Щодо шостої цілі «Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та
туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів»
можемо відзначити, що за егідою публічного акціонерного товариства
«АЗОТ», у 2008 році було розпочато і проведено масовий волонтерський рух з
метою популяризації здорового способу життя та розповсюдження засобів
контрацепції та профілактики туберкульозу та інших хвороб. Також на
підприємстві систематично проводяться лекції, щодо обмеження поширення
ВІЛ-інфекції/СНІДу. Існує обов‘язковий медичний огляд однин раз на рік на
території власної поліклініки, під час якого персонал проходить клінічні
дослідження та проходить флюорографію.
Проте, найважливішим завданням, що лежить у площині вирішення
таким гігантом хімічної промисловості, як ПАТ «АЗОТ» є забезпечення
захисту навколишнього середовища та сталого розвитку довкілля.
Основними напрямками в роботі акціонерного товариства по охороні
навколишнього середовища є:
- захист Кременчуцького водосховища шляхом скорочення водоспоживання і
скидання забруднень у водойму з поліпшенням якості стічних вод;
- захист атмосферного повітря від забруднень шляхом скорочення викидів;
- зменшення обсягів токсичних відходів;
- збереження зелених насаджень, збільшення їх кількості на території
товариства та на прилеглій території;
- захист підземних вод на території товариства від попадання в них
забруднюючих речовин;
- ідентифікація і ранжирування екологічних аспектів на всіх ділянках
технологічних процесів, а також на їх супроводжують процесах;
- розробка заходів з охорони навколишнього середовища з урахуванням
результатів визначення суттєвих екологічних аспектів по кожному
структурному підрозділу, які вимагають удосконалення і спрямовані на
попередження забруднення навколишнього середовища
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Основними аспектами, що визначають цінність заходів стратегічного
розвитку з позиції екологічної ефективності є планомірна реалізація заходів,
спрямованих на поліпшення екологічної обстановки в регіоні, що виражається
в забезпеченні очищення промислових стоків і стічних вод міста Черкаси в
цілому. Діяльність ПАТ «АЗОТ» спрямовується на реалізацію заходів, що
забезпечують скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу, утилізації
твердих відходів, скорочення викидів парникових газів, що має глобальне
значення.
ПАТ «АЗОТ» одним з перших впровадили принципи програми
«Відповідальна турбота хімічної промисловості України», яка розроблена з
метою впровадження в діяльність підприємств хімічної промисловості України
принципів міжнародної програми «Responsible Gare» шляхом об'єднання зусиль
підприємств хімічної промисловості в напрямі співпраці стосовно питань
безпеки виробництва, попередження негативного впливу виробничих
технологій, процесів і продуктів на здоров'я людини і навколишнє природне
середовище. 12.11.2010 була підписана Декларація ПАТ «АЗОТ» щодо
прийняття обов'язків по впровадженню підприємством принципів цієї
програми.
На сьогоднішній день більш вигідним для України є участь у спільних
інвестиційних проектах, коли західні компанії модернізують очисні споруди на
українських підприємствах в обмін на квоти в рамках Кіотського протоколу.
Якщо для індустріально розвинених країн Кіотський протокол означає
збільшення витрат на екологію, то наша держава має всі шанси заробити
додаткові кошти на поліпшення екологічної ситуації на планеті без збільшення
фінансування екологічних програм.
На ПАТ «АЗОТ» функціонує система менеджменту навколишнього
середовища (СМНС), яка встановлює єдиний порядок діяльності керівників
товариства всіх рівнів з питань охорони навколишнього середовища, що
забезпечується керівником товариства (Головою Правління ПАТ «АЗОТ») і
реалізується через комплекс організаційних заходів. ПАТ "АЗОТ" впроваджує
інновації в галузі ресурсозбереження та підвищення конкурентоспроможності
продукції: реконструкція в цеху А-5 дозволила забезпечити випуск рідкого
аміаку при одночасному зменшенні витратних норм природного газу та
електроенергії. Після їх освоєння інновацій в 2012 році 55% міських стоків і
45% стоків ПАТ "АЗОТ" будуть перекачуватися по новим трубами, що значно
зменшить ризики можливих поривів.
Пріоритетом у діяльності ПАТ«АЗОТ» є відповідальність за вплив на
стан навколишнього середовища, здоров'я населення Черкас і Черкаської
області, а також жителів району, прилеглого до Кременчуцького водосховища.
Відповідальність підтримується через систему прийнятих зобов'язань, які
регулярно актуалізуються і підтримуються вищим керівництвом.
На основі результатів кількісної та якісної оцінки рівня екологічної
безпеки в структурних підрозділах ідентифікуються екологічні аспекти з метою
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оцінки ступеня впливу елементів діяльності, продукції та послуг підприємства
на навколишнє середовище, і можливості управління ними, визначаються
суттєві екологічні аспекти. Враховуючи результати аналізу суттєвих
екологічних аспектів в структурних підрозділах, розробляються проекти цілей і
завдань з охорони навколишньої середи з урахуванням вимог нормативноправових актів. Послідовно проаналізувавши взаємозв‘язок цілей розвитку
тисячоліття та корпоративної соціальної відповідальності стає зрозуміло, що ці
два поняття тісно переплітаються одне з одним. Можна зробити висновок, що
цілі тисячоліття в певному плані є корпоративною соціальною відповідальністю
нашої держави. Взявши відповідальність за соціальний і економічно-стабільний
розвиток народу, Україна зобов‘язалась реалізувати сім напрямів і досягти
п‘ятнадцять цілей.
Напрями
здійснення
корпоративної
соціальної
відповідальності нашої держави лежать у площині таких питань, як подолання
бідності, ліквідація ґендерної нерівності, поліпшення здоров‘я матерів,
зменшення дитячої смертності, обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та
туберкульозу та захист довкілля. Важливим є, щоб свідомість і прагнення
бізнесу України не зупинялась лише на отриманні великого прибутку, а ще й
безпосередньо включала в себе завдання нематеріального та неприбуткового
характеру. Досягнення кожного такого завдання є великим плюсом
у
діяльності будь-якої компанії. Корпоративна соціальна відповідальність фірми
включає в себе різні аспекти, такі як: захист навколишнього середовища (які є
тотожним із сьомою ціллю ЦРТ), дотримання прав людини (перша та друга цілі
ЦРТ), безпеку та благополуччя громадян (четверта, п‘ята і шоста цілі ЦРТ) та
інші аспекти.
Отже, на розвиток і досягнення певних завдань корпоративної соціальної
відповідальності на національному рівні впливає соціальна відповідальність
кожної фірми. Проте, не слід забувати, що ціль розвитку тисячоліття в чистому
вигляді важко реалізувати на одному конкретному підприємстві. На прикладі
Черкаського публічного акціонерного товариства «АЗОТ» було чітко виявлено
головну задачу і головну ціль у корпоративної соціальної відповідальності
«АЗОТу», яка є відображенням сьомої цілі ЦРТ а саме «захист навколишнього
середовища і захист сталого розвитку довкілля». ПАТ «АЗОТ» робить вагомий
внесок у очищенні повітря, вод, озеленення і покращення навколишнього
середовища в цілому. Але корпоративна соціальна відповідальність «АЗОТу»
настільки розвинута і вдосконалюється із року в рік, що не можна не помітити
як підприємство піклується про життя міста і населення: відкриває
реабілітаційні центри, ремонтує дороги, турбується про достаток своїх
працівників, будує місця для відпочинку та культурного розвитку населення.
Проаналізувавши дану проблему, можна сказати, що якби кожне
підприємство орієнтувалось на діяльність подібно до тієї, яку здійснює ПАТ
«АЗОТ» тоді можливо через декілька десятків років Україна змогла б увійти в
трійку країн із соціальною свідомістю і відповідальністю.
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Current situation in many countries is in poor condition. The unstable political situation and
economic kinks directly affect the social, cultural and ecological life of the people. Responsibility
for this in the first place should be the government, but to control all aspects of it can not, then the
problem becomes the plane of corporations, companies, firms and people in general. Corporate
social responsibility includes all aspects of liability as in the middle of the enterprise and outside.
The social responsibility of a company is a step on the long road towards the assumed goals and
objectives of Ukraine. The Millennium Development Goals represent seven goals undertaken by
our country to perform for fifteen years.
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В статті розглянуті підходи до визначення сутності поняття стратегії,
виділені її основні складові, визначено особливості та проблеми стратегії
розвитку на підприємстві, запропоновані напрями подальшого використання.
Ключові слова: стратегія, розвиткок підприємства, стратегічне
планування, конкуренція.
Поняття стратегії є базовим у теорії стратегічного управління, оскільки
саме вона є об‘єднуючим механізмом цілей потенціалу та зовнішнього
середовища.
Базуючись на цілях бізнесу стратегія визначає засоби, за допомогою яких
підприємство може перетворити свої стратегічні наміри в ринкові переваги,
взаємодіючи з факторами зовнішнього впливу.
Стратегія допомагає
підприємству вибрати свій раціональний шлях розвитку і створити
найважливіші переваги у його функціонуванні:
 готує його до змін у зовнішньому середовищі;
 пов‘язує його ресурси зі змінами зовнішнього середовища;
 прояснює проблеми, які виникають;
 координує роботу різних структурних підрозділів;
 покращує контроль на підприємстві.
Для забезпечення ефективного функціонування підприємств виникає
необхідність наукового обґрунтування стратегій їх розвитку.
Відносно змісту та різновидів стратегій організації в літературі зі
стратегічного менеджменту існують різні погляди. Поняття стратегії почали
використовувати в науці та практиці управління з 50-х років XX ст. Концепцію
стратегії вперше було розроблено в 60-ті роки А. Чандлером, К. Ендрюсом, І.
Ансоффом, вони давали перші визначення основних положень стратегічного
планування. Зміст поняття стратегії змінювався під впливом економічного
розвитку суспільства. Згодом стратегією почали вважати не тільки здійснення
правильного управління ресурсами, але й правильне визначення напрямів
діяльності на ринку, вона все частіше трактувалася як план досягнення
перемоги над конкурентами за допомогою комплексу різноманітних дій.
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На сьогоднішній день існує велика кількість визначень стратегії, що
трактують це поняття залежно від об'єкта і предмета своїх досліджень відносно
до конкретної формальної ситуації, і це є свідченням значної уваги до цього
поняття.
Метою дослідження є визначення сутності, закономірностей та еволюції
поняття стратегія, узагальнення різних підходів.
Сучасне визначення стратегії важко сформулювати одним реченням.
Багато вчених пропонували власне бачення змісту стратегії, але їхні визначення
мають різний зміст.
Розгляд існуючих концепцій стратегії дозволяє виділити декілька підходів
до визначення сутності стратегії.
Класичним підходом до визначення стратегії є її ототожнення із засобом
досягнення цілей підприємства. Цей підхід заснований на тому, що
формулювання стратегічних цілей підприємства невід'ємно пов'язане з
розробкою шляхів їх досягнення і тому в данному розумінні стратегія
визначається як план або модель дій. Представникими цього підходу є
А.Чандлер, Б.Карлофф Д. Куінн [2,4,5].
Другим підходом є розуміння стратегії як набору правил прийняття
рішень. Він пов‘язаний з подальшими дослідженнями у цій області таких
вчених як: Г. Мінцберг, І. Ансофф. Проводячи дослідження стратегічної
поведінки великих корпорацій на конкурентних ринках, Г. Мінцберг з‘ясував,
що стратегія є не тільки планом, а комплексом рішень та дій; і є не
послідовністю виконання запланованого, а прямо протилежне цьому, це
відправна точка [4]. І. Ансоф, використовуючи концепцію стратегічного
менеджменту, зазначав, що стратегія - один з декількох наборів правил
прийняття рішення щодо поведінки організації, і виділив чотири групи правил:
правила встановлення відносин підприємства із зовнішнім середовищем;
правила встановлення відносин і процесів всередині підприємства; правила
ведення щоденних справ; засоби вимірювання результатів сьогоденної і
майбутньої діяльності компанії. Він описує стратегію як сукупність правил для
прийняття рішень з метою забезпечення стійкого зростання і розвитку
підприємства; виокремлюючи дві групи правил: правила взаємовідносин
підприємства з зовнішнім середовищем (стратегія бізнесу) і правила
встановлення рівноваги між власними внутрішніми змінними (організаційна
концепція) [1].
Виділяють ще комплексний підхід, згідно з яким стратегія - це програма
функціонування підприємства в зовнішньому середовищі, взаємодії з
конкурентами, задоволення клієнтів, реалізації інтересів акціонерів, зміцнення
конкурентних позицій підприємства.
Представниками є Дж. Джонсон та К. Скулс. Вони розглядають стратегію
як напрям і масштаб дій у довгостроковому плані, що в ідеалі приводить
ресурси компанії у відповідність до мінливого середовища функціонування
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(ринки, споживачі і клієнти) таким чином, щоб компанія відповідала
очікуванням власників часток участі в ній [4].
Розглянуті підходи показують, що має місце певна неоднозначність та
невизначеність. Це є наслідком того, що:
• здебільшого фактичний процес розробки неузгоджений з процесом
реалізації стратегії.
• стратегія розглядається лише з позицій конкурентної боротьби, а не
природних змін, які повинні відбуватися в діяльності підприємства у зв'язку зі
змінами зовнішнього середовища;
• кожне конкретне підприємство повинно формувати власну стратегію, яка
за змістом та характером реалізації може мати суттєві особливості та
відмінності.
Відсутність загальноприйнятого та узгодженого визначення терміна
стратегія показує різноманітність поглядів на роль та значення стратегії для
діяльності підприємства. Це характерно для кожної держави, для якої
притаманні особливі умови, для окремих регіонів, окремих підприємств. Тому
немає сенсу відшукувати або зводити до єдиного терміна багатогранну сутність
стратегії. Вона повинна мати конкретне призначення, суть та зміст, які залежать
від можливостей та умов діяльності кожної конкретної організації [3].
Отже, стратегія підприємства складається із запланованих дій (спрямована
стратегія) і необхідних поправок у разі виникнення непередбачених обставин
(незаплановані стратегічні рішення). Підприємство повинно мати добре
обґрунтовану стратегію дій, але повинно також бути готовим адаптуватися до
неврахованих обставин, які можуть виникнути у майбутньому. Тенденції
сучасного розвитку економічної ситуації в Україні характеризуються високим
динамізмом, активізацією структурних зрушень на користь сфери послуг,
загостренням конкурентної боротьби. Набувають ознак комплексності,
взаємодоповнюваності та взаємопричинності процеси у зовнішньому
середовищі. Це обумовлюється необхідністю наукового пошуку нових
механізмів і методів стратегічного управління, стрижнем якого є стратегія
розвитку підприємства яка повинна відповідати перетворенням в національній
економіці, гармонізувати вплив і взаємозв‘язки між факторами внутрішнього та
зовнішнього середовища.
Доцільним за цих умов буде узагальнення позицій щодо формування
стратегії підприємств за парадигмами стратегічного управління: стратегічної
раціональності (процес формування стратегії має прескриптивний – вказівний,
нормативний характер) і стратегічної поведінки (процес характеризується
дескриптивним - описовим спрямуванням).
Вважаємо, що процес формування стратегій розвитку має ієрархічний
характер, який відображає рівні управління підприємства та характер
взаємозв'язку із зовнішнім оточенням. Процес формування стратегії розвитку
підприємства розглядається з цих позицій як послідовна операціоналізація на
загальну, ділову (бізнес-стратегію) та портфель функціональних субстратегій.
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При цьому стратегії домінуючим елементом повинно бути стратегічне
мислення, яке спрямовує підприємство до постійного творчого пошуку.
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ПОСТАТЬ МЕНЕДЖЕРА В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
В. Сапатрило
Наковий керівник: к.е.н. Красномовець В.А
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
e.mail: viksapatrilo@yandex.ru
Досліджували особливості діяльності менеджера у сфері туризму. В
роботі розкрито основні якості, якими повинен володіти сучасний курівник.
Було охарактеризовано особливості роботи менеджера з туризму
залежно від напрямів роботи.
Ключові слова: компанії-туроператори, туристичні агенства, керівник
напряму.
Менеджер з туризму - поняття широке. Одна справа бути керівником
туристичної фірми, зовсім інша - бронювати квитки за телефоном. І в тому, і в
іншому випадку фахівець може гордо називати себе менеджером, але фронт
робіт і рівень відповідальності буде зовсім різним.
Назва професії ні про що не говорить. Важливіше знати конкретні
обов'язки, які виконує фахівець. І тут багато що залежить від того, в якій фірмі
він працює. У компаніях-туроператорах менеджери займаються розробкою і
формуванням туристичних маршрутів, а в туристичних агентствах продають їх
клієнтам.
Ми уявляємо собі менеджера як члена туристської організації, що
здійснює управлінську діяльність. Це головна фігура організації. Однак не всі
менеджери відіграють однакову роль на фірмі. Це пов'язано з тим, що
туристські організації відрізняються одна від одної, і тому завдання і функції,
що виконуються менеджерами, не ідентичні.
Незважаючи на те що менеджери туристських організацій відіграють
різноманітні ролі, необхідно виділити головні з них - ті, які вирішують всі
менеджери, незалежно від типу їх туристської організації та видів
обслуговуючих ними мандрівників.
По-перше, це виконання функцій з підготовки, прийняття та реалізації
управлінських рішень.
По-друге, це інформаційна роль менеджера, оскільки для того, щоб
прийняти ефективне управлінське рішення, необхідно одержати й обробити
достовірну економіко-управлінську інформацію про розвиток системи
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управління туризмом. Не дарма кажуть: «хто володіє інформацією, той володіє
світом».
По-третє, менеджер виступає в якості керівника, що формує відносини
усередині і поза організацією, мотивуючого членів трудового колективу на
досягнення практичних і стратегічних цілей організації.
У праці М. Вудкока та Д. Френсіса "Розкутий менеджер" визначено 11
якостей, якими повинен володіти сучасний керівник:
— здатність управляти собою;
— наявність розумних особистих цілей;
— чіткі особисті цілі;
— прагнення до особистого зростання і розвитку;
— вміння вирішувати проблеми;
— винахідливість і здатність до інновацій;
— здатність впливати на оточуючих;
— знання сучасних теорій управління;
— здатність керувати;
— здібності до навчання підлеглих;
— здібності до формування і розвитку ефективних робочих груп.
Зазвичай у туристичних компаніях створюється три великих
відділу. Один займається в'їзним туризмом - виступає в ролі приймаючої
сторони, забезпечуючи перебування іноземців в країні. Другий - внутрішнім:
організовує тури для співвітчизників в межах своєї країни. Третій - зарубіжним
(виїзний туризм): його менеджери відправляють бажаючих на відпочинок за
кордон.Першими двома напрямками іноді займаються співробітники одного
відділу.
В обов'язки менеджера з туризму входять контакти з туристичними
агентствами, маркетинг ринку, в ході якого він знаходить найбільш вигідні з
оплати, термінах і якості роботи фірми; взаємодія з авіакомпаніями для
придбання авіаквитків; контакти зі страховим агентом; приймаючою стороною.
Він проводить бесіди з клієнтами, бронює для них авіаквитки, готель, оформляє
страховку і всі необхідні документи.
Менеджер з туризму повинен знати масу інформації про країну, в яку
направляє людей, а іноді вміти давати розпливчасті інформацію з невідомих
йому питань, або придумувати щось в надії на те, що це дійсно так. Щоб
уникнути цього, всередині фірми існує поділ, коли менеджер веде тільки одну
або декілька країн, при цьому він періодично їздить у навчальні тури, в ході
яких вивчає пам'ятки країни і її готелі.
В велику компанію-туроператор новачкові влаштується складно і
кар'єрне зростання тут навряд чи буде стрімким. Можна потрапити, наприклад,
у відділ бронювання і довгий час займатися тільки замовленням і оформленням
квитків. З плюсів - стабільна зарплата, в перспективі - цікава робота над
формуванням турів, вироблення стратегії і т. д. У невеликих туристичних
агентствах свої таланти можна розкрити швидше, але починати шлях у
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професію доведеться зі скромної посади помічника менеджера або навіть
кур'єра. У туристичній галузі цінуються люди, які пройшли всі сходинки
кар'єрного росту.
За словами фахівців, вивчити туристичний ринок і зрозуміти цінову
політику основних туроператорів можна досить швидко. Поступово вам
стануть довіряти роботу серйозніше. Приблизно через рік можна розраховувати
на посаду менеджера. А це вже безпосереднє спілкування з людьми. Зумієте
успішно продавати тури, зберігати спокій навіть у найбільш стресових
ситуаціях - можете вважати, що довели свою профпридатність.
Керівник напрямку (або відділу) - наступний щабель. Це більш високий
рівень відповідальності. Ваше завдання - контролювати роботу персоналу,
допомагати менш досвідченим менеджерам, «розрулювати» можливі
конфліктні ситуації з клієнтами, туроператорами, а іноді і серед співробітників.
Паралельно більшість начальників відділів продовжують продавати тури - до
того часу вони обзаводяться постійними клієнтами, які хочуть відправитися на
відпочинок виключно за допомогою «свого» менеджера.
Видів туризму величезна кількість і в кожному - своя
специфіка. Наприклад, менеджер екскурсійного туризму повинен вміти
підказати клієнтові, що саме можна подивитися у Франції, а що - в Японії або
Сінгапурі. Спеціаліст з оздоровчого відпочинку порадить місце, де можна не
тільки відпочити, але і полікуватися, порекомендує потрібну кліматичну зону.
Менеджери по екологічним видам туризму розробляють варіанти
відпочинку на природі, що дозволяють на якийсь час забути про міську
метушню і шалений ритмі життя мегаполісів. Він повинен виступати в якості
екологічно активної та провідної частини персоналу турфірми. Його становище
і вплив будуть визначатися перш за всією глибиною морального усвідомлення
значущості природо захисної діяльності в туризмі. Це вимагатиме від
менеджера формування переконаності та принциповості у відстоюванні ідей
охорони природи.
Спортивний і екстремальний відпочинок (дельтапланеризм, польоти на
парапланах) вимагає від менеджера не тільки спеціальних знань, але й
особливої ретельності підготовки програми. Помилка може коштувати
клієнтові здоров'я, а то й життя. Є ще рибальський і мисливський,
гірськолижний та круїзний, подієвий і спортивний, паломницький і навіть
гастрономічний туризм, які теж відрізняються особливостями організації.
У великих компаніях можлива вузька спеціалізація, але частіше
турменеджери - універсали, здатні організувати як класичну екскурсійну
поїздку по містах Чехії або Франції, так і ексклюзивний тур для закоханих з
вінчанням в Індійському океані на глибині близько трьох метрів.
Як і в будь-якій професії, менеджер може працювати добре або погано,
успішно виконувати свої обов'язки або не справлятися з ними, а значить, і
результати будуть різними.
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У першому випадку менеджер своєю працею сприятиме зростанню
організації, а в другому - приведе її до занепаду. У нашому прикладі з
турменеджера погане виконання ним своїх обов'язків спричинить низьку якість
обслуговування тургрупи (при розміщенні в готелі, в організації харчування
туристів, при огляді визначних пам'яток та ін.)
Це викличе справедливі нарікання з боку туристів з висуненням претензій
на адресу турфірми, які можуть завдати їй не лише моральну шкоду (принизити
її імідж), але і матеріальні втрати (повернення грошей за продані тури).
Далеко не всі, хто обрав професію менеджера, опановують нею в такій
мірі, щоб організація відчувала б благотворний вплив від їх діяльності в се
складі. Відомо, що з числа отримали підготовку в області менеджменту
хорошими менеджерами стає тільки 20-30%.
При правильному функціонуванні бізнесу менеджер має можливість
аналізувати роботу організації, її відділів і конкретних працівників, наприклад з
метою вибору стратегічних партнерів, розширення кола користувачів турпослуг
тощо.
У системі менеджменту в туризмі особистість є як об'єктом, так і
суб'єктом управління.
Управління людьми, особливо туристами — клієнтами турфірми,
здійснюється менеджером, за такими принципами:
— підтримувати в них почуття самоповаги. Спочатку необхідно
вислухати споживача, сказати йому щось приємне (сказати про стильний наряд,
красиву посмішку тощо);
— приділяти увагу проблемам, а не особистості;
—активно використовувати методи підкріплення позитивних реакцій
бажаними діями, а негативні — небажаними. На зміни у поведінці клієнта слід
реагувати негайно, адже відстрочена реакція може викликати плутанину;
— висувати чіткі вимоги, підтримувати постійний контакт з туристом.
В туризмі більш часто, ніж в інших сферах відбуваються різні
«виробничі» неузгодженості і форс-мажорні обставини через неграмотну
роботи співпрацюючих фірм і по не залежним ні від кого обставинам. Може не
вилетіти літак, початися війна, туристів може не випустити особливо сувора
митниця, як, наприклад, в Ізраїлі, приймаюча сторона може «забути» зустріти
туристів, які в новій для них країні, не знаючи мови, виявляться абсолютно
дезорієнтовані; авіакомпанія може розмістити батьків і їх маленької дитини в
різних літаках тощо. Тому менеджеру необхідно мати високу стійкість до
стресів і вміти оперативно дозволити ситуацію, що склалася, не виходячи при
цьому з робочого ритму. Часто люди, що працюють у таких фірмах, є
«фанатиками» цієї області і не підуть працювати в іншу сферу навіть за більшу
заробітну паату.
Сучасний менеджер, який управляє туристичною фірмою —
інноваційний керівник, котрий повинен мати широкий світогляд і системне
нестандартне мислення; розуміти внутрішній взаємозв'язок факторів, які діють
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на фірмі, та їх взаємодію із зовнішнім середовищем; мотивувати працівників на
досягнення поставлених цілей, орієнтуючись у своїй управлінській діяльності
насамперед на людину.
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У статті розглянуто особливості історичного досвіду становлення та
розвитку стратегічного управління підприємства в зарубіжних країнах.
Ключові слова: стратегічне управління, модель менеджменту,
конкуренція, корпорація, підприємство, планування, працівники, стратегічні
цілі.
Актуальність теми: У сучасних умовах підприємства формують новий
підхід до системи управління взагалі та стратегічного управління зокрема.
Однак знання й осмислення минулого сприяє кращому розумінню сучасного
стану науки, а також появі і формуванню нових ідей. Розвиток науки
управління свідчить про те, що нежиттєві концепції зникали, а залишалися
тільки найцінніші, перевірені практикою і часом.
Становлення і розвиток стратегічного менеджменту в різних країнах світу
відбувалися з урахуванням особливостей кожної окремої країни та низки
інших вагомих факторів.
Мета: проаналізувати аспекти управління підприємства в світовій
економічній літературі та визначити особливості стратегічного менеджменту
в зарубіжних країнах.
Будь-яка наука базується на використанні історичного досвіду. Вивчення
уроків історії дозволяє уникнути протиріч і помилок, що зустрічаються на
ранніх етапах розвитку науки. Знання й осмислення минулого сприяє
кращому розумінню сучасного стану науки, а також появі і формуванню
нових ідей. Розвиток науки управління свідчить про те, що нежиттєві
концепції зникали, а залишалися тільки найцінніші, перевірені практикою і
часом. Управління в умовах ринку одержало назву «менеджмент».
Менеджмент - це уміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю,
інтелект, мотиви поведінки інших людей. Управління починається зі стратегії.
Помітний вплив на формування стратегічного управління зробили
англійські дослідники. Так, англійці Р. Фелк і Л. Урвік займалися розробкою
принципів управління.
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Англійські учені зробили суттєвий внесок у розробку методу
"дослідження операцій", що вперше зародився в Англії в 40-х рр., у зв'язку з
необхідністю вирішення деяких військових стратегічних і тактичних завдань.
У Франції питаннями наукового управління займалися Анрі Луі Ле
Шательє, Шарль Фременвиль, брати Андре й Едуард Мішлен. Неоціненний
внесок у розуміння менеджменту як науки вніс Анрі Файоль.
Проблемами наукового управління виробництвом у Німеччині займався
Вальтер Ратенау. Величезний внесок у дослідження принципів організації вніс
відомий німецький соціолог Макс Вебер, що розробив "ідеальний тип"
адміністративної організації, названий терміном "бюрократія". Особливої
уваги заслуговують роботи з організації виробництва, що виконав Кароль
Адамецький. Західнонімецькі теоретики школи "людських відносин"
виступали за більш твердий підхід до управління персоналом, ніж їхні колеги
в США і Японії.
В Англії, Голландії, Норвегії, Швеції та інших країнах Заходу широко
пророблялися також питання залучення працівників до "участі в управлінні".
Західноєвропейські учені вплинули на формування підходу до управління
з позиції "соціальної людини".
У 1929-1933 р. передові капіталістичні країни охопила світова криза. У
цей же період часу англійським ученим Дж. М. Кейнсом була сформульована
концепція державного регулювання економіки. Кейнс обґрунтував
необхідність державного втручання в економіку.
За останні два десятиліття Японія зайняла лідируюче положення на
світовому ринку. На її частку приходиться 44,5% загальної вартості акцій усіх
країн світу. І це при тому, що населення Японії складає всього 2% від
населення земної кулі [2].
Однієї з головних причин стрімкого успіху Японії є застосовувана нею
модель менеджменту, орієнтованих на людський фактор. При цьому японці
розглядають не одну людину (особистість), як американці, а групу людей.
Японці вище інших ставлять соціальні потреби (приналежність до
соціальної групи, місце працівника в групі, увага і повага навколишніх). Тому
і винагороду за працю (стимули) вони сприймають через призму соціальних
потреб.
На відміну від працівників інших країн, японці не прагнуть до
безумовного виконання правил, інструкцій і обіцянок. З їхнього погляду,
поводження менеджера і прийняття ним рішень цілком залежить від ситуації.
Головне в управлінському процесі - це вивчення нюансів обстановки, що
дозволяють менеджеру прийняти правильне рішення.
Найсильнішим засобом мотивації в Японії є "корпоративний дух" фірми.
В основі його лежить психологія групи, що ставить інтереси групи вище
особистих інтересів окремих працівників.
Центральне місце в оперативному управлінні японського менеджменту
займає управління якістю. В усіх сферах японської економіки в даний час
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діють групи якості, у яких крім робітників включаються майстри й інженери.
Японська система управління якістю не дає збоїв. Це є результатом її
продуманості і простоти.
На початку 70-х рр. ХХ ст. віце-президент автомобільної компанії
"Тойота" Т. Оно запропонував систему організації праці "Канбан" [4]. Суть її
полягає в тому, що на усіх фазах виробничого процесу відмовилися від
виробництва продукції великими партіями і створили безперервно-потокове
виробництво.
Останнім часом американські корпорації почали впроваджувати в себе
нововведення, які привели японські фірми до значного успіху.
Однак не всі методи управління, використовувані в Японії,
приживаються на американській землі. Не можна переносити одну модель
менеджменту в економіку іншої країни без врахування її специфічних умов і,
насамперед, психологічних і соціально-культурних факторів [1].
Вивчення американської моделі менеджменту становить відомий інтерес.
Саме в США вперше сформувалася наука і практика менеджменту.
Американський менеджмент увібрав у себе основи класичної школи,
засновником якої є Анрі Файоль. Американці Лютер Гьюлік і Ліндал Урвік
зробили багато для популяризації основних положень класичної школи.
Сучасний американський менеджмент у такому виді, який склався в даний
час, базується на трьох історичних передумовах:
1. наявність ринку;
2. індустріальний спосіб організації виробництва;
3. корпорація як основна форма підприємництва.
Сучасна американська модель менеджменту орієнтована на таку
організаційно-правову форму приватного підприємництва, як корпорація
(акціонерне товариство), що виникло ще на початку XІX ст.
Американські корпорації широко використовують у своїй діяльності
стратегічне управління. Це поняття було введено в побут на стику 60-70-х рр.,
а в 80-і рр. ХХ ст. охопило практично всі американські корпорації.
Основою стратегічного управління є системний і ситуаційний аналіз
зовнішнього (макрооточення і конкуренти) і внутрішнього (наукові
дослідження і розробки, кадри і їхній потенціал, фінанси, організаційна
культура й ін.) середовища.
Найважливішою складовою частиною планової роботи корпорації є
стратегічне планування, що виникло в умовах насичення ринку й
уповільнення росту ряду корпорацій. Стратегічне планування створює базу
для прийняття ефективних управлінських рішень.
Для зниження опору робітників організаційним змінам, що відбуваються
в корпораціях, розробляються програми підвищення "якості трудового
життя", за допомогою яких працівники корпорації залучаються до розробки
стратегії її розвитку, обговоренню питань раціоналізації виробництва,
вирішенню різноманітних зовнішніх і внутрішніх проблем.
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Американські вчені продовжують ставити і розробляти реальні проблеми
менеджменту. Американська практика підбору керівників робить головний
акцент на гарні організаторські здібності [5;с.375-455].
Таким чином, стратегічний менеджмент – багатоплановий і
багатофункціональний процес, що здійснюється з метою реалізації
розробленої стратегії та з урахуванням впливу зовнішніх чинників.
Впровадження і використання системи ефективного стратегічного
менеджменту забезпечує комплексний погляд на внутрішнє і зовнішнє
середовище підприємства, полегшує ухвалення стратегічних рішень, сприяє
комунікації, можливості розвитку виробничих потужностей підприємства.
Основною умовою ефективного функціонування системи стратегічного
управління є постійна увага до неї з боку вищого керівництва, обґрунтування
необхідності планування, залучення до розробки і реалізації стратегії
широкого кола працівників. Реальність і ефективність стратегії підприємства
можливі, за умови, що стратегічні цілі є чіткими, вимірюваними, досяжними,
визначені в часі, комплексні, підтверджені необхідними ресурсами. Крім того,
важливим чинником, що визначає успіх підприємства є працівники, і від того,
наскільки ефективно відбувається управління людським потенціалом, багато в
чому залежить його ефективність.
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У статті розглядаються можливості і переваги кейс-технології
порівняно з традиційними формами навчання. Наводиться типологія кейсів,
вказуються етапи роботи викладача та студента над кейсом.
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Нині у зв‘язку з активною комп‘ютеризацією освіти та упровадженням
інформаційних технологій в освітній процес постає питання розробки методів
ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій. До таких
методів можна віднести кейс-технології, які дозволяють здійснити інтерактивну
взаємодію викладачів та студентів, на якісно новому рівні реалізувати
самостійне навчання.
Проблема упровадження кейс-технологій в практику вищої професійної
освіти в даний час є вельми актуальною, що обумовлене двома тенденціями:
 перша випливає із загальної спрямованості розвитку освіти, його
орієнтації не стільки на отримання конкретних знань, скільки на формування
професійної компетентності, умінь і навичок розумової діяльності, розвиток
здібностей особистості, серед яких особлива увага надається здібності до
навчання, умінню опрацьовувати величезні масиви інформації;
 друга випливає з розвитку вимог до якості фахівця, який повинен
володіти необхідним набором компетенцій, що дозволяють організувати пошук
оптимальних рішень в різних ситуаціях, відрізнятися системністю і
ефективністю дій в нових умовах [1].
Проблемі використання кейсів у підготовці майбутніх фахівців
присвячені дослідження Е.Ф. Зеєра, П.М. Шеремета, Л.Г. Каніщенко та ін.
Кейс-технології являють собою групу освітніх технологій, методів і
прийомів навчання, заснованих на розв‘язанні конкретних задач – ситуацій
(кейсів) [2]. Такі технології засновані на самостійному вивченні друкованих і
мультимедійних навчально-методичних матеріалів, що надаються студенту в
спеціальній формі (кейса). При цьому істотна роль відводиться очним формам
занять.
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Під освітньою кейс-технологією розумітимемо методологічний,
теоретичний і технічний аспекти використання матеріалів кейса в навчальному
процесі.
Розглядаючи сутність кейс-методу, В.Я. Платов [3, с. 13-16] виділяє
наступні його ознаки, що дозволяють відрізнити від інших методів навчання:
 наявність моделі соціально-економічної системи, стан якої
розглядається в деякий дискретний момент часу;
 колективне вироблення рішення;
 багатоальтернативність рішень. Доводиться мати справу зі спектром
оптимальних рішень;
 єдина мета при виробленні рішень;
 наявність системи групового оцінювання діяльності;
 наявність керованої емоційної напруги студентів.
Технологічна діяльність викладача при використанні кейс-методу
включає в себе два етапи. Перший етап являє собою складну творчу роботу по
створенню кейса і питань для його аналізу. Вона здійснюється за межами
аудиторії і включає в себе науково-дослідницьку, методичну і конструюючу
діяльність викладача [4, c. 179]. Створення кейсу можна представити у вигляді
своєрідного технологічного процесу, основними стадіями якого виступають:
визначення того розділу курсу, якому присвячена ситуація; формулювання
цілей і задач; визначення проблемної ситуації, формулювання проблеми; пошук
необхідної інформації; створення і опис ситуації [4, с. 155-156].
Виділяють практичні кейси, які відображають абсолютно реальні життєві
ситуації; навчальні кейси, основною задачею яких виступає навчання; науководослідницькі
кейси,
орієнтовані
на
здійснення
дослідницької
діяльності [4, с. 148].
European Case Clearing House (ЕСCH) пропонує наступну типологію
кейсів [5].
Кейси-випадки. Це дуже короткі кейси, що описують один випадок. Кейси
цього типу можуть використовуватися під час лекції або уроку для
демонстрації того або іншого поняття або як тема для обговорення. Їх можна
швидко прочитати, і звичайно вони не вимагають від студентів спеціальної
підготовки до початку занять. Кейси-випадки корисні при знайомстві з методом
кейсів.
Допоміжні кейси. Основна мета такого кейса – передати інформацію. Це
цікавіше, ніж традиційне читання або вивчення роздаткового матеріалу.
Студенти набагато краще сприймають інформацію, представлену у вигляді
кейса, ніж якби вона була в звичайному документі. Типовий допоміжний кейс
може бути використаний як основа, на базі якої обговорюються інші кейси.
Кейси-вправи. Такі кейси дають студенту можливість застосувати певні
прийоми і широко використовувати матеріал кейсів, коли необхідний
кількісний аналіз. Маніпулювати цифрами в контексті реальної ситуації
набагато цікавіше, ніж робити прості вправи.
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Кейси-приклади. При згадуванні слова «кейс» звичайно на розум
приходять саме цей тип кейсів. Студенту необхідно проаналізувати інформацію
з кейса і виявити найважливіші зв'язки між різними складовими. Звичайно тут
постає питання: чому все відбулося неправильно, і як цього можна було
уникнути?
Комплексні кейси. Такі кейси описують ситуації, де значущі аспекти
заховані у великій кількості інформації, частина якої неістотна. Завдання
студента – відділити важливі аспекти від малозначущих і не звертати на них
уваги. Складність може полягати в тому, що виділені аспекти можуть бути
взаємопов‘язані.
Кейси-рішення. Студентам необхідно вирішити, що вони робитимуть в
обставинах, що склалися, і сформулювати план дій. Для цього студенту
необхідно розробити ряд обґрунтованих підходів і потренуватися у виборі
підходу, який більш всього націлений на успіх.
Другий етап включає в себе діяльність викладача в аудиторії, де він
виступає зі вступним і заключним словом, організовує малі групи і дискусію,
оцінює внесок студентів в аналіз ситуації.
Аналогічно до діяльності викладача робота студента над кейсом теж
виконується поетапно. Перша фаза являє собою позааудиторну роботу, мета
якої полягає у підготовці до другої фази – аудиторного аналізу кeйса.
Кейс-метод не є універсальним. Ефективність методу в тому, що він
достатньо легко може бути поєднаний з іншими методами навчання. Його слід
використовувати не замість, а в сукупності з класичними навчальними
методиками, тобто кейс-метод дозволить доповнити арсенал методичних
прийомів.
Кейси дещо схожі із задачами або вправами, проте вони мають і низку
принципових особливостей: допомагають студентам набути практичних
навичок, учать вирішувати складні неструктуровані проблеми.
На перший погляд, задача схожа на кейс, в якому описана деяка вигадана
ситуація, проте мета використання задач і кейсів в навчанні різна. Задачі
забезпечують матеріал, що дає студентам можливість вивчення і застосування
окремих теорій, методів і принципів. Навчання за допомогою кейсів допомагає
студентам набути різноманітних навичок. Задачі мають один розв‘язок, а кейси
мають багато рішень і безліч альтернативних шляхів, що приводять до нього.
Основна функція кейс-методу – учити студентів вирішувати складні
неструктуровані проблеми, які не можливо розв‘язати аналітичним
способом [1].
Проте добре підготовленого кейсу мало для ефективного проведення
заняття. Для цього необхідно ще підготувати методичне забезпечення, як для
самостійної роботи студентів, так і для проведення самого заняття. Зокрема при
створенні електронного підручника (навчального посібника, навчальнометодичного комплексу) потрібна технічна підтримка із застосуванням
мульмедійних технологій.
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Програмне забезпечення передбачає пошук технічних засобів, за
допомогою яких організовується доставка кейса. Можливі різні варіанти
надання програмного продукту споживачам освітніх послуг. Це може
створення інформаційно-освітнього сайту, завдяки якому в інтерактивному
режимі буде здійснена доставка кейса. Іншою можливістю є використання
Інтернету, електронної пошти для розсилки навчально-методичних матеріалів.
Нині на фізико-математичному факультеті Житомирського державного
університету імені Івана Франка в рамках виконання держбюджетної теми
«Розробка та впровадження інформаційних технологій дистанційного
інтерактивного навчання (на прикладі нормативних дисциплін спеціальностей
«Інформаційно-комунікаційні технології» та «Інформатика*») викладання
дисципліни «Методи оптимізації» здійснюється з використанням кейстехнологій.
Наведемо приклад кейса-вправи [6, с. 42], що використовується при
вивченні моделей лінійного програмування.
Кейс «На кондитерській фабриці». Маленька кондитерська фабрика
повинна закритися на реконструкцію. Необхідно реалізувати запаси сировини,
що залишилися, для виробництва продуктів із асортименту фабрики,
отримавши максимальний прибуток. Запаси і витрати кожного виду сировини
для виробництва одиниці продукції кожного виду, а також отриманий при
цьому прибуток представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Продукти
Сировина Запаси
Горішок Насолода Батончик Білочка Ромашка
Темний
14100
0,8
0,5
1
2
1,1
шоколад
Молочний
149
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
шоколад
Цукор
815,5
0,3
0,4
0,6
1,3
0,05
Карамель
466
0,2
0,3
0,3
0,7
0,5
Горіхи
1080
0,7
0,1
0,9
1,5
0
Прибуток/пакет,
1
0,7
1,1
2
0,6
ум.од.
Майстер, використовуючи свій 20-річний досвід, пропонує випустити по
200 пакетів кожного продукту, стверджуючи, що ресурсів «повинно
вистачити», а прибуток отримаємо, очевидно, 1080 ум.од. Син власника
фабрики, отримавши нещодавно диплом бакалавра з менеджменту управління,
стверджує, що такі проблеми слід вирішувати не на око, а за допомогою
лінійного програмування. Батько обіцяє сину весь прибуток понад 1080 ум.од.,
якщо він запропонує кращий план, ніж досвідчений майстер.
Досвід використання кейс-технологій дозволив визначити основну
перевагу цієї групи технологій над традиційними формами навчання – це
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можливість більш оперативного керівництва студентом, його виховання в
процесі спілкування з викладачем і групою.
В той же час, упровадження кейс-технології в навчальний процес є менш
радикальним переходом до відкритої і дистанційної освіти, пов‘язаний з
прагненням зберегти і використати багаті можливості традиційних методів
навчання. Даний підхід доцільно, на нашу думку, рекомендувати ВНЗ, що
реалізовують заочну форму навчання, як один з сучасних напрямів
вдосконалення заочної освіти.
В подальшому ми плануємо розробити кейси для вивчення наступних тем
курсу «Методи оптимізації».
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At the present stage of the development of the civilization, the information
technologies have been introduced in various spheres of life. Education is no
exception. Consequently, the question of improving the forms and methods of
learning by using multimedia programs is relevant. This requires the solution of
educational content problem at this stage, the correlation of the traditional
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components of the educational process and multimedia programs, new relationships
of students, teachers, and educational environment. Using multimedia programs
while learning a foreign language, students form strong motivation to master the
discipline, enlarge their vocabulary, improve the skills of oral and written foreign
speech.
This problem have been considered by I. Dychkivskaya, E. Dmitrieva,
G. Elizarova, T. Karamysheva, E. Maslyko, S. Novikov, E. Nosenko, O. RudenkoMorgun, E. Polat, T. Polipova, S. Fadeev, etc. However, the problem of using multimedia programs for enhancing cognitive activity of the middle school children while
learning a foreign language has remained out of sight of the researchers.
The purpose of the article is to reveal the potential of multimedia programs in
enhancing cognitive performance of middle school children while learning a foreign
language.
The interest in the application of multimedia programs can be explained by the
enormous potential they possess. The use of multimedia programs in the educational
process provides more informative capacity of the language material, increases the
cognitive activity of students, raises motivation through the emotional presentation of
educational information, ensures a high degree of visualization of the training
material, allows to individualize learning, promotes activation and differentiation of
students, develops their personal characteristics and intensifies forming learners‘
individual cognitive style.
The term multimedia (lat. multum – many and media, medium – resources) is
defined as a computer technology that allows to combine text, sound, video, graphics
and animation [1]. Thereafter, a multimedia program is a program that is used to
create a media technology.
Multimedia programs have great potential to enhance students‘ cognitive while
learning a foreign language, which consists in the following: clear presentation of the
material (use of color, illustrations, video, audio, etc.), fast feedback (the integrated
test systems provide the instant control of the material assimilation; the interactive
mode allows students to take control of the speed of learning material); versatility
(use of types of language and speech activity in all aspects of learning), the ability to
recharge the main part of the program with new types of exercises.
These programs allow for expanding the learning environment. These programs
create an environment similar to the natural environment of communication, which is
especially important while working independently. Multimedia allows for taking less
time to learn a considerable amount of educational material. Due to the interactive
communication, a student interacts with the computer program and is able to manage
the process of learning English. The individualization is reflected in self-selection of
material.
Obviously, the optimization of individual work can be achieved with the help of
multimedia. The important point is that while using the multimedia program
perception of educational material goes through the activation not only by sight (text,
color, still images, video, animation), but hearing as well (the actor‘s voice, music or
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noise design) that allows students for creating a given emotional background, which
increases the efficiency of absorbing presented material [2].
The fact that school students have some computer skills and basic foreign
language skills is of great help when using multimedia in the classroom.
While students are using multimedia tools on their own, they are able to control
the pace of presentation, the number of repetitions, and freely fix the received
information and use it for its intended use, in accordance with their educational needs
and preferences.
Due to the advantages of multimedia, students can easily find the necessary
information to solve the problem of a missing teacher in their autonomous work. In
addition, these tools allow for creating new and practical situations for students, to
choose the most effective ones, use their knowledge to practice and evaluate the
results, and provide the teacher and the student with individual learning paths. In
these circumstances, the student is like a performer, because the tasks are posed by
the teacher. However, due to the search of independent solutions, the given sample is
never a single path, and a number of options allow to ‗tear off‘ the student from the
sample, provide space for reflection on the nature and content, the conditions of
work, and the possibilities of reaching the aim.
The conclusions. Thus, the multimedia programs are effective in enhancing
cognitive activity in middle school children while learning a foreign language.
Working with multimedia programs enriches the emotional experience of students,
has a motivating effect on learning and stimulates activation of independent
educational activity of secondary school students.
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Статья посвящена раскрытию потенциальных возможностей мультимедийных
программ для активизации когнитивной деятельности средних школьников при изучении
иностранного языка.
Ключевые слова: когнитивная деятельность, учебный материал, технология
мультимедиа.
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В сучасних умовах інтеграції країни у світову господарську систему,
вагому увагу необхідно приділити створенню конкурентоспроможного ринку
праці. Вітчизняний ринок праці характеризується значними диспропорціями
між попитом та пропозицією на робочу силу, зростанням прихованого
безробіття та зниженням рівня реальної заробітної плати. Наявні вади у цій
сфері негативно позначаються на макроекономічних показниках. Без
підвищення якісних та кількісних показників трудових ресурсів Україна не
зможе на рівних умовах конкурувати з іншими країнами.
Тому на сьогодні особливу увагу слід приділити вивченню вітчизняного
ринку праці з метою виявлення його недоліків та формування перспективних
напрямків його подальшого розвитку в сучасних умовах світової глобалізації.
Над дослідженням проблем сучасного стану ринку праці України
постійно працюють такі українські науковці як Бандура С.І., Бараник З.,
Гаркавенко Н.О., Лібанова Е.М., Онікієнко В.В., Онищенко В.П.,
Чернявська Ю.Б. У їхніх працях досліджуються теоретико-методологічні
аспекти формування вітчизняного ринку праці та його становлення,
аналізується сучасний стан ринку праці. Проте, недостатньо дослідженими
залишаються проблеми перспективи розвитку вітчизняного ринку праці.
Метою статті є дослідження проблем та виявлення перспектив розвитку
ринку праці в Україні.
Ринок праці є найбільш складним і динамічним елементом ринкової
економіки. Він визначає рівень розвитку соціально-трудових відносин, формує
трудовий потенціал держави та, за сприятливих умов для функціонування,
забезпечує добробут громадян.
Сучасний стан ринку праці в Україні характеризується наявністю низки
проблем. Серед них найважливішими є такі:
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– диспропорції у співвідношенні між попитом і пропозицією робочої
сили;
– значна середня тривалість безробіття;
– наявність вимушеної неповної зайнятості;
– складна ситуація щодо працевлаштування окремих соціальнодемографічних груп населення (жінки, молодь, сільське населення, інваліди);
– проблеми зайнятості в депресивних регіонах, монофункціональних
містах;
– поширення неформальної та тіньової зайнятості;
– необхідність підвищення рівня професійної освіти, професійного
навчання працівників, що забезпечує їхню конкурентоспроможність відповідно
до сучасних економічних умов та структурних зрушень, що відбуваються на
ринках товарів (послуг);
– забезпечення належного рівня оплати праці, що є важливим фактором
підвищення життєвого рівня населення, розширеного відтворення робочої сили;
– пожвавлення міграційних процесів, які в свою чергу, призводять до
того, що Україну залишає найбільш талановита частина населення, котра в
подальшому працюватиме на благо інших країн [1].
Крім зазначених проблем негативним явищем вітчизняного ринку праці є
посилення його сегментації. В соціально-економічній структурі працездатного
населення відбуваються суттєві зрушення, які трансформують практично
однорідну всезагальну зайнятість дореформенного періоду в сегментований
ринок праці. Кожний сегмент як зайнятого, так і незайнятого населення
відрізняється специфікою свого соціального статусу, економічною поведінкою,
гарантіями
зайнятості,
рівнем
та
стабільністю
доходів,
конкурентоспроможністю та захищеністю ринку праці.
В посиленні сегментації ринку праці на сучасному етапі беруть участь
різні фактори, зокрема структурні зміни в економіці, поява альтернативних
форм господарювання і власності, спад виробництва і зниження життєвих
стандартів українців. Наслідком дій цих факторів стало значне соціальноекономічне розшарування населення, загострення проблеми безробіття,
зубожіння певних соціальних верств.
Cегментаційна модель ринку праці в трансформаційній українській
економіці включає три сектори економіки, що охоплюють сім сегментів.
Перший сектор утворюють зайняті в офіційній (формальній) економіці, які
об'єднуються в чотири сегменти:
1. Підприємці, менеджери, представники дефіцитних професій,
пов'язаних з обслуговуванням ринку.
2. Висококваліфіковані спеціалісти з професій, які користуються попитом
в сучасному виробництві.
3. Представники професій різної кваліфікації, різного освітнього рівня,
які внаслідок економічної, організаційної, структурної перебудови виявились
надлишковими.
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4. Працівники, які в силу різних обставин не можуть знайти стабільне
місце.
Другий сектор включає зайнятих одночасно в офіційній та неофіційній
(на засадах вторинної зайнятості) економіці. Це п'ятий сегмент ринку праці, що
складається з двох категорій:
1. Працівники, які в силу неможливості існування на доходи тільки від
офіційної зайнятості, підробляють в неофіційній сфері.
2. Працівники, які використовують свої посади в офіційній економіці для
одержання нелегальних доходів та привілей.
Третій сектор – зайняті в неофіційній економіці. Включає два сегменти:
1. Зайняті доходним нелегальним бізнесом переважно кримінального
характеру.
2. Представники різних видів самозайнятості населення [2, 137].
Сектор неформальної зайнятості являє собою вкрай неоднорідний за
економічними та соціальними показниками сегмент. В українській економіці
його характеризують такі риси:
– незареєстрованість зайнятості, діяльність тільки на свій власний страх і
ризик з повною відповідальністю за результати;
– суперечність з розвитком офіційної економіки, ізольованість,
некоординованість цих видів діяльності;
– залежність доходів від ступеня ризику, випадкових обставин,
відсутність будь-якого соціального захисту [2, 23].
Та все ж найсерйознішою проблемою на ринку праці України сьогодні є
безробіття. За даними Державної служби зайнятості, з 2008 року рівень
безробіття зріс на 1,5 % і на перше півріччя 2012 року складав 1710,3 тис. осіб,
тобто 7,8 %, тоді як у 2008 році рівень безробіття складав 1 425,1 осіб, тобто
6,4 %. Зокрема, найвищий рівень безробіття станом на 2012 рік спостерігається
в таких областях України, як Рівненська, Чернігівська, Тернопільська (10,1 %),
Житомирська (9,7%), Черкаська (9,4 %). Найнижчий рівень безробіття
спостерігається у Київській області (5,8 %), в Автономій Республіці Крим
(6,1 %), зокрема у м. Севастополь (6 %) [3].
Спостерігається також скорочення чисельності економічно активного
населення. У 2008 році його рівень складав 22 397,4 тис. осіб, а у першому
півріччі 2012 року – 22000,9 тис. осіб. Але водночас скорочується також і
рівень економічно неактивного населення. У 2008 році він складав 12 971,1 тис.
осіб, а у 2012 році – 12065,9 тис. осіб.
Тому одним із важливих інструментів регулювання ринку праці в Україні
на сьогодні є встановлення таких мінімальних соціальних гарантій, котрі б
могли забезпечити повне відтворення робочої сили. Адже простежуючи
різницю між розмірами мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму
у період з 2008 по 2012 рік можна побачити, що у 2008 році прожитковий
мінімум складав 626,00 грн., а мінімальна заробітна плата становила 605 грн. У
2012 році прожитковий мінімум дорівнює 1095 грн., а мінімальна заробітна
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плата складає 1134,00 грн. Відповідно середньомісячна номінальна заробітна
плата у 2008 році становила 1806 грн, на початок 2012 року – 2965 грн, що у
2,6 разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати (1134 грн) та у 2,7
разів прожитковий мінімум( 1118 грн) [4].
Тобто проблемою ринку праці є низький середній рівень заробітків і,
відповідно, низька питома вага витрат на робочу силу у собівартості
виробництва та оплати праці найманих працівників у ВВП, надмірна
міжгалузева і низька міжпосадова диференціація заробітної плати, передусім у
бюджетній сфері [5, 394].
Завданням сучасного етапу у сфері регулювання зайнятості є перехід до
активної політики на ринку праці, яка, на жаль нині не здійснюється. В основу
має бути покладена модель управління, центральними елементами якої є
основні регулятори ринкової організації праці: заробітна плата як ціна послуг
праці, конкуренція на ринку праці, трудова мобільність, рівень безробіття.
Пріоритетними напрямками реформування українського ринку праці є
вдосконалення офіційних основних і додаткових доходів, соціальна підтримка
окремих груп; підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили;
сприяння ефективним і доцільним переміщенням працездатного населення;
запобігання зростанню безробіття через створення робочих місць за рахунок
різних джерел фінансування, впровадження механізмів звільнення і
перерозподілу зайнятих, реструктуризації економіки і піднесення вітчизняного
виробництва. [6].
Сучасний стан ринку праці в Україні потребує ефективного поєднання
макроекономічного регулювання, політичних важелів, та соціально–
економічної політики. Сучасна ситуація на вітчизняному ринку праці
характеризується такою суперечністю, як залежність економічної сфери від
політичної. Економічна політика відзначається відсутністю довгострокової
програми розвитку, непослідовністю. Характерними є територіальні
диспропорції трудових ресурсів, низька заробітна плата працівників, низька
якість та професіоналізм робочої сили та, як наслідок, зменшення
продуктивності праці.
Подолання цих суперечностей є основним завданням на сьогодні, тому
пріоритетом повинно бути: удосконалення трудового законодавства;
удосконалення системи моніторингу та прогнозування на ринку праці;
підвищення професійної освіти, підготовки та перепідготовки працівників та
збалансування попиту та пропозиції на робочу силу; стимулювання економічної
активності українського населення та підвищення якості та професіоналізму
працівників.
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В стaттi визнaченi теoретичнi oснoви пoняття трудoвих ресурсiв тa
зaпрoпoнoвaнi нaпрями пiдвищення ефективнoстi їх викoристaння.
Ключoвi слoвa: трудoвi ресурси, ефективнiсть, прoдуктивнiсть прaцi.
Пoстaнoвкa прoблеми. У сучaсних умoвaх гoспoдaрювaння oсoбливoї
aктуaльнoстi нaбувaє питaння викoристaння трудoвих ресурсiв. Дoстaтня
зaбезпеченiсть пiдприємств пoтрiбними трудoвими ресурсaми, їхнє рaцioнaльне
викoристaння, висoкий рiвень прoдуктивнoстi прaцi мaють велике знaчення для
пiдвищення ефективнoстi функцioнувaння будь-якoгo пiдприємствa. Вчaснo
oтримaти iнфoрмaцiю прo недoлiки у рoбoтi прaцiвникiв, втрaти рoбoчoгo чaсу,
пoгiршення прoдуктивнoстi прaцi, виявити причини тa визнaчити зaхoди щoдo
їх усунення дaє змoгу системa aнaлiзу.
Здiйснення ефективнoї екoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємствa, випуск
прoдукцiї, якa б булa кoнкурентoспрoмoжнa не тiльки нa вiтчизняних ринкaх,
зaлежить не лише вiд мaтерiaльнo-технiчнoгo зaбезпечення пiдприємствa, a й
вiд дoстaтньoї кiлькoстi висoкoквaлiфiкoвaних кaдрiв тa ефективнoгo
упрaвлiння ними.
Aнaлiз oстaннiх дoслiджень. Нa сьoгoднiшнiй день у нaукoвих
перioдичних видaннях тa зaсoбaх мaсoвoї iнфoрмaцiї бaгaтo увaги придiляється
дoслiдженню прoблем трудoвих ресурсiв. Дaнiй прoблемi присвяченi рoбoти
вiдoмих зaрубiжних тa вiтчизняних вчених тaких як, Мaршaлл A., Пoртер М.,
Бoгиня Д.П., Вoрoнiн A., Грiшнoвa O.A., Зaмoрa O.I., Кaчaн Є.П., Пaстух A.,
Шушпaнoв Д.Г., Oсoвськa Г.В., Крушельницькa O.В., Рoмaнiшин В.O., тa iн.
[1], тoму питaння пiдвищення ефективнoстi викoристaння трудoвих ресурсiв
зaлишaється aктуaльним i сьoгoднi.
Метoю стaттi є визнaчення нaпрямкiв пiдвищення ефективнoстi
викoристaння трудoвих ресурсiв.
Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу. З усiєї сукупнoстi ресурсiв пiдприємствa
oсoбливе мiсце зaймaють трудoвi ресурси, щo пoв‘язaнo з тим, щo: людинa не
мoже служити зaсoбoм дoсягнення цiлi, oскiльки мaє свoю цiну i висувaє влaснi
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вимoги дo свoгo oтoчення; людинa вoлoдiє вoлею, iнiцiaтивoю, рiзними
здiбнoстями i у тaкий спoсiб є не тiльки пaсивним oб‘єктoм упрaвлiння, aле й
вирoбляє свoю лiнiю пoвoдження; людинa не нaлежить пiдприємству цiлкoм – у
йoгo рoзпoрядження нaдaється зa визнaчену плaту лише її рoбoчa силa. Oднaк
персoнaл пiдприємствa пoвинен не тiльки мaти рiзнoстoрoннi здiбнoстi, aле й
викoристoвувaти їх у прoцесi прaцi, щo i зaбезпечує її ефективнiсть.
Тoбтo зрoстaння ефективнoстi прaцi oзнaчaє збiльшення oбсягу
вирoблених блaг без пiдвищення прaцевитрaт. У ширoкoму зрoзумiннi
зрoстaння ефективнoстi прaцi oзнaчaє пoстiйне вдoскoнaлення людьми
екoнoмiчнoї дiяльнoстi, знaхoдження мoжливoстi прaцювaти крaще, вирoбляти
бiльше якiсних блaг при тих сaмих aбo i менших витрaтaх прaцi [2].
Трудoвi ресурси aкумулюються прoтягoм пoкoлiнь i зумoвлюють
екoнoмiчну ситуaцiю в держaвi тa рiвень дoбрoбуту суспiльствa. Oбсяг
трудoвих ресурсiв зaлежить вiд чисельнoстi нaселення, режиму йoгo
вiдтвoрення, склaду вiдпoвiднo стaтi тa вiку. Oснoвну чaстину трудoвих
ресурсiв крaїни стaнoвить її нaселення в прaцездaтнoму вiцi, a тaкoж пiдлiтки тa
oсoби пенсiйнoгo вiку, якi ще спрoмoжнi прaцювaти [3].
Зaгaльним негaтивним прoявoм усiх oсoбливoстей трудoвих ресурсiв в
Укрaїнi є непoвне їх викoристaння i вiднoснo невисoкa рiчнa прoдуктивнiсть
прaцi. Вiдпoвiднo, змiни в склaдi тa чисельнoстi нaселення зумoвлюють
трaнсфoрмaцiю в кiлькiснoму i якiснoму склaдi трудoвих ресурсiв. Кiлькiснi
пoкaзники склaдaються з дaних прo чисельнiсть i склaд трудoвих ресурсiв
вiдпoвiднo стaтi, вiку, мiсцю прoживaння. Якiснi пoкaзники oхoплюють
oсвiтнiй рiвень, прoфесiйнo-квaлiфiкaцiйну структуру й iншi хaрaктеристики
трудoвих ресурсiв.
Сaме трудoвi ресурси пiдприємствa є невичерпним резервoм пiдвищення
ефективнoстi дiяльнoстi пiдприємствa. Вoни мaють специфiчний вплив нa
рiвень кoнкурентoспрoмoжнoстi фiрми. Дoстaтня зaбезпеченiсть пiдприємств
трудoвими ресурсaми вiдпoвiднoгo рiвня квaлiфiкaцiї тa прoфесiйних нaвичoк,
їхнє рaцioнaльне викoристaння, висoкий рiвень прoдуктивнoстi мaють велике
знaчення для збiльшення oбсягiв прoдукцiї тa пiдвищення ефективнoстi
вирoбництвa. Зoкремa, вiд зaбезпеченoстi пiдприємствa трудoвими ресурсaми
тa ефективнoстi їх викoристaння, зaлежaть oбсяг i свoєчaснiсть викoнaння всiх
рoбiт, ефективнiсть викoристaння устaткувaння, мaшин, мехaнiзмiв, i, як
результaт, oбсяг вирoбництвa прoдукцiї, її сoбiвaртiсть, прибутoк тa низкa
iнших екoнoмiчних пoкaзникiв [4].
Oснoвними пoкaзникaми, якi хaрaктеризують ефективнiсть викoристaння
трудoвих ресурсiв є дaнi прo чисельнiсть персoнaлу рiзних кaтегoрiй i прoфесiй,
йoгo квaлiфiкaцiю й oсвiтнiй рiвень, прo витрaти рoбoчoгo чaсу, кiлькiсть
вирoбленoї прoдукцiї чи викoнaних рoбiт, a тaкoж дaнi прo рух oсoбoвoгo
склaду пiдприємствa.
Для oцiнювaння трудoвих ресурсiв викoристoвується iнфoрмaцiя
oперaтивнoї i бухгaлтерськoї звiтнoстей, дaнi тaбельнoгo oблiку, первинних
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дoкументiв, мaтерiaли хрoнoметрaжу i фoтoгрaфiй рoбoчoгo дня, пoзaoблiкoвi
мaтерiaли (прoтoкoли вирoбничих нaрaд, дoкументи бюрo екoнoмiчнoгo aнaлiзу
тoщo).
Aнaлiз впливу трудoвих фaктoрiв нa гoспoдaрську дiяльнiсть будь-якoгo
пiдприємствa пoчинaється з вивчення зaбезпеченoстi пiдприємствa
прaцiвникaми зa кiлькiстю, структурoю, квaлiфiкaцiєю i культурнo-oсвiтнiм
рiвнем тa хaрaктеристики руху рoбoчoї сили. Метoю тaкoгo aнaлiзу є виявлення
внутрiшнiх резервiв екoнoмiї рoбoчoї сили у зв‘язку з бiльш рaцioнaльним
рoзмiщенням прaцюючих, їхнiм зaвaнтaженням i викoристaнням вiдпoвiднo дo
oтримaнoї прoфесiї, спецiaльнoстi i квaлiфiкaцiї.
Aнaлiз чисельнoстi персoнaлу прoвoдиться в цiлoму i зa кoжнoю
кaтегoрiєю oкремo, oскiльки рoль i знaчення oкремих кaтегoрiй персoнaлу у
вирoбничiй дiяльнoстi пiдприємствa рiзнi.
Aнaлiзуючи чисельнiсть прaцiвникiв визнaчaють aбсoлютну i вiднoсну
зaбезпеченiсть пiдприємствa рoбoчими кaдрaми, a тaкoж вплив змiни
чисельнoстi рoбiтникiв нa викoнaння вирoбничoї прoгрaми. Aбсoлютнa
зaбезпеченiсть пiдприємствa рoбoчoю силoю визнaчaється при пoрiвняннi
фaктичнoї чисельнoстi рoбiтникiв з їх чисельнiстю, передбaченoю плaнoм.
Вiднoсне вiдхилення чисельнoстi рoбiтникiв виявляється зiстaвленням
фaктичнoї їх чисельнoстi з плaнoвoю, скoригoвaнoю нa вiдсoтoк прирoсту
прoдукцiї зa рaхунoк змiни чисельнoстi рoбiтникiв. Цей вiдсoтoк вирaхoвується
вiднoшенням вaртoстi прoдукцiї, oдержaнoї зa рaхунoк змiни чисельнoстi
рoбiтникiв, дo зaплaнoвaнoгo oбсягу вирoбництвa [5].
Скoрoчення прaцiвникiв oснoвнoї дiяльнoстi (зoкремa рoбiтникiв) зa умoв
дoсягнення зaплaнoвaнoгo oбсягу вирoбництвa прoдукцiї рoзглядaється як
пoзитивний чинник. Пoзитивним є зменшення кiлькoстi керiвнoгo персoнaлу,
якщo це, звичaйнo, не призвoдить дo пoгiршення стaну oргaнiзaцiї вирoбництвa
тa трудoвoї дисциплiни, зaтримки oсвoєння нoвих технoлoгiй, aвтoмaтизaцiї
цехiв тoщo [6].
В умoвaх перехiднoї екoнoмiки нaпрямaми пoкрaщення ефективнoгo
викoристaння трудoвих ресурсiв в Укрaїнi мoжуть бути:
1)
aктивнa пoлiтикa держaви: нaпрями пoлiтики включaють сoцiaльну
пiдтримку, рoзвитoк гнучкoгo ринку прaцi, йoгo прaвoве зaбезпечення,
прaцевлaштувaння, пiдгoтoвку i перепiдгoтoвку кaдрiв;
2) екoнoмiчне зрoстaння вимaгaє збiльшення кiлькoстi, пoлiпшення якoстi
рoбoчих мiсць (ствoрення нoвих тa рекoнструкцiї вже iснуючих рoбoчих мiсць,
зменшення рoбoчих мiсць з шкiдливими умoвaми прaцi, зaхист середoвищa);
3) вихoдячи з oсoбливoстей сучaснoгo ринку прaцi – пoширенiсть
пiдприємницькoї дiяльнoстi, ринoк прaцi не мoже iснувaти пoзa кoнкурентнoю,
зaснoвaнoю нa привaтнiй влaснoстi екoнoмiкoю i демoкрaтичними суспiльними
iнститутaми, щo вiдпoвiдaють свiтoвим стaндaртaм;
4) витрaти нa рoзвитoк трудoвих ресурсiв, щo пoступaють з держaвнoгo
бюджету, вiд привaтних фiрм, кoрпoрaцiй i oкремих пiдприємцiв, мaють не
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oбклaдaтися пoдaткaми тa стaвити трудящих у зв'язку з цим в юридичну aбo
фaктичну зaлежнiсть вiд пiдприємцiв, держaви, суспiльствa в цiлoму;
5) нaдaння мoжливoстей мiжнaрoднoгo прaцевлaштувaння нa кoристь
якнaйкрaщoї реaлiзaцiї рoбoчoї сили (прaцевлaштувaння не в Укрaїнi);
6) пoкрaщення викoристaння ефективнoгo oргaнiзaцiйнoгo принципу
ринку прaцi – спiвпрaця мiж пiдприємцями, прoфспiлкaми i держaвoю;
7) зaпoзичення дoсвiду зaрубiжних крaїн щoдo уклaдення кoлективних
дoгoвoрiв нa вищoму нaцioнaльнoму рiвнi мiж aсoцiaцiєю пiдприємцiв i
керiвництвoм прoфспiлoк; нa рiвнi кoрпoрaцiй i oкремих пiдприємств;
8) для стримaння прaгнення прaцедaвцiв перемaнювaти дo себе
квaлiфiкoвaних спецiaлiстiв, a тaкoж бaжaння прaцiвникiв змiнити мiсце рoбoти
неoбхiднo ввести нa пiдприємствaх рiвну oплaту зa рiвну прaцю;
9) рoзрoбкa прoекту для зaстoсувaння нa прaктицi зaгaльнoдoступних
бaнкiв дaних, щo мaють нaдaвaти кoжнoму, хтo шукaє рoбoту, пoвнoї
iнфoрмaцiї прo вaкaнтнi мiсця пo прoфесiях, гaлузях i регioнaх крaїни;
10) пoкрaщення якoстi oсвiти; зaпрoвaдження курсiв, систем пiдвищення
oсвiтньoгo рiвня безрoбiтних, перепiдгoтoвкa зa прoфесiями, щo мaють пoпит
нa ринку прaцi; oргaнiзaцiя семiнaрiв для мoлoдих спецiaлiстiв, якi дoпoмoжуть
їм oвoлoдiти вмiннями сaмoпрезентaцiї, прoaнaлiзувaти влaснi oчiкувaння,
спiввiднести їх з пoтребaми ринку прaцi, знaйти нa ньoму свoє мiсце;
11) держaвне фiнaнсувaнню прoгрaм ринку прaцi, щo сприяє aктивнoму
рoзвитку трудoвих ресурсiв включaє: зaбезпечення геoгрaфiчнoї мoбiльнoстi
рoбoчoї сили шляхoм фiнaнсувaння переїзду сiмей в рaйoни, де є вaкaнтнi
рoбoчi мiсця, з гaрaнтiєю пoлiпшення мaтерiaльних умoв життя; oргaнiзaцiя для
мoлoдi суспiльних рoбiт з гiднoю плaтoю; зaoхoчення пiдприємцiв дo
прийняття нa рoбoту людей з oбмеженими здiбнoстями тa спецiaльне технiчне
устaткувaння рoбoчих мiсць для них; стимулювaння рoзвитку пiдприємницькoї
дiяльнoстi; збiльшення сoцiaльнoгo зaхисту нaселення нa ринку прaцi;
12) впрoвaдження дoдaткoвoгo зaрoбiтку для студентiв шляхoм
oргaнiзaцiї oплaчувaних рoбiт нa бaзi мiсця нaвчaння (нaвчaльнoгo зaклaду);
13 пiдвищення шaнсiв прaцевлaштувaння прaцiвникiв зi стaрших вiкoвих
груп,
вiдпoвiдaльнiсть
прaцедaвцiв
зa
неoбгрунтoвaне
звiльнення
спiврoбiтникiв;
14) ствoрення сприятливих умoв для рoзкриття iнтелектуaльнoгo
рoзвитку, ефективнoгo зaстoсувaння трудoвoгo пoтенцiaлу, впрoвaдження
ефективних фiнaнсoвих i немaтерiaльних спoсoбiв мoтивaцiї; вдoскoнaлення
системи oплaти прaцi, рoзширення мoжливoстей oтримaння дoдaткoвих
дoхoдiв;
15) висoку ступiнь зaйнятoстi трудoвих ресурсiв мoжливo зaбезпечити зa
рaхунoк ствoрення нoвих рoбoчих мiсць не тiльки у кoнкурентнoспрoмoжних
гaлузях aле й тих, щo пoтребують вiднoвлення зa рaхунoк iнвестицiй;
16) упрaвлiння ефективним викoристaнням трудoвoгo пoтенцiaлу,
пoстiйне зaбезпечення пoкрaщення йoгo якoстi (зa рaхунoк oцiнки гoлoвних
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пoкaзникiв стaну трудoвoгo пoтенцiaлу); зaбезпечення вiдпoвiднoстi трудoвoгo
пoтенцiaлу вимoгaм мiжнaрoднoгo рiвня; пiдтримкa висoкoквaлiфiкoвaних
спецiaлiстiв.
Виснoвки. Oтже, oцiнкa викoристaння трудoвих ресурсiв дoзвoляє
виявити недoлiки у рoбoтi, їх причини тa внутрiшнi резерви екoнoмiї
трудoвитрaт i пiдвищення ефективнoстi викoристaння кaдрiв зaвдяки їх
рaцioнaльнoгo рoзмiщення, пoвнiшoгo зaвaнтaження i викoристaння вiдпoвiднo
з нaбутoю прoфесiєю, спецiaльнiстю i квaлiфiкaцiєю. Пiдприємствa пoвиннi
бути зaцiкaвленi в якнaйшвидшoму усуненнi усiх недoлiкiв в рoбoтi прaцiвникiв
тa викoристaннi виявлених резервiв, oскiльки це дoзвoлить пiдвищити
ефективнiсть прaцi, a це, у свoю чергу, пoкрaщить результaти дiяльнoстi
пiдприємствa. Тaким чинoм, прoцес фoрмувaння i викoристaння трудoвoгo
пoтенцiaлу пoтребує пoстiйнoгo aнaлiзу нa oснoвi низки пoкaзникiв, щo
хaрaктеризують ефективнiсть йoгo викoристaння, a oтже, виявлення тa
зaпoбiгaння негaтивних тенденцiй.
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ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ
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Анотація. У статті проаналізовано основні аспекти процесу
глобалізації на світовому фондовому ринку, визначено місце українського ринку
цінних паперів у системі глобального ринку. Досліджено ступінь відкритості
українського фондового ринку світовим суб‘єктам економіки.
Ключові слова: глобалізація, кластер, ринок цінних паперів.
Актуальність теми. Нині все більшу увагу не лише економістів, а й усієї
світової спільноти, експертів міжнародних світових організацій привертає
процес глобалізації, що йде по нашій планеті семимильними кроками.
Глобалізація як безпосередньо, так і опосередковано впливає не лише на
економічний, але й політичний, соціальний, культурний розвиток усіх країн, що
ввійшли до її сфери. За Р. Робертсоном, глобалізація – це історичний процес
зміцнення контактів між різними частинами світу, який призводить до
посилення одноманітності у житті народів планети. «Нині глобалізація – це
об‘єктивна реальність, і тому питання щодо входження до її структур окремими
націями та цивілізаціями не підлягає обговоренню. Воно вже вирішено.
Україна, як і інші країни пострадянської системи, є також складовою
глобалізованого простору.
Метою роботи є дослідження
аспектів
входження
українського
фондового ринку в систему глобального ринку цінних паперів, виявлення
позитивних та негативних сторін цього процесу.
Виклад основного матеріалу. Процес глобалізації світової економіки
об'єктивний, він спрямований не на роки, а на десятиліття і має багато
позитивних сторін. Глобалізація полегшує господарську взаємодію між
державами, стимулює економічне зростання, сприяє прискоренню і збільшенню
масштабів обміну передовими досягненнями людства в економічній, науковотехнічній і інтелектуальній сферах, що, безумовно, сприяє прогресу всіх країн
світу. Проте поруч з позитивними характеристиками, процес всесвітньої
інтеграції несе в собі низку негативних наслідків:
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 нерівномірність економічного розвитку країн світу, що в кінцевому
рахунку може призводити до кризи в економіці;
 труднощі у пристосуванні до глобалізації для країн, що розвиваються, і
країн з перехідною економікою через відсутність у них необхідних
засобів, непідготовленості національних економічних, адміністративних і
правових систем;
 збагачення капіталів одних країн за рахунок зменшення фінансових
ресурсів інших;
 швидке розповсюдження локальних економічних збоїв на інші регіони
світу;
 небезпека нав'язування глобалізації без належного урахування
національної специфіки і конкретних умов економічного розвитку різних
країн тощо [1].
Процеси формування та розвитку сучасних систем обігу цінних паперів
пов‘язані з сучасними проявами інтеграції національних відтворювальних
систем. Глобалізація світової економіки, як відзначається в економічній
літературі, сприяє формуванню єдиного ринку капіталів, причому фондовий
ринок розглядається як один з основних механізмів акумулювання й
перерозподілу капіталу у світовій економіці.
Важливо відмітити, що функціонування світових фінансових ринків веде
до фінансової глобалізації, яка поза сумнівом, стала основою економічної
глобалізації в цілому. Між глобалізацією світового господарства і розвитком
світових фінансових ринків існує тісний зв'язок і взаємозалежність.
Глобалізація не могла б прогресувати без фінансових ресурсів світових ринків.
В умовах глобалізації світові фінансові ринки змінюють механізми, сценарії
міжнародної конкуренції. Фінансова сфера починає по-іншому, ніж раніше,
впливати на економіку в цілому [2].
Глобалізація світових ринків капіталу, яку стимулюють потреби реальної
економіки, найактивніше розвивається в секторі ринку цінних паперів.
Значення фондового ринку у цьому аспекті є неоднозначним: він постає
інструментом накопичення фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах
соціально-економічного розвитку, фактором оптимізації економіки, засобом
міжнародної інтеграції національної економіки до системи світового
господарства.
Для дослідження сучасних аспектів глобалізації світового фондового
ринку та ролі української біржі в ньому застосовано метод мінімального
остівного дерева (рис. 1). Для цього було сформовано матрицю ринків цінних
паперів світу, до якої увійшли 29 індексів [4].
Мінімальне остівне дерево показує існування кластерів різних активів
ринків, відомості про які мають значення з економічної точки зору. У нашому
випадку мінімальне остівне дерево показує групи найбільш глобалізованих
секторів світового фондового ринку [5].
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Рис. 1. Мінімальне остівне дерево. Україна представлена індексом PFTS [6]
З рисунка 1 можна зробити висновок, що найбільше корелюють (мають
найтісніші зв‘язки) між собою ринки цінних паперів країн Єврозони, а саме
Франції (індекс FCHI), Німеччини (GDAXI), Швейцарії (SSMI), Нідерландів
(AEX), Великобританії (FTSE), Бельгії (BFX), Італії (FTSEMIB). Фондові ринки
цих країн утворюють окремий кластер. Натомість Україна, що представлена
індексом Першої Фондової Торговельної Системи (PFTS), слабо корелює з
іншими країнами. Таким чином, розвинені країни є найбільш глобалізованими,
процеси економічної інтеграції у них виражені найсильніше, а роль України у
світових глобалізаційних процесах залишається майже непомітною. Який же
ступінь відкритості економіки України для інших країн? Яких заходів
необхідно вжити для того, щоб не лише сам процес глобалізації в економічній
сфері, а й його позитивні характеристики якомога яскравіше відбивались в
Україні?
Для того, щоб відповісти на це запитання, проаналізуємо показники
локального коефіцієнта Херста (рис. 2), що відомий як метод нелінійної
динаміки,
за
допомогою
якого
визначають
персистентність
та
антиперсистентність системи.
Показники локального коефіцієнта Херста інтерпретують наступним
чином: значення від 0 до 0,5 свідчать про антиперсистентність системи, тобто її
нездатність розвиватись в контексті позитивної динаміки, ймовірність
стохастичної поведінки. Значення в межах від 0,5 до 1, навпаки, сигналізують
про те, що система ринку цінних паперів має динамічний розвиток, вона стійка
і мало піддається флуктуація, волатильність її показників спадає, ціни на акції
зростають [5].
У нашому випадку персистентність означатиме не тільки стійкість,
незмінність системи ринку цінних паперів, її схильність до збереження
позитивних тенденцій динаміки в перспективі, а й ступінь відкритості іншим
суб‘єктам світового фондового ринку. Відповідно, чим вищим є ступінь
відкритості країни за показниками фондового ринку, тим більше країна
піддається глобалізаційному впливу.
266

Рис. 2. Показники локального коефіцієнта Херста для ринку цінних паперів
України
Як бачимо з рисунку 2, останні показники локального коефіцієнта Херста
сягають значення 0,65, що свідчить про персистентність системи ринку цінних
паперів України, а значить, і про її відкритість для інших суб‘єктів
функціонування світового фондового ринку.
Висновки. Україна є частиною світового господарства. Ступінь її
―відкритості― вже вельми великий і надалі, швидше за все, підвищуватиметься,
а значить, стан світового фінансового ринку все більше позначатиметься на
фінансовому ринку України. І тут, відповідно, необхідне знання
закономірностей розвитку і загальної світової ситуації на ринку цінних паперів,
як найважливішій складовій частині фінансового ринку.
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В статті дається аналіз та рекомендації щодо особистісних
характеристик та професійно-важливих якостей, необхідних для успішної
реалізації управлінської діяльності та досліджуються ознаки людської
особистості.
Ключові слова: якості менеджера, портрет сучасного менеджера,
моральна культура, організаторські здібності,лідер.
Сьогодні абсолютно очевидно, що менеджери - люди, що керують
трудовим колективом в самих різних сферах діяльності і забезпечують
вирішення всього комплексу стоять перед ними завдань (економічних,
соціальних, політичних, екологічних тощо), створюють умови для кращого
життя співробітників. І в кожному конкретному випадку успіх залежить від
особистих якостей менеджера, від його вміння працювати з людьми, приймати
правильні рішення і бути лідером та координатором в усіх життєвих випадках.
Головним питанням, поставлений при написанні даної статті, звучить так:
якими якостями моральної культури повинен володіти сучасний менеджер?
У своїй статті я розглядаю якості керівника у безпосередньому зв'язку з
іншими рисами характеру, здібностями людини, його психологією, також
необхідними йому в ролі управлінця. Все це в комплексі є своєрідними
сучасними вимогами до менеджера, тим, чим необхідно керуватися і чого
домагатися в процесі роботи, до чого прагнути в ідеалі. В моїй статті йтиметься
про значення лідерства у роботі менеджера.
Питанням визначення комплексу знань, здібностей, особистих і ділових
якостей, якими повинні володіти менеджери, приділяється нині велика увага.
Багато вчених, представники різних шкіл, що займаються розробкою методів і
форм управління виробництвом, намагалися сформулювати основні вимоги,
яким повинен задовольняти ідеальний менеджер. Але виявилося, що виявити
такі конкретні вимоги практично неможливо, оскільки вимоги до менеджера не
можуть бути однаковими за всіх умов, а залежать від особливостей середовища,
в якому менеджеру доводиться працювати. Але в той же час умови роботи в
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процесі розвитку підприємства можуть і повинні трансформуватися і тому
менеджеру важливо мати здатність змінювати методи і стиль керівництва
залежно від створених умов. У цьому і полягає, здатність менеджера за будь яких умовах успішно управляти бізнесом [1].
Важливим для менеджерів є розуміння потреб і запитів людей, уміння
правильно оцінювати потенціал та індивідуальні особливості працівників,
прислухатися до думки, радам і рекомендаціям членів колективу, сприяти
розвитку їхніх ініціатив та оптимально використовувати їх у практичній роботі.
Організаторські здібності допомагають менеджерам створювати і
підтримувати в колективі тверду, свідому дисципліну, без якої підприємство не
може нормально працювати. Така дисципліна створюється не покараннями, не
частою заміною підлеглих, не брутальністю, а справедливою вимогливістю,
умінням спонукувати людей до плідної діяльності, правильним вихованням,
гарною мотивацією, добрим ставленням до людей, особистим прикладом
керівника. Вона ґрунтується на взаємній повазі підлеглих і керівників.
Організаторські здібності менеджера визначаються цілим комплексом
його особистих і ділових якостей, особливостями характеру, здатністю до
виконання управлінської роботи. До основних рис характеру, які так важливі
для менеджера, можна віднести самостійність і творчий характер мислення,
ініціативу, цілеспрямованість. Успіх на поприще управлінської роботи багато в
чому визначається аналітичними здібностями, гнучкістю у відносинах з
людьми, а також відповідальним ставленням до роботи, ділової
заповзятливістю. Здатності кожного менеджера найкраще виявляються на
практичній роботі. Тільки тут можна перевірити, як він в змозі використати
наявні можливості, переборювати труднощі і домагатися успіх [4].
Дуже важливі для керівника такі риси, як тактовність, урівноваженість і
самодисципліна. Ці типові якості менеджера допомагають йому завоювати
авторитет як серед своїх підлеглих, так і серед усього колективу підприємства.
Наявність авторитету є найбільш важливою умовою для успішного керівництва
підприємством.
Щоб кваліфіковано управляти фірмою, менеджеру необхідно мати
відповідні знання в галузі техніки, економіки, організації виробництва і
управління.
Знання ці повинні бути не тільки теоретичними, але і практичними,
отриманими в процесі роботи. Загальний обсяг комплексу теоретичних і
практичних відомостей для здійснення практичного керівництва залежить від
тих функцій управління, які виконує менеджер.
Не всі навіть найбільш кваліфіковані фахівці, що володіють відповідними
знаннями, здатні успішно керувати організацією. Менеджеру необхідно мати
здібності керівника, які допоможуть управляти підлеглими, колективом
підприємства або його підрозділів. Будь-який самий талановитий і
працездатний менеджер не здатний добитися успіху, якщо він не вміє
правильно організувати і спланувати свою роботу і трудову діяльність
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підлеглих, поєднувати оперативне керівництво виробництвом з роботою над
перспективними питаннями. Менеджеру важливо вміти передбачати майбутнє,
не зупинятися на досягнутому, вишукувати нові можливості і резерви, постійно
ставити перед колективом нові, напружені, але реальні задачі по розвитку й
удосконалення діяльності організації [2].
Оперативне керівництво полягає в умінні менеджера швидко знайти і
прийняти конкретне рішення різноманітних завдань, що постійно виникають у
процесі виробництва. Затримка в рішенні поточних питань неминуче приводить
до порушення його нормального ритму.
Велике значення має уміння менеджера підбирати собі помічників, чітко
розподіляти функції, обов'язки і відповідальність кожного з них, надавати їм
можливість самостійно вирішувати виникаючі в ході виробництва питання,
зберігаючи за собою оперативний контроль роботи ланок. За всіх обставин
менеджер покликаний бути яскраво вираженим лідером.
Лідер - людина, що забезпечує інтеграцію групової діяльності, що
об'єднує і спрямовує дії всієї групи. Лідерство характеризує відносини, в основі
яких лежить довіра, визнання високого рівня кваліфікації, готовність
підтримувати в усіх починаннях, особисті симпатії, прагнення переймати
позитивний досвід. Довіра до лідера визначається його людськими якостями,
особливим авторитетом, відповідальним ставленням до справи і людей.
Відносини лідерства в оптимальному варіанті збігаються з формальними
повноваженнями менеджера.
Нинішній етап перебудови управління в Україні революційний, оскільки
змінам піддаються, насамперед, психологія керівника, стиль його господарської
поведінки, відбувається переоцінка менеджерами свого місця і ролі в системі
управління. В еру гострої конкуренції і глобальних змін керівникові вже
недостатньо бути просто менеджером, який би високою не була його
кваліфікація. Згідно переважаючою нині точці зору, діяльність менеджера має
більше технічний характер (планування, робота з бюджетом, організація,
контроль). Сфера дій менеджера, який є лідером, набагато ширше. Замість
послідовного, поступового розвитку такої діяльності менеджер прагне до
корінних перетворень та оновлення.
Лідер передбачає в майбутньому можливості, яких не бачать інші [3].
Він висловлює своє ставлення до концепції, в простій і зрозумілій
картині, яка, по суті, є мрією, яка розкриває, чим повинна стати організація або
в якому напрямі їй треба розвиватися. Менеджер добивається розуміння цієї
концепції, пояснюючи, що вона здійсненна, але що її реалізація залежить від
внеску кожного працівника. Своїм прикладом, керівною роллю, віддаючи
належне людям за їхні успіхи, виховуючи в них гордість за свою роботу, він
надихає співробітників на втілення концепції в життя. Сучасні менеджерилідери - це носії нового господарського мислення, орієнтованого на
нововведення і інтеграцію зусиль працівників, на використання культурноетичних інструментів керівництва.
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Ефективним менеджером, що відповідає запитам нової філософії
управління, вважається людина, яка усвідомлює, що його авторитет
безпосередньо залежить від поваги підлеглих, а не від його формального
статусу. Досвід провідних фірм переконує в тому, що авторитет - це високий
професіоналізм та прагнення до сучасного стилю управління. Мова йде про
здатність керуючих вести справу так, щоб їх підлеглі постійно відчували до
себе повагу, були причетні до вирішення виникаючих проблем, не відчували
перешкод у творчій праці, повністю несучи відповідальність за результати
діяльності і відчуваючи при цьому свою значимість.
Можна виділити наступні основні риси сучасного керівника:
- доступний кожному працівникові, тон обговорення будь-яких
проблем незмінно доброзичливий;
- глибоко залучений у процес управління персоналом, постійно
приділяє увагу системам заохочення, особисто знайомий зі значною
частиною працівників, багато часу приділяє пошуку відповідних
кадрів та їх навчання;
- делегує повноваження виконавцям, будує відносини на довірі;
- вину за невдачі приймає на себе, не втрачаючи часу на пошук
винуватців, для нього найголовніше - подолати помилку;
- при висуненні на відповідальні пости рекомендує, в першу чергу,
здатних співробітників організації і лише у виняткових випадках
запрошує фахівців зі сторони;
- заохочує самостійність підлеглих, причому міра цієї самостійності
точно відповідає здібностям і професіоналізму працівника;
- без необхідності в роботу підлеглих не втручається, а контролює
тільки кінцевий результат і ставить нові завдання;
- впевнений у собі та власних силах, невдачі сприймає як тимчасове
явище;
- постійно вводить інновації.
З зазначеними рисами керуючого - лідера тісно пов'язані особливості
його поведінки, стилю роботи. В умовах ринкових відносин авторитарний
стиль вичерпує свої можливості. Демократизм в управлінні істотно підвищує
зацікавленість колективу в кінцевому результаті роботи, мобілізує енергію
людей, створює сприятливу психологічну атмосферу. У чому ж виявляється цей
стиль? По-перше, розпорядження і накази поступаються місцем переконання,
суворий контроль – довіри [5].
Це відображає перехід від внутрішньоорганізаційних відносин типу
«начальник - підлеглий» до відносин співробітництва, кооперації партнерів, так
само зацікавлених в успіху справи. По-друге, керуючі - новатори прагнуть
розвивати колективні форми роботи єдиної «командою», що різко збільшує
взаємний обмін інформацією між членами робочих груп. По-третє, менеджериноватори завжди відкриті для будь-яких нових ідей - від колег, підлеглих,
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клієнтів. Більше того, поведінка, пріоритети, ціннісні установки цих керуючих
створюють для оточуючих середу, в якій вільне висловлювання ідей і обмін
думками стають природною формою робочих взаємин. По-четверте, керівникноватор всіляко прагне створити і підтримувати хороший психологічний клімат
у колективі, він намагається не порушувати інтереси одних працівників за
рахунок інших, з готовністю, а головне публічно визнає заслуги співробітників.
Оскільки і люди і ситуації постійно змінюються, менеджер повинен бути
достатньо гнучким, щоб пристосуватися до безперервних зміних. Розуміння
ситуації і знання того, як управляти людськими ресурсами, - найважливіші
компоненти ефективного керівництва. Все це свідчить про те, що управлінська
робота відноситься до числа таких видів людської діяльності, які вимагають
специфічних особистісних якостей, що роблять конкретну особистість
професійно придатною до управлінської діяльності [4].
Дослідження, проведене Інститутом Геллаппа, показало, що, незважаючи
на управлінський ранг, є певне поєднання параметрів - вимог, що гарантують
успіх у роботі будь-якого менеджера. Зокрема, у системі управління США
виділяється п'ять основних вимог:
1) здоровий глузд;
2) знання справи;
3) впевненість у своїх силах;
4) високий загальний рівень розвитку;
5) здатність доводити почату справу до кінця.
Таким чином, ринкова економіка вимагає від менеджера:
 здатність керувати собою;
 розумні особисті цінності;
 чітких особисті цілі;
 постійного особисте зростання (розвиток);
 навички швидко знаходити «вихід» із складних ситуацій;
 винахідливість та інноваційність;
 здатність доводити свою точку зору до інших;
 здатність управляти, контролювати та мотивувати підлеглих.

1.
2.
3.
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Ця стаття присвячена визначенню пріоритетних напрямів збільшення
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Вітчизняні та міжнародні аналітики вважають, що український ринок
вступив у стадію, коли відсутність розробленої стратегії підвищення
конкурентоспроможності підприємства заважає підприємствам на кожному
кроці. Сучасний темп зміни і збільшення знань є настільки великим, що
стратегічне
планування
основних
напрямків
підвищення
конкурентоспроможності підприємства представляється єдиним способом
формального прогнозування майбутніх проблем і можливостей для
підприємств і організацій. Важливість і висока ступінь потреби підприємств і
організацій будь-якої форми власності в розробці основних напрямків
підвищення конкурентоспроможності визначило вибір теми дослідження.
Значний
внесок
у
дослідженні
проблеми
управління
конкурентоспроможністю підприємств зробили вітчизняні та зарубіжні вчені
такі як: Г. Азоєв, І. Ансофф, О. Гудзинський, В. Савчук, О.Тищенко, А.
Томпсон, А. Юданов, Р. Фатхутдинов та інші. Разом із тим, у вітчизняній
практиці не існує єдиного підходу до окреслення шляхів підвищення
конкурентоспроможності
підприємств
з
урахуванням
секторальних
особливостей [1].
Метою статті є визначення основних напрямків підвищення
конкурентоспроможності підприємств та обґрунтування методологічних засад
їх застосування.
Однією з умов підвищення конкурентоспроможності підприємства є
розробка стратегії його розвитку, яка є однією з основних функцій
менеджменту, при цьому під стратегією розуміється образ організаційних дій і
керуючих підходів, що використовуються для досягнення організаційних
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завдань і цілей організації з підвищення конкурентоспроможності
підприємства. Можна виділити сім граней прояву стратегічного управління як
ідеї ефективного керівництва підвищенням конкурентоспроможності
підприємства.
Першу грань стратегічного управління конкурентоспроможністю
підприємства можна визначити як цілеспрямована творчість компетентної та
високо мотивованої команди керівників і співробітників підприємства. Другу
грань можна представити як філософію бізнесу та менеджменту, завдяки якій
підприємство на основі законів організації і самоорганізації зможе добитися
зниження хаосу (ентропії) і збільшення порядку (синергії). Третя грань
управління підвищенням конкурентоспроможності підприємства характеризує
його як еволюційний етап розвитку системи корпоративного планування, яка
природно пов'язана з еволюцією рівня знань у менеджменті і включає елементи
всіх попередніх систем управління. Четверта грань являє собою динамічну
сукупність взаємозалежних управлінських процесів прийняття та здійснення
рішень, з метою збереження конкурентних переваг підприємства в
довгостроковій перспективі, на основі моделей стратегічного управління. П'ята
грань характеризує управління підвищенням конкурентоспроможності
підприємства як систему інтегрованого внутрішньофірмового планування, що
забезпечує рівновагу між стратегічною та поточною орієнтацією діяльності
підприємства на основі координації стратегічних, середньострокових і
тактичних планів. Шоста грань - це ідеї управління конкурентоспроможністю
на основі маркетингового підходу. Сьома грань – це сукупність процедур, що
забезпечують функціонування системи стратегічного управління підприємства:
процедура здійснення процесу планування та порядок дій при плануванні,
склад команди плановиків, графік і зміст нарад з планування, система
контролю, яка повинна містити систему звітності та структуру нарад [4].
Таким чином, управління підвищенням конкурентоспроможності
підприємства - це таке управління організацією, яка спирається на людський
потенціал високо мотивованих співробітників як основу організації, прагне до
всебічного розвитку відносин із споживачами з метою задоволення його потреб
за рахунок виробництва продукції і надання послуг, близьких до ідеалу,
здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації, що відповідають
виклику з боку оточення і дозволяють домагатися конкурентних переваг, що в
сукупності дозволяє організації виживати і досягати своєї мети в
довгостроковій перспективі.
Методологічні підходи до визначення основних напрямків підвищення
конкурентоспроможності підприємства є результатом вивчення та узагальнення
наукових джерел.
Ідентифікація ключових факторів успіху, один з головних пріоритетів
розробки стратегії управління підвищенням конкурентоспроможності
підприємства. Вони можуть служити наріжними каменями побудови стратегії
підвищення конкурентоспроможності, проте вони можуть мінятися від галузі
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до галузі. Зазвичай для галузі характерні три-чотири таких чинника, а з них
один-два найбільш важливі, і завданням аналізу є їх виділення. Перерахуємо
типии ключових факторів успіху та їх складові.
1. Фактори, пов'язані з технологією: компетентність в наукових
дослідженнях (особливо в наукомістких галузях), здатність до інновацій у
виробничих процесах, здатність до інновацій в продукції; роль експертів у
даній технології.
2. Фактори, пов'язані з виробництвом: ефективність низкозатратного
виробництва (економія на масштабі виробництва, ефект накопичення досвіду),
якість виробництва, висока фондовіддача, розміщення виробництва, що
гарантує низькі витрати, забезпечення адекватної кваліфікованої робочої
силою, висока продуктивність праці (особливо в трудомістких виробництвах);
дешеве проектування та технічне забезпечення; гнучкість виробництва при
зміні моделей і розмірів.
3. Фактори, пов'язані з розподілом: потужна мережа дистриб'юторів /
дилерів; можливість доходів у роздрібній торгівлі, власна торгова мережа
компанії, швидка доставка.
4. Фактори, пов'язані з маркетингом: добре випробуваний, перевірений
спосіб продажів; зручний, доступний сервіс і техобслуговування; точнее
задоволення купівельних запитів, широта діапазону товарів, комерційне
мистецтво, привабливі дизайн і упаковка; гарантії покупцям.
5. Фактори, пов'язані з кваліфікацією: видатні таланти, «ноу-хау» в
контролі якості, експерти в галузі проектування, експерти в галузі технології,
здатність до точної і ясної реклами; здатність отримати в результаті розробки
нові продукти в фазі НДДКР і швидко вивести їх на ринок.
6. Фактори, пов'язані з можливостями організації: першокласні
інформаційні системи; здатність швидко реагувати на мінливі ринкові умови,
компетентність в управлінні та наявність керуючих "ноу-хау».
7. Інші типи ключових факторів успіху: сприятливий імідж і репутація,
усвідомлення себе, як лідера, зручне розташування, приємне, ввічливе
обслуговування, доступ до фінансового капіталу, патентний захист [5].
Облік всіх перерахованих вище факторів дає можливість розробки
ефективної стратегії управління підвищенням конкурентоспроможності
підприємства, заснованої на посиленні впливу позитивних факторів і зниження
впливу негативних факторів на діяльність будь-якої організації.
Оскільки оцінка перспективності продуктів і ринків і конкурентних
позицій компанії здійснюється в ході аналітичної фази, з урахуванням цього і
визначається найбільш прийнятна стратегія управління підвищенням
конкурентоспроможності підприємства. Розроблено ряд концептуальних
шаблонів (матриць), які, за умови їх правильного застосування, допомагають
компаніям формулювати ринкові стратегії управління підвищенням
конкурентоспроможності підприємства:
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1. Проникнення на ринок. Якщо існуючі ринки не повністю насичені
продукцією фірми і вона вважає, що може домогтися збільшення частки
продажів своєї продукції на традиційних для неї ринках, то нею може бути
обрана стратегія «захоплення ринку», іноді навіть шляхом витіснення з нього
деяких (зазвичай найбільш слабких) конкурентів
2. Розвиток ринку. Коли вся галузь розвивається досить швидко,
виявляються нові ринки з недорогими та надійними каналами збуту, є ресурси і
можливості розширити свої комерційні операції, є запас виробничих
потужностей, то можлива реалізація стратегії «розвиток ринку». Вона
передбачає виведення традиційної продукції на нові ринки.
3. Розвиток продукту. Коли основні конкуренти фірми пропонують
продукцію кращої якості за порівнянною ціною, а галузь характеризується
високими темпами розвитку і швидкими технологічними змінами, необхідною
стає реалізація стратегії «розвиток продукту». Ця стратегія передбачає
збільшення обсягів продажів через поліпшення (модифікацію) своєї продукції.
4. Диверсифікація. Це така форма ринкової стратегії, коли компанія
займається одночасно як новими продуктами, так і новими ринками, існують
різні види диверсифікації: концентрична диверсифікація, горизонтальна
диверсифікація, збірна диверсифікація. Переваги «стратегій диверсифікованого
зростання» полягають насамперед у тому, що комерційний ризик розподілений
по різних галузях і видах діяльності, а це робить фірму менш залежною від
непередбачуваності зовнішнього середовища.
5. Стратегії «негативного» зростання: «стратегія скорочення», «стратегія
відторгнення», «стратегію ліквідації» [2].
В залежності від ситуації в галузі кожне підприємство вибирає ту чи іншу
стратегію управління конкурентоспроможністю.
Таким чином, вироблення стратегії управління підвищенням
конкурентоспроможності підприємства дозволяє організації визначити
напрямок і спосіб її руху до цілей, а виконання розробленої стратегії
підвищення конкурентоспроможності підприємства та її коригування створює
умови для того, щоб організація могла реалізувати свою стратегію розвитку на
основі конкурентних переваг.
Однією з умов підвищення конкурентоспроможності підприємства є
розробка стратегії управління конкурентоспроможністю підприємства. При
цьому управління підвищенням конкурентоспроможності підприємства - це
таке управління організацією, яка спирається на людський потенціал
співробітників як основу організації, прагне до всебічного розвитку відносин із
споживачами з метою задоволення його потреб за рахунок виробництва
продукції і надання послуг, близьких до ідеалу, здійснює гнучке регулювання і
своєчасні зміни в організації, що відповідають виклику з боку оточення і
дозволяють домагатися конкурентних переваг, що в сукупності дозволяє
організації виживати і досягати своєї мети в довгостроковій перспективі [3].
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На основі врахування ключових факторів успіху, розроблений ряд
концептуальних шаблонів (матриць), які, за умови їх правильного застосування,
допомагають компаніям формулювати ринкові стратегії управління
підвищенням конкурентоспроможності підприємства, до таких концептуальним
стратегіям відносяться: стратегії проникнення на ринок, розвиток ринку,
розвиток продукту, різні стратегії диверсифікації, стратегії «негативного»
зростання.
Узагальнюючи
дослідження
основних
напрямків
підвищення
конкурентоспроможності підприємства, можна зробити висновок, що вибір
стратегії управління конкурентоспроможністю підприємства залежить від
конкретних умов і можливостей підприємства.

1.
2.
3.
4.

5.
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Досліджували особливості організації волонтерської діяльності
студентів, спрямованої на допомогу дітям, що виховуються в інтернатних
закладах.
Розкрили
етапи
організації
волонтерської
діяльності.
Охарактеризували структурні компоненти підготовки студентів до
волонтерства. Розглянули форми та методи роботи волонтерів з вихованцями
інтернатних закладів.
Ключові слова: волонтерство, організація діяльності, механізм, метод.
Волонтерство являє собою добровільну
неприбуткову
діяльність,
спрямовану на надання допомоги особам, що перебувають у складних життєвих
обставинах. Особливістю добровольчої діяльності в Україні є те, що
найчисельнішою групою волонтерів, які працюють у соціальній сфері, є
студентська молодь, а робота, яка ними здійснюється, має переважно
соціально-педагогічний характер. Тому неабиякої гостроти та актуальності
набуває проблема організації волонтерської діяльності студентів, спрямованої
на допомогу дітям, що виховуються в інтернатних закладах.
Мета нашої роботи полягає у дослідженні процесу організації
волонтерської діяльності, спрямованої на допомогу дітям, що виховуються в
інтернатних закладах та механізмів його реалізації.
Організація волонтерської роботи повинна бути поетапно налагодженою.
Починається волонтерська діяльність з планування. На цьому етапі
важливо окреслити контекст, у якому вона відбуватиметься, для чого
з‘ясовують такі питання: потреби і можливі форми участі студентів у
добровільництві; цінності та припущення, на основі яких будуть прийматися
рішення щодо методів та технологій надання соціальної допомоги вихованцям
інтернатних закладів; наявність ресурсів та імовірної підтримки ззовні у
реалізації поставлених завдань. Готуючись до волонтерської роботи, необхідно
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з‘ясувати такі організаційні моменти: склад учасників групи; категорії осіб, які
можуть поповнити групу; умови прийому нових учасників; приміщення для
групових занять; розпорядок роботи. Також потрібно визначити мету і завдання
волонтерської діяльності. Тільки ефективно організована робота з чіткими й
зрозумілими цілями формує довіру оточуючих до діянь волонтерів
[8, c. 214-218].
На етапі переговорів та узгодження діяльності визначається, яким буде
угрупування волонтерів: закритим чи відкритим; великим чи малим;
гомогенним чи гетерогенним; довготривалим чи короткотривалим;
спрямованим на розв‘язання внутрішніх чи зовнішніх проблем. Важливим
аспектом підготовки до волонтерської діяльності є визначення основних правил
групи. Спочатку їх обговорюють, а потім приймають за спільною згодою.
Наступним етапом у волонтерській діяльності є проведення групових
занять та зустрічей. Для цього організатори зборів можуть застосовувати такі
засоби: аудіовізуальні (навчальні фільми, тематичні аудіопрограми), друковані
матеріали (спеціальна література, опитувальники, звіти), емпіричні методи
(вправи, рольові ігри, дискусії). Далі відбувається обговорення, з‘ясування,
класифікація ідей, найцікавіші з яких обирають для втілення.
Ефективна волонтерська діяльність студентів, спрямована на допомогу
вихованцям інтернатних закладів, неможлива без отримання зворотного
зв‘язку, оскільки лише таким чином можна простежити рівень задоволеності
дітей роботою волонтерів.
Завершальний етап організації волонтерської діяльності знаменується
досягненням поставлених цілей, вирішенням проблем клієнтів, формуванням
навичок самодопомоги. У випадку роботи з вихованцями інтернатних закладів
завершальний етап має акцентувати увагу дітей на позитивних змінах,
спогадах та аналізі особистих успіхів в процесі взаємодії з волонтерами, а
також рекомендації щодо подальшої роботи над особистісним розвитком
[8, с. 218-225].
Загалом можна виокремити шість структурних компонентів підготовки
студентів до волонтерства, у тому числі й до волонтерської діяльності,
спрямованої на допомогу вихованцям закладів інтернатного типу, а саме:
цільовий, змістовий, процесуально-технологічний, рефлексивно-аналітичний,
компоненти супервізії та моніторингу.
Під цільовим компонентом розуміється формування у студентів
професійно-особистісних якостей шляхом волонтерської діяльності. Аби цього
досягти, потрібно, щоб студенти оволоділи знаннями історії волонтерського
руху, особливостями, формами і методами волонтерської роботи, які потрібні
для формування професійно-особистісних якостей і збагачення власного
досвіду.
Під змістовим компонентом підготовки студентів до волонтерської
діяльності розуміють комплекс знань, умінь та навичок для здійснення
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професійних функцій. Цей компонент спрямований на врахування професійних
потреб студентів, формування їх професійно-особистісних якостей.
У процесуально-технологічному компоненті акцент робиться на
технології навчання волонтерській діяльності. Тобто, процес підготовки
студентів до волонтерської діяльності вимагає вибору таких технологій, які
були б спроможні «запустити» внутрішні механізми саморозвитку,
самовдосконалення особистості студента, зміну стереотипів, усвідомлення
потреби особистісних змін, поетапне відпрацювання окремих умінь і навичок.
У рефлексивно-аналітичному компоненті зазначається, що успіх
професійного становлення студента зумовлений його здатністю адекватно
оцінювати себе і власну роботу. Саме тому рефлексія виступає важливим
методом аналізу волонтером власної діяльності.
Досягнення успіху й позитивних результатів у волонтерстві неможливі
без супервізії та моніторингу. Супервізія передбачає періодичне
консультування з приводу окремих ситуацій, обмін інформацією. Обсяг
супервізії має відповідати природі роботи і досвіду волонтера.
Моніторинг трактується як здійснення систематичного обліку та
контролю за проявом того чи іншого процесу, реалізацією діяльності,
спрямованої на досягнення мети. Моніторинг та оцінювання діяльності
студента-волонтера здійснюється завдяки визначеній схемі, до якої входять такі
критерії волонтерської роботи як: мета діяльності, завдання, напрями, форми і
методи, засоби, психоемоційний стан волонтера, мотиваційний характер
діяльності, характер роботи, що виконується, уміння аналізувати помилки та
виправляти їх, творчість у процесі волонтерської діяльності [1, с. 38-48].
Для того, щоб організувати ефективну волонтерську діяльність,
спрямовану на допомогу дітям, що виховуються в інтернатних закладах,
необхідно використовувати певні механізми. При підготовці студентівволонтерів до здійснення професійних функцій використовують аудиторні та
позааудиторні форми і методи роботи.
Аудиторна робота організації волонтерської діяльності, спрямованої на
допомогу вихованцям інтернатних закладів, передбачає проведення лекційних
та семінарських занять, відеоуроків, тренінгів, рольових ігор, дискусій,
розробку методичних і навчальних матеріалів. Ефективними є також такі
методи роботи як «мозковий штурм» і метод кейсів [1, с. 45].
На початковому етапі організації волонтерської діяльності необхідно за
допомогою лекцій чи відеоуроків ознайомити студентство з історією розвитку
волонтерського руху, передовим досвідом добровільництва, відомими
вітчизняними та зарубіжними волонтерськими організаціями. А для
узагальнення набутих знань та отримання зворотного зв‘язку доцільно
використовувати семінарські заняття [6, с. 189].
Для розвитку у студентів знань, практичних умінь, професійних та
особистісних якостей, необхідних у волонтерській діяльності, є доцільним
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застосування тренінгу – методу активного навчання, спрямованого на розвиток
знань, умінь, навичок та соціальних установок [5, с. 14-15].
В організації волонтерської діяльності, спрямованої на допомогу дітям,
що виховуються в інтернатних закладах, варто приділяти увагу програванню
рольових ігор. Так, рольова гра трактується як гра розважального характеру, в
якій учасники приймають певні ролі та колективно створюють історію або
слідують уже існуючій, діючи у видуманих ситуаціях відповідно до своїх
ролей. Головна мета її – розвивати здібності волонтерів, прищеплювати уміння
приймати рішення [3, с. 153].
У процесі організації волонтерської діяльності потрібно використовувати
дискусію, тобто форму колективного обговорення, метою якої є виявлення
істини через зіставлення різних поглядів. Дискусія вимагає від студентівволонтерів не простої відповіді на запитання, а обґрунтованого, емоційно
забарвленого та змістовного варіанта розв‘язання проблеми, ясного і чіткого
вираження своїх думок. Вона сприяє формуванню навичок колективної роботи
й уміння вислухати позиції інших людей [1, с. 43].
«Мозковий штурм» і метод кейсів є важливими в процесі організації
волонтерської діяльності. Сутність «мозкового штурму» полягає у спонуканні
студентів по пошуку вирішення конкретної проблеми шляхом ініціативного
висування ідей, доброзичливого сприйняття їх усіма членами групи, а також
генералізації найбільш доцільних для прийняття рішення думок. Метод кейсів
являє собою метод навчання за допомогою аналізу ситуацій. Студентамволонтерам пропонується реальна ситуація і практична проблема, яку
необхідно вирішити, спираючись на вже освоєний комплекс знань і отриманий
досвід [7, с. 346].
Для узагальнення отриманого теоретичного і практичного досвіду
організації волонтерської діяльності можна здійснити розробку методичних і
навчальних матеріалів, які стануть у нагоді студентам-волонтерам.
Що стосується позааудиторних форм і методів організацій волонтерської
діяльності, спрямованої на допомогу вихованцям інтернатних закладів, то
найпоширенішими з них є: відео- та аудіопрезентації, вистави-презентації,
театральні постановки, ігротеки.
Відео- та аудіопрезентації являють собою форми надання певної
інформації клієнтам. Аби донести до дітей, що виховуються в закладах
інтернатного типу важливе повідомлення, студенти-волонтери можуть
використовувати відео- чи аудіозаписи. Ця форма роботи має позитивні
наслідки як для волонтерів, так і для дітей. Що стосується волонтерів, то вони
таким чином вчаться аналізувати і узагальнювати матеріал, який необхідно
надати клієнту, проявляють кмітливість та творчість. Діти ж за допомогою
відео- та аудіопрезентацій вчаться самостійно аналізувати отриману
інформацію, виокремлювати для себе важливі моменти, які можна
використовувати в життєдіяльності. Важливим аспектом у такій формі роботи є
отримання зворотного зв‘язку [2, с. 84].
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Вистави-презентації є також важливою формою організації волонтерської
роботи. Вистави-презентації відрізняються від відео- та аудіопрезентацій тим,
що студенти-волонтери, створюючи у словесній формі дійство, відмовляються
від використання інформаційних технологій. Прикладом вистав-презентацій
можуть служити агітаційні виступи про захист навколишнього середовища,
правила дорожнього руху чи пожежної безпеки, згубності впливу алкоголю,
тютюну, наркотиків на організм людини [9, с. 53].
Театральні постановки являють собою навчально-розважальну форму
організації волонтерської діяльності, спрямованої на допомогу вихованцям
інтернатних закладів. Завдяки театралізованому дійству відбувається розвиток
творчих здібностей і вдосконалення умінь студентів-волонтерів, а діти
отримують важливу для них інформацію, яка може бути застосована в їх
життєдіяльності [4, с. 281].
Ігротека – це комплект різноманітних ігор, ігрового інвентарю та іграшок,
за допомогою яких вирішуються завдання організації студентами-волонтерами
вільного часу дітей, реалізації їх потреби в грі. Ігротеки є досить важливими в
організації волонтерської роботи студентів, оскільки вони направлені на
покращення психоемоційного стану вихованців інтернатних закладів, розвитку
їх інтелектуальних здібностей, покращення фізичного здоров‘я [7, с. 349].
Таким чином, поетапно налагоджена волонтерська діяльність з
використанням певних механізмів стане запорукою надання якісної соціальної
допомоги вихованцям інтернатних закладів.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Література
Бондаренко З.П. Зміст та технології підготовки студентів до
волонтерської роботи // Соціальна педагогіка: теорія і практика. –
ғ2. – 2009. – С. 37-51.
Зельманов А.Б. Связи с общественностью в социальной сфере.
Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2008. – 128 с.
Качан Г.А. Теория социальной работы: Курс лекций / Г.А. Качан. –
Витебск: Издательство УО «ВГУ им.П.М. Машерова», 2007. – 258
с.
Невлева И.М., Соловьева Л.В. Теория социальной работы: Учебное
пособие. – Белгород: Кооперативное образование, 2005. – 431 с.
Олінек Орест. Якими бувають волонтери? // Громадські ініціативи.
– ғ8. – 2001. – С.14-15.
Соціальна педагогіка: Підручник. 4-те вид. виправ. та доп. За ред.
проф. А.Й. Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.
Сурмин Ю. П., Туленков Н. В. Теория социальных технологий:
Учеб. пособие. – К. : МАУП, 2004. – 608 с.
Теорія і методи соціальної роботи. Підручник для студентів вищих
навчальних закладів / За ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. – К.:
Академвидав, 2005. – 328 с.
284

9. Филатова Е.В. Теория социальной работы: Учебное пособие /
Е.В.Филатова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 96 с.

ORGANIZATION OF STUDENTS VOLUNTREER ACTIVITIES AIMS TO HELP
CHILDREN WHO ARE EDUCATED IN A BOARDING SCHOOL
Olena Struk
Scientific director: candidate of Psychological Sciences Hapilova V.P.
Department of social philosophy and administration
Zaporizhzhya National University
e-mail: ksfu@yandex.ua
Researched the features of organization and development stages of students volunteer
activities aims to help children who are educated in a boarding school. Described structural
components of the preparation of students for volunteering. Described the methods of working with
children in a boarding school.
Keywords: volunteering, organization of activities, mechanism, method.

285

УДК 336
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ
ЗАХОДІВ ТА КАМПАНІЙ
О. Таран
Науковий керівник: д.е.н., доцент Мігус І.П.
Кафедра менеджменту
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького
e-mail: kaf_men_05@mail.ru
Досліджено особливості проведення оцінки ефективності маркетингових
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Проблема підвищення економічної ефективності маркетингової політики
підприємства полягає у збільшенні кількості споживачів, підвищенні обсягів
продажів продукції та прибутку. Для цього підприємство проводить оцінку
ефективності маркетингових комунікацій.
Необхідність визначення ефективності маркетингових комунікаційних
заходів та кампаній зумовлена рядом логічних причин, основними з яких є:
 оцінка допомагає керівництву фірми відмовитися від використання
неефективних видів комунікацій;
 забезпечення зворотного зв‘язку з цільовою аудиторією,що
уможливлює визначення реакції ринку на комунікативні заходи виробника;
 результати оцінювальної діяльності допомагають виробникові
коригувати комунікативну політику і завдяки цьому досягати маркетингових
цілей з меншими витратами [1, с.53].
Показники ефективності використовують для формування стратегії
маркетингової комунікаційної політики підприємства, визначення векторів
розвитку окремих її напрямків.
На практиці використовується ціла низька показників, що характеризують
ті чи інші види ефективності. Всі вони необхідні, однак їх окреме використання
не дозволяє дати остаточну оцінку ефективності.
Кожен показник відображає ефективність одного з видів маркетингової
комунікаційної політики. Окрім цього, динаміка цих показників не
односпрямована і дати за їх сукупністю однозначну узагальнену оцінку
ефективності маркетингової комунікаційної політики досить важко [2, с.52].
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Виходячи з цілей підвищення ролі маркетингових комунікацій,
виокремимо ряд показників, що дають змогу оцінити ступінь їхньої реалізації:
1. показник впливу маркетингових заходів на споживачів (співставлення
кількості споживачів до та після проведення маркетингових комунікаційних
заходів);
2. визначення впливу маркетингових комунікацій на обсяги продажів
(порівняння обсягів продажу до проведення маркетингових комунікаційних
заходів та після);
3. показник впливу заходів маркетингових комунікацій на збільшення
отримуваного прибутку (визначення різниці між прибутком з обсягу продажу,
що зумовлений маркетинговими комунікаціями та витратами на ці комунікації).
Необхідно також зауважити, що сучасні умови підприємницької діяльності
передбачають наявність значної кількості конкурентів, які виводять на ринки
безліч майже однакових за призначенням та якістю товарів, усе більшої ваги
набирають комунікації між виробником товарів і посередником, виробником і
споживачем цих товарів, між посередником і споживачем.
Маркетингова політика комунікацій підприємства має бути спрямована на
вивчення цих стосунків і розроблення заходів, які б їх поліпшували. Тому
необхідно також враховувати й інші методи визначення ефективності
маркетингових комунікацій [3, с.180].
На сьогодні значної популярності серед маркетологів-практиків набула
методика визначення ефективності маркетингових комунікацій за якої
необхідно дослідити стан цільової аудиторії, для якої призначено товари, та
визначити заходи й кошти, котрі необхідно витратити, щоб досягти визначених
цілей комунікації.
Необхідно з‘ясувати, на якій «сходинці» моделі поведінки споживача він
перебуває:
 на першій, коли привертається увага споживача до підприємства та
його товарів за допомогою певних комунікативних заходів;
 на другій, коли ці заходи зацікавили споживача (потенційного
покупця);
 на третій, коли виникло бажання придбати товар підприємства;
 на четвертій, коли встановлено довіру до виробника та його продукції;
 на п‘ятій, коли потенційний покупець перетворюється на фактичного й
купує товар уперше, вдруге чи втретє.
Загальна оцінка комунікативної ефективності маркетингових зусиль
підприємства може бути визначена через імідж підприємства, тобто його образ
в очах покупців і конкурентів. Цей образ не є застиглим, він змінюється у часі і
просторі.
Використовують також експериментальні методи визначення ефекту від
рекламних заходів, коли проводиться тестування міст або регіонів щодо дій
споживачів та їхньої поведінки під час проведення локальних рекламних
заходів. Результати тестів порівнюються з даними контрольних тестувань
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аналогічних аудиторій. Різниця в обсягах продажу поширюється на весь
потенційний ринок. Такі тести можуть провадитися в окремих крамницях,
крамницях певного регіону тощо. Це можуть бути претести, коли рекламна
кампанія ще не почалася, і посттести, коли вона вже проводиться і потребує
певного коригування [4, с.77].
Знаючи оцінку кожного з цих параметрів і вагомість його з-поміж інших,
можна підрахувати загальний (комунікативний) імідж підприємства за
формулою (1.1).
(1.1)
I  102  PiQi ,
i

де І — середньозважений імідж підприємства;
Р — одиничний показник параметру, бали (від 0 до 5);
Q — вагомість параметра серед інших, % (в сумі вони становлять 100 %).
Ці підрахунки допомагають зробити портрет підприємства, який
комплексно охоплює всю його діяльність і дає змогу визначити напрями
подальшої роботи щодо маркетингової політики комунікацій [5, с.170].
Усе сказане стосується загальної картини впливу маркетингової політики
комунікацій на результати діяльності підприємства.
Але необхідно з‘ясувати і роль кожного з окремих напрямів діяльності
маркетингової політики комунікацій, не забуваючи і про так званий
синергетичний ефект. Це означає, що одночасне застосування комплексу
маркетингових комунікацій дає сумарний ефект значно більший, ніж сума
ефектів кожного з цих чинників, якби вони діяли поодинці. Класичний вислів
«ціле завжди є більшим за просту суму його окремих частин» ідеально
підтверджується саме щодо маркетингових комунікацій [6, с.78].
Зауважимо, що визначення ефективності комунікативних заходів пов'язане
з певними труднощами і витратами. Розробка методів тестування, організація
оцінювальних робіт, виникнення внутрішніх конфліктів не сприяють
поширенню діяльності з оцінювання ефективності маркетингових комунікацій.
Найбільшого
поширення
набуло
визначення
ефективності
такого
комунікативного інструменту, як реклама.
Необхідність дослідження ефективності впливу реклами на споживачів
пояснюється тим, що традиційно реклама коштує дорого, а попередні
дослідження дають змогу раціонально розподіляти рекламний бюджет, до того
ж специфіка рекламної діяльності сприяє операціоналізації "вимірювання" її
компонентів. Дослідження реклами різноманітні за напрямами і методами.
Найпоширенішими є спроби визначити вплив реклами на купівлю товару або
виявити комунікативний ефект, підвищення рівня поінформованості споживача
про товар під впливом реклами. Визначення ефективності реклами – необхідна
умова правильної організації і планування рекламної кампанії, раціонального
використання праці та матеріальних засобів, що витрачаються на рекламу [3,
146].
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Ефективність рекламної кампанії залежить як від внутрішніх, так і від
зовнішніх факторів. До групи внутрішніх можна віднести: погодженість
маркетингових і рекламних стратегій; обґрунтованість рекламної концепції, що
знайшла відображення у всіх рекламних стратегіях; якість креативної ідеї, її
технічне втілення в рекламних продуктах; обґрунтованість медіа-плану
рекламної кампанії; якість виготовлення всіх рекламних продуктів; достатнє
бюджетування в рекламній кампанії, що не повинна мати ―провалів‖ у період
посилення впливу на цільову аудиторію.
До групи зовнішніх факторів відносяться: вплив ринкової кон'юнктури;
рекламна діяльність конкурентів і їхня реакція на проведену рекламну
кампанію; зміна поводження споживачів у зв'язку з появою нових товарів і
пропозицій; рівень поінформованості і лояльності цільового сегмента
споживачів; зміна попиту в зв'язку з макроекономічними факторами.
Щоби виявити, у якому обсязі реклама вплинула на зростання
товарообороту, аналізують оперативні і бухгалтерські дані. Однак отриманих
даних ще недостатньо для співставлення економічної ефективності витрат на
проведення різних рекламних заходів. Більш точно ефективність витрат на
рекламу характеризує її рентабельність. Рентабельність реклами – це
відношення отриманого прибутку до відповідних витрат.
Ефективність психологічного впливу рекламних засобів характеризується
широтою охоплення споживачів, яскравістю і глибиною враження, що ці засоби
залишають у пам'яті людини, ступенем залучення уваги. Ефективність
психологічного впливу реклами на споживача можна визначити шляхом
спостережень, експериментів, опитувань.
Ефективність рекламного заходу чи окремого засобу реклами може
виражатися числом споживачів, охоплених рекламою, а також величиною
витрат на одного глядача, читача тощо [7, с.178]
З усього вищесказаного випливає, що створення ефективної реклами
важкий і кропіткий процес, який у результаті приносить неабияку користь.
Основним при створені реклами є уникнення помилок, адже реклама з
помилками відлякує покупців і б‘є по іміджу рекламодавця. Реклама, як відомо
– двигун торгівлі. А якщо двигун ―чхає‖, то і автомобіль через це їде погано.
На відміну від реклами, особистий продаж є формою представлення товару
одному чи декільком потенційним клієнтам, здійснюване в процесі
безпосереднього спілкування, метою якого є продаж і встановлення тривалих
взаємин з даними клієнтами, а також одержання інформації для фірми.
Формальна оцінка роботи не завжди прийнятна, оскільки потенціали
ринків, цільові сегменти, інтенсивність конкуренції й інші умови роботи
продавців можуть істотно різнитися. Тому доцільніше встановити визначені
норми для кожного продавця й щодо цих норм визначати ефективність роботи.
Поряд з цим варто здійснювати якісну оцінку продавця, тобто його
кваліфікацію, глибину знань про товар, фірму, клієнтів, конкурентів тощо, а
також оцінити важливість і своєчасність його пропозицій для розвитку фірми.
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Оцінювання ефективності прямого маркетингу ґрунтується на точному
вимірюванні кількості звернень, які надійшли до цільової аудиторії, і
кількісних параметрів зворотної реакції ринку у вигляді угод, замовлень,
підтвердження пропозиції дзвінками, факсами, електронною поштою [3, с.125]
Отже, варто зауважити, що способи визначення ефективності
маркетингових комунікацій різноманітні за напрямами і методами.
Найпоширенішими є спроби визначити їхній вплив на купівлю товару або
виявити комунікативний ефект, підвищення рівня поінформованості споживача
про товар під впливом реалізації інструментів маркетингових комунікацій.
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Досвід високорозвинених індустріальних країн підтверджує, що
підприємництво є необхідною умовою економічного розвитку світової
спільноти в цілому і окремої країни зокрема. Проте статистичні дані свідчать,
що очікуваного стрімкого підйому сектора підприємництва в Україні не
сталося. Цьому є багато пояснень як на макрорівні, так і на рівні готовності і
здатності громадян займатися підприємницькою діяльністю.
Що стосується останніх, то тут можна особливо виділити відсутність
необхідних знань та досвіду, невпевненість у власній компетенції щодо ведення
бізнесу тощо.
Однією з об‘єктивних особливостей розвитку сектора підприємництва в
пострадянських країнах є відсутність досвіду роботи в ринкових умовах, а
також відсутність управлінських знань та навичок щодо організації власного
бізнесу. У зв‘язку з цим питання, пов‘язані з підготовкою менеджерів, готових
працювати в сучасних умовах, є дуже актуальними не лише для бізнесу, а й,
перш за все, для навчальних закладів, що покликані готувати таких спеціалістів.
Підготовка підприємців-менеджерів включає декілька етапів: оволодіння
фундаментальними знаннями (макро- і мікроекономіка, менеджмент, бухоблік
тощо), управлінськими функціональними (фінансовий, операційний,
маркетинговий менеджмент тощо), а потім й інтегрованими знаннями
(стратегічне та антикризове управління, міжнародний бізнес, управління
конкурентоспроможністю тощо). Важливе місце в цьому процесі займають
фундаментальні базові дисципліни і, насамперед, менеджмент, що закладає
розуміння й усвідомлення контексту діяльності підприємницьких структур на
ринку[1, c.65].
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Прийняття вдалих управлінських рішень керівниками та спеціалістами
підприємств багато в чому залежить від якості, отриманого ними освіти. Тому
цілком доречним є розгляд питання про підготовку фахівців з менеджменту у
вищих навчальних закладах.
Для того щоб успішно управляти персоналом, необхідно чітко уявляти
основні механізми та закономірності, за якими здійснюється робота з кадрами,
на що потрібно звернути увагу, інакше кажучи керівнику необхідно володіти
сучасними технологіями управління трудовими ресурсами. Ці завдання не
можуть бути ефективно реалізовані без залучення фахівців, що мають високий
рівень кваліфікації в сфері управління виробництвом, персоналом, які добре
орієнтуються в питаннях економіки.
Якщо погодитися з тим, що менеджмент являє собою органічне
поєднання науки і мистецтва, таланту і прийомів ремесла, творчого натхнення і
виконавської майстерності тощо, то безсумнівним стає такий постулат:
вивчення менеджменту з усіма його помилками, парадоксами, ілюзіями та
міфами є ефективним засобом формування управлінського мислення.
Підтвердження цієї думки можна знайти також у роботах Дж. Кейнса:
―...менеджеру повинна бути притаманною дуже рідкісна комбінація талантів…
Він має вивчати дійсне у світлі минулого для пояснення майбутнього‖[1, c.65].
Якщо взяти до уваги складність завдань, які стоять перед сучасними
менеджерами, то не дивно, що їм дуже хочеться визначити менеджмент як щось
таке, чого можна швидко й легко навчитися. Але тут починає діяти один з
парадоксів менеджменту. Керівник, що сліпо довіряє силі спрощених сучасних
концепцій або методів не може стати ефективним лідером. І навпаки, менеджер,
який може оцінити абсурдність і парадоксальність проблем, з якими він має
справу в реальному бізнесі, який набагато менше залежить від методологічної
моди, як керівник буде набагато сильнішим та ефективнішим.
Ключовою компетенцією менеджера є управління знаннями та здатність
організації до навчання. На перший план висувається концепція ―трьох
компонент‖ - навчання, праця і організаційний процес, тобто похідні від знання.
Зважаючи на все це, динамічне середовище функціонування сучасних
організацій, в тому числі і вітчизняних, потребує від викладачів підготовки
спеціалістів, які будуть спроможними адаптуватись до його особливостей та
працювати в умовах бізнес-структур, де інформація оновлюється з високою
швидкістю.
Дослідження свідчать, що на сучасному етапі розвитку суспільства
знання застарівають вже впродовж 3–5 років, тобто за час навчання студента у
ВНЗ кількість знань у світі подвоюється.
Виходячи з цього, потреба в перегляді підходів до навчання та підготовки
майбутніх українських менеджерів є нагальною потребою. Найбільш
актуальною на сьогодні є проблематизація, тобто спонукання до перегляду
стереотипів професійної викладацької майстерності та визначення напрямів її
вдосконалення.
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Отже, функції та ролі, що виконуються викладачем, повинні розширитись
і розглядатись за двома основними напрямками – навчання та освічення.
Функцію навчання викладач виконує шляхом надання практичних навичок та
технік. Викладач для здійснення цієї функції повинен виступати в ролі лектора,
організатора, експерта і використовувати при цьому відповідні форми
навчання, такі як: лекції, письмові роботи, практичні та семінарські заняття,
тестування, групову роботу, рольові ігри тощо. У результаті ми отримаємо
гарних спеціалістів, але вони будуть подібними один до одного
(відрізнятимуться лише ступенем власної майстерності). В цьому місці доречно
буде нагадати відоме висловлювання Галілео Галілея: ―Ви не можете навчити
людину чому-небудь. Ви можете лише допомогти йому зрозуміти це і
навчитися самому‖[1, c.66].
Власний викладацькій досвід автора свідчить, що використання лише
типового набору форм і методів навчання не дає можливості ―достукатися‖ до
свідомості чималої кількості студентів, які поки що чомусь не прагнуть, не
хочуть або не вважають за потрібне розвивати власні здібності, набувати нові
компетенції, трансформувати власну свідомість тощо.
Функцію освіти (розвитку свідомості) викладач виконує шляхом передачі
найсучасніших знань та інформації, а також шляхом спрямування студентів до
їх усвідомлення. Саме це надасть можливість якісної трансформації свідомості
студентів. Освіта примушує людину переглядати власний життєвий досвід, своє
ставлення до різних аспектів життєдіяльності і може допомогти сформувати
прагнення людей до тривалих якісних ефективних трансформацій.
Під час виконання цієї функції викладач виступає в ролі консультанта,
фасилітатора, коуча і повинен використовувати відповідні методи і форми, такі
як: ситуаційні вправи, обговорення проблемних питань, зворотний зв‘язок,
ділові ігри, інтерактивні методи, тренінги, відеоперегляди, спілкування з
практикуючими успішними менеджерами тощо. У результаті майбутній
менеджер отримує можливість стати унікальним спеціалістом, незалежною і,
можливо, щирою людиною.
Для викладача найскладнішим завданням є вибір оптимального
комплексу методів для роботи з конкретною аудиторією слухачів (бакалаврів,
магістрів, представників бізнес-структур) залежно від рівня їхньої підготовки,
освіченості, запитів, очікувань тощо. Насправді деякі з методів можуть сприяти
виконанню обох функцій. Так, участь у бізнес-тренінгу може, насамперед,
допомогти набути необхідних навичок (наприклад, у веденні переговорів або
розробці стратегії). У той же час спілкування в команді однодумців в
сприятливій робочій атмосфері, вільний обмін думками дають можливість
отримати ефект трансформації власного досвіду, а можливо, і стилю життя або
навіть світогляду.
Наведені обставини визначають базові професійні навички нового
менеджера:
комунікативність,
аналітичність
і
активаційного
на
міжособистісному
і
міжорганізаційному
рівнях
спілкування.
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Все чіткіше вимальовується нова концепція навчання менеджменту
―універсального еволюціонізму‖, обумовлена, насамперед, розвитком
інформаційних технологій і стосується всіх аспектів бізнес-освіти. Необхідно
готувати не окремих фахівців, а команди фахівців, повністю укомплектовані і
готові як до створення власної фірми, так і до роботи в крупних корпораціях.
Типовими
представниками
середнього
класу
є
менеджери
підприємницького типу, на яких є попит у нових організаціях, які спроможні
діяти в умовах підвищеного ризику, динамічності та невідомості щодо
зовнішнього середовища. Мова йде не лише про могутні корпорації, а й про
середні і малі підприємства. Саме розвиток малого і середнього бізнесу, який
кількісно переважає в країнах з ринковою системою господарювання, виступає
дієвим фактором, що пом‘якшує соціальну напругу і робить можливим процес
соціалізації економіки.
Тому для забезпечення ефективного підприємництва та отримання від
нього якісних результативних змін в економіці країни, необхідно наближувати
сучасні надбання теорії менеджменту до реалій функціонування вітчизняних
підприємницьких структур. Використання в процесі підготовки кадрів для
підприємницького сектора економіки всього спектру різноманітних методів та
форм навчання приведе, безперечно, до збільшення числа ефективних
менеджерів підприємницького типу у вітчизняній економіці.
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УДК658.3
ОПТИМІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ВІТЧИЗНЯ-НИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Тичина Т.В.
Науковий керівник: к.е.н.доц. Шостак Л.В.
Кафедра економіки підприємництва та інноваційної діяльності
Східноєвропейський національний університет ім.. Лесі Українки
e.mail:tanya_tichina@mail.ru
Досліджували особливості економічноїситуації в Україні в сучасний період
яка не сприяє формуванню конкурентоспроможних суб'єктівгосподарювання і
створенню розвиненого конкурентного середовища у вітчизнянійекономіці.
Особливо
цепозначилося
назбутовійполітицівітчизнянихпідприємств,
адаптаціяякої до мінливих умов внутрішнього і зовнішньогосередовища
єосновою їїефективності. Суттєвезначення при цьомумає те, що в нових
умовах виробники повинні самі організовувати процес збуту своєї продукції,
використовуючи сучасні методи управління даним процесом.
Ключові слова: збут, збутова політика, споживчий попит , управління
збутом, пропускна спроможність каналів збуту, оптимізація.
На сьогоднішній день об‘єктивно виникла необхідність вдосконалення
існуючих збутових систем, та розробки економічного механізму, що дозволяє
використовувати ефективні важелі управління збутом продукції на вітчизняних
промислових підприємствах.
У роботах західних фахівців аспекти управління збутом продукції
промислових підприємств представлені досить широко, проте єдиної думки з
даної проблеми в них покищо не вироблено. У вітчизняній літературі наявні
дослідження в основному носять фрагментарний характер. У них недостатньо
опрацьований цілий комплекс питань, пов‘язаних з дослідженням теоретичних
проблем організації та управління збутовою політикою на підприємствах
промисловості.
Серед авторів, чиї роботи зачіпають зазначену проблему, можна
відзначити Є. П. Голубкова, М. І. Герчикова, A. M. Гаджинського, П. С.
Зав'ялова, A. M. Ігнатьєва, А. А. Колобова, І. В. Ліпсіца та багато інших, проте
дана проблема досі не вирішена.
Метою даноїстатті є виявлення шляхів оптимізації напрямів збутової
діяльності
підприємства,
удосконалення
методики
оцінки
впливу
маркетингових інструментів формування попиту і стимулювання збуту, як
впливів на ефективність роботи підприємства в сфері реалізації продукції.
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Збутова політика промислового підприємства для підвищення
ефективностійогодіяльностіобумовлена в даний час наступнимиобставинами:
По-перше, збутова система є однією з головних забезпечують підсистем
функціонування промислових підприємств [1,с.6]. Тобто, вона безпосередньо
впливає на економічний ефект виробничої діяльності, обмежує зростання
собівартості виробленої продукції, на строки виконання замовлень. Таким
чином, існує досить сильний взаємозв‘язок між роботою збутової політики і
виробничою діяльністю підприємства.
По-друге, формування джерел фінансування діяльності промислового
підприємства останнім часом все більше відбувається на відкритих ринках
капіталу, на яких діють жорсткі умови відбору і виявляється чітка залежність
вартості фінансових ресурсів від ефективності діяльності підприємства[2, с.66].
Дана ситуація змушує керівників підвищувати ефективність не тільки
основних, але і допоміжних бізнес-процесів. У зв‘язку з цим, вдосконалення
збутової політики є не тільки завданням відповідних підрозділів промислового
підприємства, але і всієї системи управління на рівні топ-менеджменту.
По-третє, в умовах підвищення корпоратизації і фондову відкритості
великих господарюючих суб‘єктів на перший план виходять такі інтегральні
показники діяльності промислових підприємств, як задоволеність акціонерів,
ринкова капіталізація, взаємовідносини з ринком. Зміна пріоритетів зовнішньої
середовища по відношенню до промислового підприємства повинно викликати
адекватну реакцію і зростання зусиль, спрямованих на підвищення
ефективності. Підвищенням ефективності виробництва в Україну, на думку
експертів, є: підвищення продуктивності праці, професійне зростання
співробітників і зниження управлінських витрат [3, с.193]. Нам здається
доцільним додатище й вдосконалення збутової системи. Зниження втрат при
реалізації збутової функції є, на нашу думку, одним з найбільш доступних
резервів підвищення ефективності виробничої діяльності.
По-четверте, орієнтаціявиробництва на задоволення споживчого попиту
вимагає вдосконалення методології управління збутом продукції вітчизняних
промислових підприємств з урахуванням тенденцій розвитку вітчизняної
ринкової ситуації, з одного боку, та особливостей конкретного виробництва, з
іншого [4, с.140]. Практика показує,що вдосконалення збутової політики
вимагає комплексного підходу, тому що з переходом до ринкової системи
господарювання перед вітчизняними підприємствами, поряд з іншими
проблемами, постала проблема самостійного пошуку споживачів своєї
продукції.
Збутова політика промислового підприємства не будується один раз і
назавжди, її ефективність може змінюватися. Тому керівництво промислового
підприємства повинне періодично проводити контроль ефективності
функціонування збутової політики. Це систематичний і регулярний аналіз
збутової політики з погляду витрат, використання ресурсів і обслуговування, за
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результатами якого можуть бути вироблені рішення в частині організаційних
перетворень в збутовій політиці в цілому[6,с25].
Тому, для збільшення пропускної спроможності каналів збуту і,
відповідно, підвищення ефективності збутової системи підприємство повинно
розробити систему заходів, а саме:
- необхідно провести чітку сегментацію клієнтської бази і виділити
найбільшперспективні ринки і канали збуту, здатні задовольнити попит на
даних перспективних ринках.
- розробити гнучку систему мотивації персоналу збутової служби, а також
більш ефективно перебудувати систему планування і бюджетування, зокрема в
галузі визначення необхідності виділення досить великого бюджету збутової
службі промислового підприємства.
- вибудувати цінову політику, особливо в області роботи з найбільшими
дилерами і дистриб‘юторами. У рамках даного заходу промисловому
підприємству необхідно розробити гнучку систему визначення знижок і пільг
залежно від обсягів реалізованого товару.
- визначити структуру каналів розподілу для підвищення ефективності
логістичного забезпечення збутової політики.
Слід відзначити, що існують різні засоби підвищення ефективності
збутової діяльності. Вибір тих абоінших засобів залежить від поставлених
цілей. Їх можна об'єднати в три великігрупи:
- пропозиція ціни (продаж за пониженими цінами, пільгові купони, талони,
що дають право на знижку);
- пропозиція в натуральній формі (премія, зразок товару);
- активна пропозиція (конкурси покупців, гра, лотерея).
Оскільки, головною метою будь-якого підприємства є отримання
максимального прибутку, то збутовій діяльності повинно надаватися якомога
більшеуваги. Тому одним з пріоритетних складових маркетингової стратегії
підприємства є опрацювання збутової політики, спроможної забезпечити
просування продукції в умовах невизначеності, загострення конкурентної
боротьби.
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Studied the characteristics of the economic situation in Ukraine in the contemporary period. It
is not conducive to the formation of competitive entities and the creation of a developed
competitive environment in the domestic economy. This especially affected the sales policy of
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ПОЄДНАННЯ ФУНКЦІЙ ЛІДЕРА ТА КЕРІВНИКА З МЕТОЮ
УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА
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Кафедра менеджменту
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Досліджували особливості соціально-психологічної природи лідерства як
певного явища у багатьох аспектах. Охарактеризували відмінності між
поняттями ―лідер‖ і ―керівник‖, та навели ряд чинників, котрі сприяють
поєднанню функцій лідера та менеджера, що у свою чергу дає змогу ефективно
та успішно реалізувати організаційне керівництво.
Ключові слова: лідерство, менеджер, соціально-психологічний феномен,
організаційне керівництво.
Соціально-психологічна природа лідерства обумовила появу надзвичайно
великої кількості різних концепцій лідерства, висвітлення яких в навчальній
літературі часто розрізняється як за рівнем деталізації, так і за логікою
викладання матеріалу. Питання лідерства з різних кутів зору викликало інтерес
у людей ще з давніх часів. Проблеми цього феномена й ефективного його
використання в менеджменті приділяється особлива увага. Зокрема, теорії
лідерства прагнуть з'ясувати, які характеристики лідерства є найбільш
результативними. Також слід відмітити і ступінь їх важливості у резерві того чи
іншого лідера. Дослідники цієї проблеми справедливо наголошують, що для
успішного виконання своїх функцій керівник-менеджер має займати лідерську
позицію в колективі. Це, безумовно, підкреслює актуальність даної теми.
У розвиток наукових досліджень, присвячених розумінню лідерства як
певного соціально-психологічного явища, враховуючи різні аспекти, значний
доробок внесли такі відомі вітчизняні та зарубіжні науковці як М.М. Логунова,
О.Б. Моргулець, Р. Стогділл, Р. Такер та ін.
Таким чином, ставлячи за мету вивчення проблеми лідерства як соціальнопсихологічного феномена, його використання безпосередньо в менеджменті, ми
маємо вирішити наступні завдання: а) розкрити сутність поняття лідерства з
різних кутів зору, окресливши певні риси та окремі категорії; б)
охарактеризувати відмінності між поняттями керівництва й лідерства,
визначити критерії успішного виконання функцій менеджера та лідера.
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Багато дослідників намагалися дати власне тлумачення цьому феноменові,
відзначаючи найрізноманітніші грані лідерства. При істотних відмінностях, у
характеристиках лідерства існує певна подібність. У своїй роботі ―Посібник з
лідерства‖ Р. Стогділл об'єднав у західній літературі сучасні визначення в різні
групи [1]. Ці аспекти визначені в наступній таблиці (табл. 1):
Таблиця 1
Різні групи визначення поняття лідерства [1]
ғ з/п
Група, зміст визначення
Ключові думки (слова)
Лідерство як центр групових процесів
Лідер завжди є ядром групи. Лідерство — це перевага
одного або декількох індивідів над іншими членами
групи, що проявляється в процесі керівництва ними.
Усвідомлення
Лідерство — ―концентрація або вираження влади всіх в
важливості
одній особистості‖. На лідера впливають потреби й внутрішньогрупової
бажання членів групи. Перетворюючи в певну діяльність структури й групових
енергію людей, лідер задає їй бажаний напрямок. процесів лідерства.
1
―Спільна діяльність, що об'єднує групу, завжди має дві Активна роль лідера.
складові: центр активності (лідер) і індивіди, що діють Лідер — особистість у
під впливом цього центра (ведені)‖. Лідера не можна
центрі групової
відділити від групи, але можна розцінити як такого, який активності, визнаний
обіймає найвищу позицію в певній сфері. ―Через
усіма
особливе становище в групі він (лідер) є найважливішим
засобом визначення групової структури, атмосфери,
цілей, ідеології й діяльності‖
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Продовження таблиці 1

2

3

4

5

6

Лідерство як вияв особистісних рис
―Силу особистості окремого індивіда можна точно
визначити за ступенем його впливу на інших‖. Лідер –
Лідерство —
це індивід, який увібрав найбільшу кількість бажаних однобічний процес
особистісних характеристик. Лідерство – комбінація
впливу
таких характеристик індивіда, які підштовхують інших
до виконання поставленого завдання.
Лідерство як мистецтво досягнення злагоди
―Можливість для індивіда (лідера) своєю волею впливати
на ведених і досягати покори, поваги, лояльності й
співробітництва з їх боку‖. ―Лідерство можна визначити
як процес, за допомогою якого хтось досягає Моральний аспект
підпорядкування поведінки інших у потрібному
лідерства
напрямку‖. ―Лідерство – це сила моралі, що творить і
скеровує‖, формування, підтримка й скеровування моральної єдності, морального союзу заради досягнення
спільних намірів і цілей‖.
Лідерство як дія й поведінка
―Поведінка лідера – це певні дії експериментатора, або
те, що експериментатор уважає за бажане, або будь-яка Опис лідерства через
поведінка взагалі, яку фахівець у певній галузі вважає
поняття ―дія‖ й
взірцем лідерської поведінки‖. ―Лідерство може бути
―поведінка‖
визначене як поведінка індивіда, залученого до
керування діяльністю групи‖.
Лідерство як інструмент досягнення цілі або
результату
Лідер — це людина, яка має програму і разом із групою
прямує до запланованого. Процес створення ситуації,
Лідерство —
коли різні члени групи, а також лідер, можуть досягти інструмент, засіб інрезультату з максимальною економією при мінімальній
теграції інших
затраті робочого часу. Лідерство — це функціональні групових ролей для
відносини, які виникають, коли група висуває лідера з досягнення єдності дій
метою контролю за задоволенням її потреб. Лідерство і здобуття результату
може бути визначене за його ефективним впливом на дії
групи, що прагне до спільної мети, ―як людський фактор,
що згуртовує групу й мотивує її рух до результату‖.
Лідерство виростає з
Лідерство як взаємодія
Лідерство – це соціальний процес, що стимулює, змушує активного процесу
деяких людей іти до старої мети з новою енергією, а до взаємодії й існує там,
нового результату – з надією, як процес однакового або де його усвідомлюють і
взаємного стимулювання, що контролює і спрямовує підтримують інші
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7

енергію людей для досягнення спільної мети.
члени групи
Міжособистісні відносини, коли інші працюють не тому,
що вони повинні, а тому, що хочуть це робити.
Лідерство як уміння переконувати
Лідерство – це управління людьми за допомогою сили
переконання й спонукання, а не за допомогою прямої або
Лідерство як форма
непрямої погрози чи примусу. Лідерство – це мистецтво
переконування,
знання людської природи, мистецтво впливу на людей
владний інструмент
переконанням і прикладом заради конкретного
досягнення
спрямування їхніх дій. Лідерство не слід плутати з
очікуваного
управлінням, яке є мистецтвом примусу, коли
різноманітними силовими методами людей змушують
дотримуватися певного напрямку.
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Продовження таблиці 1

8

9

Лідерство як здійснення впливу
Процес впливу на діяльність організованої групи в її
спробах досягти спільної мети, лідером можуть вважати
або індивіда, який впливає на інших, або того, хто
порівняно з іншими членами групи або організації
чинить найважливіший вплив; лідерство як ―міжособистісний вплив, що виявляється в певних ситуаціях і
спрямований на досягнення конкретної мети‖. Лідерство
є процесом прямої взаємодії, у результаті якого індивід,
Вплив лідера на
звичайно за допомогою мовлення, впливає на поведінку послідовників, які
інших, спонукаючи їх до досягнення певного результату. відіграють пасивну
Лідерство дорівнює сфері впливу – ―це дії впливу, крім
роль усередині
механічного
використання
рутинних
доручень організації. Впливає на
організації‖. Усі керівники певного рівня мають групові характеристики
однакову владу, але вони не використовують її однаково
ефективно для того, щоб впливати на своїх підлеглих й
організацію в цілому. Спроби індивіда змінити поведінку
інших – суть спроби лідерства; якщо при цьому інші
дійсно змінюються, то цей процес впливу можна
охарактеризувати як успішне лідерство; якщо ці зміни в
інших
підсилюються,
підкріплюються
й
винагороджуються, то це буде ефективним лідерством.
Лідерство як відносини влади
Влада – результат максимального тиску, який лідер
чинить на послідовників, мінус максимальний опір, який
Лідерство як влада,
послідовники чинять у протилежному напрямку. Є п'ять
здійснювана «згори
основних видів влади: 1) відносна влада; 2) експертна
вниз», здатність одного
влада; 3) влада, що заохочує; 4) примусова влада й 5)
індивіда домінувати
законодавча влада. Лідер – ініціатор взаємодії, який,
над іншими, змушуючи
даючи стимул послідовникам, установлює свій контроль
їх робити те, що потнад ними, змінюючи при цьому їхні первісні наміри.
рібно для організації.
―Коли ціль одного індивіда А полягає в зміні іншого
Лідер має формальний
індивіда Б або коли зміна поведінки Б буде вдалою для
статус й управляє
А, тобто А досягне того, що хотів, тоді спроба А досягти
груповою діяльністю
мети буде лідерством‖. Влада, здійснювана одним або
декількома індивідами для того, щоб спонукати членів
організації до дій.
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Лідерство як диференціація ролей
Лідерство – це взаємодія між індивідом і групою або,
точніше, між особистістю й членами групи. Кожен з
учасників цієї взаємодії відіграє певну роль, причому ці
ролі відрізняються одна від одної. Основою для такої
диференціації є процес взаємного впливу: один індивід
впливає на інших, а інші індивіди відповідають на цей Кожен член суспільства
вплив. Лідерство – це особлива роль усередині системи займає певне місце в
10
стосунків, що визначається взаємними очікуваннями системі соціальних
певних дій лідера й послідовників. Причому до ролі
статусів
лідера пред'являють більші вимоги, на неї покладають
вищі обов'язки, ніж на інші ролі. Члени групи по-різному
сприяють досягненню спільної мети. Якщо чиєсь
сприяння є особливо необхідним й інші члени групи
визнають це, то роль людини може бути визначено як
лідерську.
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Продовження таблиці 1
Лідерство як ініціація або запровадження структури
Лідерство й керівництво рівнозначні. Природа й ступінь
Лідерство в процесі
активності самого лідерства змінюються в різних
структурування
11 соціальних ситуаціях. За домінуючої активності групи
взаємин між людьми і
лідерство нібито має тенденцію зникати. Лідерство як
їхньою діяльністю
―ініціювання й підтримка структури очікувань і
взаємодій‖.
У наведених у таблиці характеристиках увага закцентована дійсно на
різних аспектах лідерства, на особливому компоненті, який вносить лідер.
Кожне визначення відкриває лише одну грань природи лідерства.
Поняття ―лідер‖ і ―керівник‖ мають багато спільного. Той і інший
організують, спонукають групу на вирішення поставлених перед нею завдань,
визначають вибір способів і засобів їхнього вирішення. Разом з тим, ці поняття
далеко не тотожні. Розходження понять ―управління‖ і ―лідерство‖ пов'язано з
існуванням у будь-якій організації двох типів відносин – формальних і
неформальних. Лідерство – це процес впливу на людей, породжений саме
системою неформальних відносин, а управління має на увазі в першу чергу
наявність чітко структурованих формальних відносин, через які воно
реалізується, а роль керівника ніби визначена формальною структурою його
функцій, як правило, право на застосування санкцій є беззаперечним і т.д.
Лідерство,
навпаки,
формується
спонтанно,
стихійно,
на
рівні
напівусвідомлених психологічних переваг. Отже, можна виокремити такі
основні відмінності між лідером і керівником:
1. Вплив керівника ґрунтується на владі і її джерелах, лідерство
ґрунтується на процесі соціального впливу і на взаємодії в організації.
2. Управління передбачає взаємозв'язок ―керівник – підлеглий‖, лідерство –
―лідер – послідовник‖
3. Керівник є в першу чергу формальним лідером, але саме лідерство
визначає наявність неформальної основи. Можна бути керівником і не бути
лідером.
4. Лідерство відрізняється від керівництва меншою стабільністю, тому що
залежить від настрою групи, характеру ситуації і не підкріплено, на відміну від
керівництва, системою правових санкцій;
5. Процес управління визначається не тільки внутрігруповими, але й
зовнішніми обставинами (наприклад, зв'язками з іншими організаціями і т.д.),
тоді як лідер вирішує тільки проблеми, що виникають у групі;
6. Лідер діє усередині групи, а керівник зв'язує групу з іншими
соціальними системами [2, 331].
Підводячи підсумки, зазначимо, що діяльність сучасного менеджера
перебуває під впливом політичних, соціальних і психологічних чинників
дестимулюючого і стимулюючого характеру. Їх сукупність вимагає таких
305

особистих якостей як активна соціальна позиція, компетентність, опора на
колективний розум, товариськість і дружелюбність, практично-психологічний
настрій, здатність до саморефлексії тощо. Безсумнівно, поєднання функцій
лідера та менеджера дають змогу успішно реалізувати організаційне
керівництво.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ШОТЛАНДСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
У XVIII-XIX СТ
Фазилова Тамілла Ескєндерівна,
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Анотація. У статті ми аналізуємо історичний процес формування та
модернізацію шотландської національної ідентичності, а також об‘єднання
Шотландії з Англією, яке було необхідне для обох сторін з різних причин, але при
цьому Шотландія продовжувала боротися за свою незалежність та
національну ідентичність.
Ключові слова: національна ідентичність, унія, шотландський
націоналізм, модернізація.
Прелиминарии. Шотландия — в новое время ей, имеющей за плечами
опыт долгого и славного существования в качестве независимого государства,
пришлось присоединиться к более сильным соседям, и присоединение это
воспринималось с горечью.
Трудно точно измерить уровень вражды и предубеждения одного народа
к другому; история соседей часто бывает омрачена войнами, конфликтами и
взаимными претензиями. Как и показывает нам история Шотландии и Англии
до их воссоединения.
Объектом нашего исследования станет преломление в исторических
сочинениях процесса вхождения Шотландии в Великобританию в XVIII-XIX
вв., а также модернизация шотландской национальной идентичности.
Сближение Шотландии с Англией имеет две важнейшие вехи – 1603 г. и
1707 г. В начале XVII в., оно реализовалось в специфической форме личной
унии [3].
Шотландская национальная идентичность занимает особое место в ряду
себе подобных, и не только потому, что уже на протяжении трех столетий
нация, хотя и лишенная государственности, постоянно торжествует, воспевая
свое место в рамках Соединенного Королевства, но и потому, что именно
англо-шотландская парламентская уния 1707 г. заложила основу первой
полиэтничной и полирелигиозной европейской нации [1].
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Парламентская уния 1707 г. стала результатом длительного и
противоречивого процесса англо-шотландской интеграции, ускоренной
модернизационными изменениями, обусловленными взаимными англошотландскими интересами.
Что касается модернизации, ее значимость для шотландской
идентичности можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, на
протяжении долгого времени, вплоть до XVII в., Шотландия не представляла
собой единства, ни этнического, ни культурного, ни хозяйственного, ни
политического, что делало невозможным реализацию проекта по созданию
единой национальной шотландской идентичности.
Во-вторых, модернизация не только способствовала объединению
страны, интеграции разных ее частей, хотя и обладающих разным
экономическим потенциалом, но ставящих общие экономические цели, но и
обозначила перспективы дальнейшего экономического развития, связанные с
англо-шотландским сотрудничеством.
В третьих, в результате модернизации сформировался слой населения,
развитие которого было непосредственно связано с культурным, торговым,
политическим, военным взаимодействием Англии и Шотландии. Получив
европейское образование на континенте, представители этого слоя, втягиваясь
в британскую имперскую систему, ощущали себя, в первую очередь
британцами, что нисколько не мешало им культивировать шотландскую
идентичность.
В четвертых, благодаря экономической трансформации и стремительной
социальной динамике, формировалась интеграционная административная
система, которая, с одной стороны, встраивала Шотландию в британские
структуры, в том числе, и имперские, а, с другой, способствовала сохранению
сети механизмов местного управления на территории самой Шотландии. Важно
было, что эта новая система не порывала коренным образом с традиционными
институтами, прочно интегрировав их, и видоизменяя в зависимости от
требований времени и ситуации, и составляя основу «гражданской
идентичности». В рамках новой системы шотландцы могли реализовывать свои
интересы посредством участия в многочисленных формальных и
неформальных организациях, что давало им чувство причастности к
осуществлению управления своей родиной. Таким образом, формирующаяся
административная система включала два важнейших компонента, сыгравших
определяющую роль в выстраивании новой идентичности. Во-первых, новые
органы управления строились на основе уже существующих традиционных, а,
во-вторых, к участию в этих органах управления могли привлекаться самые
широкие слои населения. Как результат, создававшееся чувство непрерывности
развития способствовало излечиванию идентификационного кризиса,
образовавшегося в результате утраты политических легислатур.
И, наконец, еще одно значение модернизации заключалось в том, что она,
изменив условия развития шотландского общества, обострила проблему
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совмещения прошлого и настоящего на уровне сознания. Кризис идентичности
не мог быть преодолен до тех пор, пока в сознании шотландцев существовал
разрыв между представлениями об обществе, истории и символах, их
олицетворяющих – с одной стороны, и реалиями зарождающегося
индустриального общества – с другой. Трансформация идентичности должна
была происходить в процессе ре-интерпретации традиционных символов
посредством соотнесения их с новым историческим контекстом. Своеобразной
«подсказкой» для интеллектуалов, занимавшихся решением этой задачи, было
то место, которое процветающая Шотландия занимала в рамках Британской
империи. Уже к средине XVIII в. произошло выстраивание механизма
(экономического, административного, культурного), создававшего условия не
только для инкорпорирования экономики в британские структуры, но и для
адаптации идентичности, в рамках которой могла совмещаться
«шотландскость»
и
«британскость».
Формирование
этих
методов
осуществлялось на основе традиционных принципов отношений и в рамках
британских модернизационных практик, но в перспективе имело решающее
значение для оформления шотландской национальной идентичности [1, 9].
В то же время, несмотря на значимость модернизации, ее, очевидно,
нельзя считать непосредственной причиной формирования особой
шотландской концентрической идентичности. Скорее, модернизация создавала
условия, при которых деятельность, направленная на экономическую,
социальную и политическую интеграцию, а также усилия интеллектуалов по
трансформации идентичности были успешны. При этом, как показала
европейская история и XIX, и XX вв. в ряде случаев модернизация приводила к
развитию национальных движений под лозунгами политического суверенитета.
Последствия модернизации, такие как создание единого рынка, унификация
системы управления, социальная мобильность должны были осознаваться
социумом как благо, способствующее процветанию нации. Эта задача решалась
в ходе дискуссий, направленных на интеллектуальное конструирование нации.
Иными словами, хотя в Шотландии в эпоху нового времени модернизация и
стала одним из факторов, способствовавших становлению концентрической,
сочетавшей одновременно идею «шотландскости» и «британскости»,
идентичности [7, 10].
Заключение: Рассматривая все факты, входящие в формирование
национальной идентичности, можно сделать следующий вывод о том, что
Шотландии пришлось пройти сложный путь, чтобы сохранить свою
идентичность, что немало важно для каждой нации. В период глобальной
трансформации национальной идентичности, связанной со стремлением народа
к самобытности и к самоопределению в настоящем мире. С целью сохранения
национальной самобытности, родного языка, национальной культуры,
Шотландия сумела отстоять и сохранить свою идентичность, в большей или
меньшей степени. Но вопрос в целом о шотландской национальной
идентичности, остается открытым.
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В статті розглянуто основні проблеми транспортної логістики,
вирішення яких сприятиме збільшенню залізничних перевезень і розвитку
транспортної галузі в цілому, визначено перспективи розвитку і заходи для
покращення транспортної логістики в Україні на сучасному етапі.
Ключові слова: транспортна логістика, проблеми транспортної
логістики, логістика в Україні, вантажні перевезення, залізничний транспорт,
автотранспорт.
Транспорт як провідна галузь економіки забезпечує функціонування і
розвиток всіх галузей господарського комплексу країни, виступає
фундаментальною основою їх взаємодії під час економічного розвитку.
Проблеми транспортної галузі поглиблюються за рахунок підприємств основних споживачів транспортних послуг, які не здатні забезпечити достатні
обсягиперевезень, а отже, відповідний сучасним потребам рівень дохідності.
Складна економічна ситуація в країні вимагає від працівників
транспортної галузі великої уваги до вирішення питань організації і управління
перевезеннями, підвищення якості надаваних послуг, вибір каналів руху товару.
Основна мета логістики у сфері транспортування полягає в усуненні перебоїв у
разі безперервного переміщення товарів і транспортних засобів від пункту
відправлення до пункту призначення [2].
Проблемами в транспорті теж є: якість транспортного обслуговування,
зношеність рухомого складу; його недовантаження; недосконалість системи
страхування вантажу і транспортних засобів; труднощі в організації взаємодії
декількох видів транспорту. Також в Україні на часі запровадження
екологічних норм граничних викидів шкідливих речовин автомобілів, які б
відповідали європейським вимогам, у зв‘язку з декларуванням України вступу
до ЄС. Детальніше розглянемо кожну з них [1].
1. Якість транспортного обслуговування. Все більша кількість
підприємств, діяльність яких так чи інакше пов'язана з транспортуванням
(доставка сировини і матеріалів, обслуговування споживачів), приймають
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рішення про передачу всіх або частини перевезень на аутсорсинг. Таке рішення
дозволяє їм сконцентруватися на основній сфері діяльності, підвищуючи якість
роботи та удосконалюючи свою продукцію, а також доручити транспортну
логістику професіоналам у цій галузі, що в результаті покращує якість
перевезень, а в багатьох випадках - і знижує транспортні витрати. Однак, не
завжди зовнішні перевізники надають якісні послуги. Це стосується, перш за
все, простих експедиторських або транспортних компаній, перші з яких не
мають власного рухомого складу і працюють як посередники між замовником і
перевізником, а другі – займаючись перевезенням вантажів власними
транспортними засобами, практично не намагаються оптимізувати сам процес
транспортування. Можна сказати, що на сьогоднішній день з'явилася тенденція
до відмирання «простих» операторів транспортного ринку і перехід на
об'єднання експедиторських, транспортних та інших функцій транспортної
логістики в одному підприємстві [1].
2. Зношеність рухомого складу. На даний момент зношеність основних
фондів ―Укрзалізниці‖ складає 50-80%. Факторами, що перешкоджають
задоволенню потреби Укрзалізниці в рухомому складі, є, з одного боку
недостатність інвестиційних ресурсів, а з іншого обмежені можливості
транспортного машинобудування [1].
3. Недовантаження рухомого складу. Проблема недостатнього
використання вантажопідйомності транспортного засобу безпосередньо
пов'язана з частим небажанням або невмінням комплектувати відправку від
різних вантажовідправників [1].
4. Страхування вантажу і транспортних засобів. В даний час все більше
відправників і одержувачів намагаються застрахувати свої перевезення.
Страхування вантажу зменшує занепокоєння за процес транспортування, що
зазвичай сприятливо позначається на всіх її учасників. Що ж до страхування
транспортних засобів, то воно застосовується рідше. При цьому давня недовіра
до страхових компаній, як таким, гальмує процес поширення страхування як
транспортних засобів, так і вантажів [1].
5. Складності організації взаємодії декількох видів транспорту. При
існуванні будь-яких можливих шляхів сполучення в нашій країні (автошляхи і
залізниці, моря, річки, повітряні лінії, трубопроводи) залізничний транспорт
залишається найбільш використовуваним. Але автотранспорт останнім часом
швидко нарощує свої потужності, пропонуючи низкупереваг порівняно навіть з
найдешевшим видом транспорту – залізничним. Затребуваність автомобільних
перевезень над усіма іншимипов'язана, перш за все, з мобільністю даного виду
транспорту. Цей вид транспорту успішно здійснює перевезення ―від дверей до
дверей‖, що в більшості випадків недоступно для залізниць. Слід зазначити той
факт, що при взаємодії різного транспорту практично завжди підвищуються
терміни перевезення. Це пов'язано зперевантаженням з одного виду транспорту
на інший, які зазвичай супроводжуються короткостроковим зберіганням
вантажу [1].
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Сьогодні, багато компаній пропонують свої бізнес-послуги іншим
суб‘єктам господарювання для покращення логістики транспорту. Розглядаючи
докладніше компанію «ANTOR», яка ефективно функціонує в Європі та
рекомендує ефективні рішення з управління транспортною логістикою та
вантажоперевезеннями, наведемо переваги її впровадження в Україні.
Впровадження цієї системи, яка складається з рішень управління
транспортом ANTOR LogisticsMasterТМ і ANTOR MonitorMaster, дає
можливість: знизити витрати вантажоперевезень на 25–40 %;
значно
підвищити продуктивність праці менеджерів з логістики, диспетчерів; знизити
експлуатаційні витрати на утримання автопарку; ефективно планувати і
управляти витратами; формалізувати і систематизувати бізнес-процеси
управління транспортною логістикою; збільшувати продажі і підвищувати
конкурентоспроможність бізнесу; побудувати дійсно клієнтоорієнтованої
організації; припинити зловживання та розкрадання; підвищити безпеку
транспортних засобів і вантажів [4].
Основне призначення рішень ANTOR LogisticsMasterТМ - це підвищення
ефективності роботи персоналу підприємства і автотранспорту за рахунок
автоматизованого планування доставки продукції.
ANTOR LogisticsMasterТМ надає можливість не тільки обробляти велику
кількість інформації за короткий проміжок часу, а й чітко організовувати
структуру робочих процесів, що приводить до підвищення ефективності роботи
компанії загалом [4].
Програмне рішення ANTOR LogisticsMasterТМ призначене для
автоматизації роботи диспетчерів і дає змогу підприємствам, що займаються
доставкою товарів клієнтам або транспортуванням вантажів на торговельні
точки і склади, автоматизувати процеси управління перевезеннями і
планування маршрутів. Система ANTOR LogisticsMasterТМ автоматично
формує звітні документи за результатами планування рейсів. Додаткові
можливості ANTOR LogisticsMasterТМ розкриваються під час інтеграції цього
рішення з програмно-апаратним комплексом з моніторингу та аналізу місця
розташування і стану транспорту, вантажів і мобільних співробітників ANTOR
MonitorMaster. Він призначений для моніторингу транспорту і мобільних
об'єктів, визначення відхилень від заданих маршрутів і графіків їхнього
пересування. ANTOR MonitorMaster забезпечує збір і зберігання інформації про
місцезнаходження і стан транспорту, вантажів і інших мобільних об'єктів за
допомогою GPS і передавання її із заданою періодичністю за допомогою GPRSз'єднання через Інтернет. За її допомогою, можна аналізувати розрахункові і
фактичні значення, а також різницю між планом і фактом. Програма підтримує
декілька робочих місць операторів, призначена для роботи з великою кількістю
автомобілів і не вимагає постійної участі людини. Встановлювані апаратні
засоби – це комплект, який монтується в автомобіль і під‘єднується до системи
електроживлення. ANTOR M.M. забезпечує також таку важливу складову
процесу управління, як контроль [4].
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Тому впровадження цієї системи в Україні дало би поштовх якіснішому
розвитку транспортної логістики. Але це може відбутися тільки за сприяння
держави, яка, на жаль, не завжди фінансує розвиток галузі. Підприємці
відмовляються від такого виду діяльності і стараються приховати свої реальні
доходи, займаючись тіньовим бізнесом. Актуальність вирішення транспортних
проблем підтверджується ще тим, що до 50 % всіх витрат на логістику,
становлять транспортні витрати.
Крім того, транспортна логістика є одним із способів підвищення
конкурентоспроможності зовнішньоторговельних вантажів. А це важливо,
оскільки окремо взятій транспортній компанії чи транспортній галузі загалом
все важче зберігати конкурентоспроможність за рахунок екстенсивного
розвитку, особливо в умовах глобалізації бізнесу [3].
Визначаючи можливим впровадження системи рішень ANTOR
LogisticsMasterТМ і ANTOR MonitorMaster можна сказати, що вищенаведене є
підґрунтям створення ефективної транспортно-логістичної системи в країні,
здатної не тільки надавати транспортні послуги, а й забезпечувати координацію
та взаємодію різних видів транспорту, сприяючи тим самим економічному
розвитку суб‘єктів господарювання і транспортної логістики в цілому.
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The article discibes the basic problems of transport logistics challenges, which will increase
rail traffic and transport sector development in general, defined development prospects and
measures to improve transport logistics in Ukraine today.
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Мотивація є однією з провідних функцій управління, оскільки досягнення
основної мети залежить від злагодженості роботи людей. Кожен ефективний
керівник намагається переконати працівників працювати краще, створити у них
внутрішні спонуки до активної трудової діяльності, підтримувати
зацікавленість у праці, ініціювати переживання задоволення від отриманих
результатів. Важливо також, щоб працівники домагалися досягнення цілей
організації добровільно і творчо. Проте, на практиці часто спостерігається
картина невмілого застосування системи мотивації, і як результат висока
плинність кадрів, низькі результати діяльності. Варто застосовувати не лише
матеріальну мотивацію, а й моральну. Котра в деяких випадках є більш дієвою,
та раціональною в порівнянні з грошовою винагородою за виконану роботу.
В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку,
проблема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки
вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови
створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал
підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких форм і
методів стимулювання особистості, які б сприяли високій результативності її
роботи. Широко вивчаються закономірності дії мотивацій і побудови методів та
механізмів реалізації мотивації, щодо підвищення продуктивності трудової
діяльності в працях економістів-класиків А.Сміта, Ф.Гілбрета, А.Маслоу,
Ф.Герцберга, А.Афоніна, Р.Оуена, Д.МакГрегора, А.Врума.
На сьогодні матеріальне стимулювання працівників підприємств, як
основна складова частина загальної системи мотивації, перейняло здебільшого
риси,
притаманні
попередній
адміністративно-командній
системі
господарювання[2, с.213]. Внаслідок відсутності прямої залежності розміру
премії від конкретних результатів роботи працівників структурних підрозділів
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підприємства, вона перестала виконувати свою головну функцію –
стимулюючу, і перетворилась в просту надбавку до посадового окладу.
Відсутність науково-обгрунтованої системи планування, організації, мотивації
та контролю діяльності підприємства, а також виважених критеріїв роботи
працівників його структурних підрозділів призвели до "зрівнялівки" в системі
преміювання. А відсутність висококваліфікованих кадрів, спроможних
забезпечити належну організацію і функціонування підприємства за ринкових
умов, зводять практично нанівець всі спроби розробки, а тим більше впровадження високоефективної системи цільового управління, в якій чільне
місце належить системі мотивації. Подальше послаблення мотивації праці
неминуче призведе до загострення негативних соціально-економічних процесів
які мають місце в нашій державі.
Мотивація виникає із незадоволення потреб і дій, що дають їй поштовхи,
якщо вони успішні і задовольняють ці потреби. Деякі потреби, такі як їжа,
задовольняються лише на деякий час. Інші потреби, такі як потреба в дружбі,
можуть задовольнятися на тривалий час, але можуть залишатися
незадоволеними інші потреби. Тому завжди важливо з‘ясувати, які специфічні
потреби дають поштовх виникненню мотивації у даної людини, у даний час.
Фактором мотивації насамперед виступає система стимулювання праці.
Висока роль індивідуальних заходів матеріального і морального стимулювання
до високопродуктивної праці: встановлення рівня грошової винагороди,
тарифних ставок, доплат, премій, підвищення професійного розряду, доручення
складних і відповідальних завдань, відрядження на навчання за рахунок
підприємства [4, с.275].
Системи мотивації залежать від масштабу підприємства, чисельності
працівників, форми власності, галузевих особливостей і цілей самого
підприємства.
Використання зарубіжних методів мотивації є в більшій частині
неприйнятною для підприємств АПК України, оскільки в них незадовільні
матеріальні потреби, не говорячи вже про моральні. При розробці
нематеріальних моделей мотивації необхідно враховувати ціннісні орієнтації
працівника, а саме індивідуалізм, орієнтація на майбутнє та досягнення успіху,
тощо. В Україні на даний момент серед основних ціннісних орієнтацій слід
виділити колективізм, орієнтація на сьогодення, орієнтація на уникнення
невдачі[1].
Це показує, чому в Україні погано працюють популярні на Заході
технології управління по цілях. Світові тенденції мотивації зводяться до
наступного: посилення ролі керівних працівників у забезпеченні інтересів
власника; стимулювання за досягнення конкретних результатів; використання
гнучких графіків роботи і систем оплати праці.
У США одним з основних способів мотивації є матеріальна винагорода.
Оплата праці в американських компаніях визначається не результатами праці, а
кількістю відпрацьованого часу. У США оклади керівника вищої ланки
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встановлюються індивідуально з урахуванням змісту і результатів його роботи.
На підприємствах існує проста система преміювання, яка передбачає частку
працівника у фонді преміювання, яка відповідає розміру його окладу в сумі
окладів всіх працівників. Таким чином, дохід працівників на американських
підприємствах визначається результатами оцінки атестації і рівнем попередньої
заробітної плати[7].
В Україні, нажаль, мотивація співробітників полягає в маніпулюванні
заробітних плат, тобто підприємства то збільшують, то зменшують платню
працівників залежно від перебування на ринку. Тільки великі підприємства,
висококваліфікованому персоналу крім високої заробітної плати пропонують
соціальний пакет, який покриває частину витрат життєдіяльності працівника
(медична страховка, доплата до відпустки, пенсійне накопичувальне
страхування, мобільні послуги тощо).
Для посилення мотивації праці в зарубіжних країнах застосовують різні
системи участі співробітників в прибутках і формуванні власності. Так, у
Білорусії в Державній програмі відродження і розвитку села на 2006-2012 роки
визначений один з напрямів діяльності агропромислових підприємств –
посилення стимулюючої ролі заробітної плати з використанням новітніх систем
оплати і стимулювання праці і виробництва, в яких задіяна участь працівників і
колективу у формуванні власності підприємства, формування і накопичення
персоніфікованих частин власності в майні підприємств, участь працівників в
прибутках підприємств [3, с. 5-12].
Постановка цілей припускає, що правильно поставлена мета шляхом
формування орієнтації на її досягнення виконує мотивуючу роль для
працівника.
Розширення
трудових
функцій
передбачає
внесення
різноманітності в роботу персоналу, тобто збільшення числа операцій,
виконуваних одним працівником. Як наслідок, подовжується робочий цикл у
кожного працівника, зростає інтенсивність праці. Застосування даного методу
доцільно у випадку недозавантаженості працівників і власного їх бажання
розширити коло своєї діяльності. В іншому разі це може привести до різкого
опору з боку працівників.
Збагачення праці має на увазі надання людині такої роботи, що давала б
можливість росту, творчості, відповідальності, самоактуалізації, включення до
її обов'язків деяких функцій планування і контролю за якістю основної, а іноді і
суміжної продукції.
З вищевикладеного витікає, що системи мотивації залежать від масштабу
підприємства, чисельності працівників, форми власності, галузевих
особливостей і цілей самого підприємства[5].
Для досягнення відчутного економічного ефекту українським
підприємствам слід впровадити такі складові системи мотивації праці:

поєднання елементів погодинної і відрядної систем оплати праці;
встановлення розміру оплати праці залежно від рівня кваліфікації, якості
роботи, стажу;
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встановлення надбавок, премій за безаварійну роботу, довгу
експлуатацію машин;

індивідуалізація оплати праці з урахуванням ініціативності,
старанності працівника, дотримання ним правил техніки безпеки, поведінки на
виробництві, а також з урахуванням складу сім'ї тощо.
Комплексна система мотивації та оцінки результатів праці персоналу
підприємств має широкі можливості для покращення результативності роботи
як окремого працівника, так і всього колективу підприємств в цілому[6].
Отже, ефективність мотивації трудової діяльності персоналу
підприємства повинна: виходити з особливостей зовнішньоекономічної
кон'юнктури; погодженості системи стимулювання з економічною стратегією
підприємства, яка, власне, формує методологію досягнення цілей, і має бути
направлена на визначення раціонального рівня доходів працівників, що приведе
до високих результатів їх праці і підприємства в цілому; прогнозувати
ефективність процесу мотивації праці на підприємстві, яка визначається
ступенем досягнення економічних і соціальних цілей як підприємства, так і
працівників, що досягається, в свою чергу, оптимальним балансом економічних
і соціальних інтересів зацікавлених сторін.
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Актуальність теми. В сучасних умовах ринкової економіки ефективна
робота підприємства багато в чому залежить від правильного управління
персоналом. У зв‘язку з цим oстаннім часом на багатьох підприємствах разом з
потребою в автоматизованому управлінні регламентованим кадровим oбліком
з‘явилася також неoбхідність в плануванні потреби в персoналі, у вирішенні
завдань його набору, в аналізі кадрового складу і причин текучoсті кадрів і ін.
Тому питання удoсконалення кадрoвої політики як нікoли раніше є актуальним
сьoгодні.
Метою статті є розробка рекомендацій щодо реформування кадрової
політики підприємств, з метою підвищення конкурентоспроможності,
результативності праці, впровадження оптимальних стилів, методів та способів
управління.
Виклад основного матеріалу. В умовах ринкової економіки вироблення
кадрової політики передбачає, перш за все, розглядати роботу з кадрами в
нерозривному зв‘язку з сутністю проблем, що вирішуються на даному етапі,
підбираючи кадри у відповідності з новими задачами. Сьогодні особлива увага
приділяється використанню людського фактору, підвищенню якості і творчої
віддачі інтелектуального, кадрового потенціалу, покращенню підготовки і
використання спеціалістів.
Вагомий внесок у вивчення теорії та практики реформування сфери
кадрової політики внесли Бандур С.І., Богиня Д.П., Грішнова О.А., Гурне В.,
Дмитренко Г.А., Дорогунцов С.І., Магура М.І., Кібанов В.А., Козлова О.В.,
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Колот А.М., Щокін Г.В. та інші. Зокрема, ними сформовано підходи щодо
трактування категорії ―кадрова політика‖, з‘ясовано основні принципи сучасної
кадрової політики, охарактеризовано сутність системи кадрової роботи та її
елементи та шляхи покращення.
Оскільки формування кваліфікованої робочої сили пов‘язане з певними
витратами для підприємства, кадрова політика повинна бути економічно
обгрунтованою, тобто виходити з його реальних фінансових можливостей.
Кадрова політика – це специфічний набір основних принципів, правил і
цілей роботи з персоналом, узгоджених зі стратегією країни, регіону,
підприємства, за якими діють працівники у внутрішньому і зовнішньому
середовищі [1].
Термін «кадрова політика» може розглядатися у широкому та вузькому
змісті:
– у широкому – це система принципів і норм, згідно з якими поєднуються
людські ресурси та стратегія розвитку країни, регіону, підприємства,
обумовлюючи всі заходи роботи з персоналом: підбір, прийом, оцінку,
навчання, планування кар‘єри;
– у вузькому – це система конкретних правил, побажань, обмежень у
взаємозв‘язках працівників, які можуть бути використані для вирішення
конкретної проблеми у сфері менеджменту персоналу [2].
Існують такі основні критерії кадрової політики підприємства:
1. Державний рівень - визначення місця і ролі кадрів у суспільстві,
найважливіших напрямів і принципів роботи державних структур з кадрами,
головних критеріїв їх оцінки, раціонального використання кадрового
потенціалу країни, забезпечення високого професіоналізму управлінського
процесу.
2. Рівень підприємства - забезпечення поєднання інтересів працівників з
цілями підприємства, підвищення їх зацікавленості у вищій ефективності праці,
поліпшення кількісних і якісних показників роботи [3].
Відповідно до вищенаведених критеріїв слід розрізняти тип кадрової
політики підприємства, вибір якої визначає ті чи інші конкурентні переваги [2].
Пасивна кадрова політика виявляється тоді, коли організація не має чітко
вираженої програми дій стосовно персоналу; коли кадрова робота зводиться до
ліквідації негативних наслідків, особливо в конфліктних ситуаціях, коли
керівництво, працюючи в режимі екстреного реагування, прагне загасити
конфлікт будь-якими засобами без спроб зрозуміти причини та можливі
наслідки; коли відсутні прогноз кадрових потреб, оцінювання праці та
персоналу та діагностика кадрової ситуації в цілому [2, c. 37].
Реактивна кадрова політика використовується керівництвом організацій,
в яких здійснюється контроль за симптомами негативного стану в роботі з
персоналом, причинами розвитку кризи: виникнення конфліктних ситуацій,
відсутність достатньо кваліфікованої робочої сили, відсутність мотивації до
високопродуктивної праці. У руслі такої політики керівництво організацій
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здійснює заходи щодо локалізації кризи, виявляє причини, що призвели до
виникнення кадрових проблем, діагностує поточні ситуації та використовує
заходи екстреної допомоги [2, c. 38].
Превентивна кадрова політика виникає тоді, коли керівництво організації
має обґрунтовані прогнози розвитку ситуації, проте не має засобів для впливу
на неї. Кадрові служби таких організацій здійснюють діагностику персоналу, а
також прогнозують кадрові ситуації на середньостроковий період, потребу в
кадрах, розробляють цільові кадрові програми [2, c. 38].
Авантюристична кадрова політика полягає в такому:
1) керівництво не має якісного діагнозу кадрової роботи, але прагне
впливати на ситуацію;
2) кадрова служба не має засобів прогнозування кадрової ситуації, але в
програми розвитку організації включаються плани кадрової роботи, які не
передбачають своєчасне усунення можливих змін ситуації;
3) плани будуються на емоційних малоаргументованих заходах без
попереднього та всебічного розгляду, а при різких змінах ситуації на ринку
виявляється нездатність до швидкого здійснення перенавчання персоналу для
роботи в нових умовах або залучення із зовнішніх джерел [2, c. 38-39].
Кадрова політика має забезпечити індивідуальний підхід до своїх
працівників. Основними завданнями кадрової політики є:
- формування кадрового потенціалу, принципи та методи добору;
- навчання та розташування кадрів;
- профорієнтація та перепідготовка кадрів, проведення атестації та
оцінки рівня кваліфікації;
- підвищення кваліфікації персоналу;
- підвищення освітнього рівня персоналу;
- аналіз плинності кадрів [4].
Таким чином, кадрову політику направлено на формування такої системи
роботи з кадрами, яка орієнтувалася б на отримання не тільки економічного,
але і соціального ефекту за умови дотримання чинного законодавства.
Для підвищення ефективності кадрової політики вітчизняним
підприємствам слід інтенсифікувати власні зусилля у таких напрямках роботи з
персоналом:
- створення центру навчання;
- підготовка та перепідготовка кадрів;
- проведення атестації керуючих працівників, спеціалістів та службовців,
результати якої використовуються з метою забезпечення відповідності кадрів
до зростаючих вимог;
- робота з резервом кадрів;
- систематична оцінка кадрів;
- розвиток корпоративної культури та стимулювання працівників;
- розширення переліку видатків на соціальну підтримку співробітників, а
саме:
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 страхування життя для окремих категорій співробітників, роботу
яких пов‘язано з ризиком для життя; допомога сімям з малолітніми
дітьми;
 виділення засобів на підтримку ветеранів;
 виділення коштів на пільгові обіди, на відпочинок, придбання
спеціальної одежі;
 витрати на навчання співробітників, підвищенн їхньої кваліфікації;
витрати щодо набору нових співробітників;
 витрати на рекламу про набір спеціалістів на конкретні місця,
оплату праці психологів;
 витрати на загальні свята та ритуали (день народження
підприємства, галузеве свято, ритуал посвячення новачків до числа
співробітників) [4].
Керівництву будь-якого підприємства слід також більше уваги приділяти
такому заходу як планування кар‘єри робітника, яке орієнтоване на визначення
стратегії й етапів розвитку і просування фахівців. Цей процес полягає у
зіставленні потенційних можливостей, здібностей і цілей людини, з вимогами
організації, стратегією і планами її розвитку, що виражається в складанні
програми професійного і посадового росту.
Висновки. Таким чином, можна підкреслити, що головна мета
удосконалення кадрової політики полягає в забезпеченні підприємства саме
такими кадрами, які відповідають вимогам даного підприємства, їхньої
професійної кваліфікації і соціальної адаптації. Ефективна робота з персоналом,
пошук нових шляхів її нададуть можливість досягти високого професіоналізму
працівників та розвитку самого підприємства.
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В статті йдеться аналіз різноманітних інформаційних потоків, які
циркулюють всередині і між елементами логістичної системи, між
логістичною системою і зовнішнім середовищем утворюючи логістичну
інформаційну систему.
Ключові слова: Логістичні інформаційні системи, функціональна
підсистема, підсистема забезпечення.
Логістична інформаційна система (ЛІС) - це певним чином організована
сукупність взаємопов‘язаних засобів обчислювальної техніки, різних
довідників і необхідних засобів програмування, що забезпечує вирішення тих
або інших функціональних завдань з управління матеріальними потоками.
Так само як і будь-яка інша система, інформаційна система повинна
складатися з впорядковано взаємозалежних елементів та володіти деякою
сукупністю інтегративних якостей. Декомпозицію інформаційних систем на
складові елементи можна здійснювати по-різному. Найчастіше інформаційні
системи поділяють на дві підсистеми: функціональну і забезпечувальну.
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Логістична
інформаційна система
Функціональна
підсистема
Складається із
сукупності
згрупованих за
принципом мети
завдань, які
вирішуються

Підсистема
забезпечення
Технічне забезпечення як
сукупність технічних засобів для
опрацювання інформаційних
потоків;
Інформаційне
забезпечення як сукупність
різноманітних довідників,
класифікаторів, кодифікаторів;
Математичне
забезпечення як сукупність
методів вирішення
функціональних завдань.

Табл. 1. Структура ЛІС
Функціональна підсистема складається із сукупності розв‘язуваних
завдань, згрупованих за ознакою спільності мети.
Забезпечувальна підсистема у свою чергу, включає такі елементи:
- технічне забезпечення, тобто сукупність технічних засобів, які
забезпечують обробку і передачу інформаційних потоків;
- інформаційне забезпечення, які містить у собі різні довідники,
класифікатори, кодифікатори, засоби формалізованого опису даних;
- математичне забезпечення, тобто сукупність методів вирішення
функціональних завдань. Логістичні інформаційні системи, як правило, є
автоматизованими системами управління логістичними процесами. Тому
математичне забезпечення в логістичних інформаційних системах-це комплекс
програм і сукупність засобів програмування, які забезпечують вирішення задач
управління матеріальними потоками, обробку текстів, отримання довідкових
даних і функціонування технічних засобів.
Інформаційні системи в логістиці можуть створюватися з метою
управління матеріальними потоками як на мікро-, так і на макрорівні.
На рівні окремого підприємства інформаційні системи, у свою чергу,
поділяють на три групи:
- планові;
- диспозитивні (або диспетчерські);
- виконавчі (або оперативні).
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Логістичні інформаційні системи, які входять у різні групи, відрізняються
як своїми функціональними, так і забезпечувальними підсистемами.
Функціональні підсистеми відрізняються складом розв‘язуваних завдань.
Забезпечувальні підсистеми можуть відрізнятися всіма своїми елементами,
тобто технічним, інформаційним і математичним забезпеченням. Зупинимося
докладніше на специфіці окремих інформаційних систем.
Планові інформаційні системи створюються на адміністративному рівні
управління і служать для прийняття довгострокових рішень стратегічного
характеру. Серед розв‘язуваних завдань можуть бути такі:
- створення й оптимізація ланок логістичного ланцюга;
- управління мало змінними даними;
- планування виробництва;
- загальне управління запасами;
- управління резервами та інші завдання.
У планових інформаційних системах найвищий рівень стандартизації під
час вирішення задач, що дозволяє з найменшими труднощами адаптувати тут
стандартне програмне забезпечення.
Диспозитивні інформаційні системи створюються на рівні управління
складом або цехом і служать для забезпечення налагодженої роботи
логістичних систем. Тут можуть вирішуватися такі завдання:
- детальне управління запасами (місцями складування);
- керування внутрішньо складським або внутрішньозаводським
транспортом;
- відбір вантажів за замовленням та їх комплектування, облік вантажів,
які відправляються, та інші завдання.
У диспозитивних інформаційних системах можливість пристосувати
стандартний пакет програм нижча. Це викликано рядом причин, наприклад:
- виробничий процес на підприємствах зумовлюється історично і важко
піддається суттєвим змінам заради стандартизації;
- структура оброблюваних даних істотно розрізняється в різних
користувачів.
Виконавчі інформаційні системи створюються на рівні адміністративного
або оперативного управління. Обробка інформації в цих системах здійснюється
в темпі, зумовленому швидкістю її надходження на ЕОМ. Це так званий режим
роботи в реальному масштабі часу, який дозволяє отримувати необхідну
інформацію про переміщення вантажів у поточний момент часу і вчасно
видавати відповідні адміністративні та керуючі впливи на об‘єкт управління.
Цими системами можуть вирішуватися різноманітні завдання, пов‘язані з
контролем матеріальних потоків, оперативним управлінням переміщеннями і
т.п.
У виконавчих інформаційних системах на оперативному рівні управління
застосовують, як правило, індивідуальне програмне забезпечення.
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Відповідно до концепції логістики інформаційні системи, які належать до
різних груп, інтегруються в єдину інформаційну систему. Розрізняють
вертикальну і горизонтальну інтеграцію.
Вертикальною інтеграцією вважається зв‘язок між плановою,
диспозитивною і виконавчою системами за допомогою вертикальних
інформаційних потоків.
Горизонтальною інтеграцією вважається зв‘язок між окремими
комплексами завдань у диспозитивних і виконавчих системах за допомогою
горизонтальних інформаційних потоків.
В цілому переваги інтегрованих інформаційних систем можна
сформулювати так:
- зростає швидкість;
- зменшується кількість помилок в обліку;
- зменшується обсяг непродуктивної, ―паперової‖ роботи;
- поєднуються раніше розрізнені інформаційні блоки.
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В статті дається аналіз якими навичками повинен володіти сучасний
менеджер.
Ключові слова: Навички менеджера, технічні навички, концептуальні навички.
Дуже часто ми чуємо, що керівники хвалять своїх менеджерів такими
словами: працелюбний, наполегливий, порядний, саме цим вони заохочують
робітників до праці.
Безумовно у нас виникає питання: якими ж навичками повинен володіти
такий робітник?
По-перше, менеджер - людина, яка професійно здійснює функцію
управління у ринковій системі відносин. Менеджер повинен розуміти природу
управлінських процесів, вміти розподіляти відповідальність за рівнями
управління, знати економіку та маркетинг, інформаційну технологію, вміти
планувати і прогнозувати розвиток діяльності своєї фірми. Не менш важливо
бути спеціалістом в роботі з людьми: вміти будувати взаємовідносини з
підлеглими, між фірмою та клієнтами, з іншими фірмами, вміти приймати
рішення в складних ситуаціях, які часто змінюються, чітко і дохідливо
формулювати свої думки [1].
Менеджер повинен володіти високою психологічною культурою, яка є
невід'ємною частиною загальної культури людини. Психологічна культура
вміщує три необхідних елементи: пізнання себе, пізнання іншої людини, вміння
спілкуватися з людьми і регулювати свою поведінку.
Перевірено, що успіх будь-якого підприємства на 85% залежить від
бажання людей працювати, а також від їх взаємовідносин і-вміння спілку. Ці
питання знаходяться в компетенції психології. Менеджеру і керівнику будьякого рівня потрібна практична психологія і вміння використовувати знання
різних психологічних дисциплін в своїй практичній діяльності та різноманітних
життєвих ситуаціях [1].
Сучасні технологічні і соціальні процеси надзвичайно ускладнились, а
знання і кваліфікація виконавців, їх незалежність настільки зросли, що
диктаторські замашки і патерналізм практично виключені, неприпустимі, нині
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домінує ділове співробітництво і консультування. Менеджер стає організатором
самостійної роботи підлеглих, об‘єднаних у команди.
Досить цікавою є еволюція вимог до керівників. Так, Ф.Тейлор, один із
фундаторів науки управління, найважливішими рисами вважав розум, освіту,
спеціальні і технічні знання, фізичну спритність чи силу, такт, енергію,
рішучість, чесність, розсудливість і здоровий глузд, міцне здоров‘я [2].
А. Файоль так визначає вимоги до керівника: «Перша вимога, якій
повинен задовольняти керівник великого підприємства, — бути хорошим
адміністратором, тобто бути здатним передбачувати, організовувати,
узгоджувати і контролювати. Друга умова полягає в тому, щоб він був
компетентним у спеціальній технічній функції, властивій даному
підприємству» [2].
На сьогодні спеціалістами закордонних оціночних центрів розроблено від
30 до 100 вимог до сучасних менеджерів — професійних керівників. Але в світі
немає людини, яка б володіла усіма якостями, що сформульовані як вимоги до
менеджера. У той же час тисячі менеджерів працюють успішно, забезпечуючи
високу результативність організацій. Це пояснюється, по-перше, здібністю
індивідів за певних обставин компенсувати відсутність або нерозвиненість
одних рис іншими і, по-друге, постійним самовдосконаленням [2].
Формування окремих особистісних рис можливе у процесі навчання,
виховання і самовиховання. При цьому головною є умова: у менеджера має
бути бажання самовдосконалюватися, бо як тільки настає пауза у саморозвитку,
відбувається руйнування уже сформованих управлінських умінь та навичок.
Сучасні менеджери стикаються з різноманітними цікавими й
суперечливими ситуаціями. Звичайний виконавець працює 60 робочих годин на
тиждень, виконує величезний обсяг замовлень за зміну; стикається з
наростанням складності внаслідок глобалізації, внутрішньої конкуренції,
урядового тиску та регулювання відносин з акціонерами. Швидкі зміни,
непрогнозовані зриви, великі та малі проблеми ще більше ускладнюють
завдання. Робота менеджера непередбачувана, вона вимагає творчості.
Робота менеджера ніяк не вкладається в якусь одну площину й потребує
від особи володіння широким колом навичок. Усі навички поділяються на три
категорії: концептуальні, людські й технічні.
Концептуальні — це пізнавальні властивості людини сприймати
організацію як єдине ціле й водночас чітко вирізняти взаємозв'язки між її
частинами. До таких навичок належать мислення менеджера, його вміння
опрацьовувати інформацію, яка надходить, а також здатність планувати.
Менеджер повинен уявляти собі як роль окремого відділу в організації, так і
місце організації в галузі, суспільстві та більш широкій діловій структурі,
соціальному середовищі.
Під людськими навичками розуміють здатність менеджера працювати з
людьми та з допомогою людей, а також уміння ефективно взаємодіяти в ролі
члена команди. Вони виявляються в тому, як менеджер ставиться до
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працівників: як стимулює їх, допомагає їхній діяльності й координує ЇЇ, подає
приклад, як він спілкується та розв'язує конфлікти.
Технічні навички — це спеціальні знання та вміння, необхідні для
виконання виробничих завдань. Це навички використання методів, технологій,
обладнання, необхідних для виконання конкретних функцій, таких як
дослідження й розробки, виробництво й фінанси. Володіння менеджера
технічними навичками зумовлене наявністю професійних знань, аналітичних
здібностей і вміння правильно застосувати інструментальні та інші засоби для
розв'язання проблем у конкретній галузі [3].
Для менеджера важливі:
 цілеспрямованість — уміння людини підпорядковувати свої дії
поставленим цілям. Цілеспрямовані особи мають чіткі й визначені цілі в
житті;
 наполегливість — уміння мобілізувати свої можливості для тривалої
боротьби з труднощами, здатність спрямовувати і контролювати
поведінку відповідно до визначеної мети;
 рішучість — уміння прийняти та втілити в у життя швидкі, обґрунтовані
рішення. Рішуча людина здатна в потрібний момент відкинути коливання
і сумніви й рішуче зупинитися на конкретній меті та визначити способи і
засоби її досягнення;
 ініціативність — уміння працювати творчо, діяти ініціативно;
 самостійність — уміння не піддаватися впливам різних факторів, які
можуть відволікати від досягнення мети, критично оцінювати поради та
пропозиції інших, діяти спираючись свої погляди та переконання;
 сміливість — уміння подолати страх і йти на виправданий ризик заради
досягнення мети, незважаючи на небезпеку для власного благополуччя.

витримка — уміння відкидати дії, почуття і думки, які
заважають здійсненню прийнятого рішення.
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Досліджено особливості оцінки лояльності персоналу при забезпеченні
економічної безпеки підприємства. Встановлено основні типи особистостей,
що становлять загрозу економічній безпеці підприємства. Запропоновано
основні методи оцінки претендентів при прийомі на роботу та заходи щодо
збереження лояльності співробітників в контексті забезпечення економічної
безпеки підприємства.
Ключові слова: персонал, лояльність, підприємство, економічна безпека,
стимулювання, потреби, особистість.
В сучасних економічних умовах при підборі кадрів на підприємствах
професіоналізм не є наразі єдиним критерієм при виборі фахівця і все більшого
значення набуває лояльність фахівця.
Проблема лояльності персоналу для України, в якій зарплата нижче за
світові стандарти, є дуже актуальною. Якщо ще декілька років назад «мисливці
за головами» переманювали фахівців на Захід, то в даний час активізувався і
внутрішній ринок. Численні кадрові та рекрутингові агентства пропонують
послуги, як щодо перевірки лояльності персоналу, так щодо переманювання
фахівців. На сьогодні найкращим вибором для роботодавця є лояльний
професіонал.
Лояльність - задоволеність співробітника умовами, винагородою,
зростанням і перспективами, колективом, захистом від зовнішніх загроз
(наприклад, фізичні погрози співробітнику і його близьким) [1]. Визначальним
фактором при оцінці лояльності претендента чи співробітника підприємства є
задоволення.
Благополуччя організації залежить від того, чи зможе керівник знайти
відповідь на кілька, з вигляду простих, питань:
1. Хто такі нелояльні співробітники?
2. Як підібрати лояльних співробітників?
3. Як зберегти лояльне ставлення до фірми своїх співробітників?
Ідентифікація нелояльних співробітників. Сучасні науковці та практики
розрізняють декілька типів особистостей, яких можна віднести до нелояльних
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[1-3]. Автором біло систематизовано наступні типи особистостей, поведінка
яких становить загрозу економічній безпеці (табл. 1).
Таблиця 1
Типи особистостей, що становлять загрозу економічній безпеці підприємства
Тип особистості
Характеристика особистості
Адиктивна поведінка
Відхід від реальності шляхом зміни свого психічного
стану, за допомогою наркотиків, алкоголю або
постійної фіксації уваги на певних предметах чи
видах діяльності (карти, перегони тарганів), для
отримання інтенсивних емоцій. Ці процеси керують
життям людини, роблять його безпорадним,
позбавляють волі. Для досягнення своїх цілей аддикт
може пожертвувати, чим завгодно.
Антисоціальна
вчинення дій, що суперечать етиці та моралі,
поведінка
безвідповідальність, ігнорування законів і прав інших
людей
Суїцидна поведінка
Піддає ризику своє життя та життя людей, що
знаходяться
Конформістська
Виконання волі «авторитета», пристосуванство, не
поведінка
критичність, нездатність приймати рішення, брати на
себе відповідальність
Нарцистична поведінка Підвищена чутливість до оцінок інших людей,
відсутність достатнього почуття співпереживання,
дистанціювання від колективу (як наслідок не
прийняття його норм і вимог)
Фанатична поведінка
Сліпа прихильність якійсь ідеї, нетерпимість до
інших поглядів, що може супроводжуватися діями
насильницького характеру. Нейтральні або дружні
вчинки інших людей часто оцінюються як ворожі або
як такі, що заслуговують презирства
Аутоістична поведінка Ускладнення соціальних контактів, відірваність від
дійсності, заглибленість у сферу мрій. Звідси
неможливість адекватно оцінити ситуацію і прийняти
рішення
Підбір лояльного персоналу. Відсіяти кандидатів з непередбачуваним або
небезпечною поведінкою для організації - завдання, яке вирішується кадровими
службами. Для вирішення цього завдання також можна скористатися
допомогою кадрових агентств, в яких персонал підберуть за поданими вами
критеріями.
Основними методами оцінки претендентів на посаду є:
- аналіз наданих претендентом анкетних даних;
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- тестування претендента з метою виявлення його потреб, мотивації, ставлення
до виконання роботи, емоційності, адекватності, товариськості,
сугестивності, мстивості, моральних якостях;
- Заключна бесіда з претендентом, в якій обговорюється його майбутня
діяльність. Працівник відділу кадрів вказує всі недоліки і переваги
майбутньої посади, так щоб склалося повне враження про можливості і
перспективи роботи на даному підприємстві;
- встановленні випробувального терміну [4].
Збереження лояльності своїх співробітників вирішується за допомогою
стимулювання ефективної роботи, компенсації несприятливих умов і факторів,
вирішення проблем співробітників, грамотної інформаційної політики і
пропаганди командного духу, корпоративності.
Стимулювання передбачає, перш за все, матеріальне заохочення
працівників. Ефективна фінансова політика по відношенню до співробітників
запорука безпеки фірми. Маленька заробітна плата фахівця може обернутися
великими втратами для організації, проте величезна зарплата - таїть у собі не
менше проблем. Найоптимальнішим рішенням є поєднання середньої по галузі
зарплати та премій за кожний вдалий крок або за стабільну роботу.
Проте, гроші – не єдиний важіль збереження лояльності персоналу. У
людини виникають різні потреби, які вона бажає задовольнити, в тому числі й
на робочому місці, а саме [4]:
1. Соціальні потреби:
• доручення роботи, яка дозволяє співробітникам спілкуватися;
• створення особливої атмосфери, духу єдиної команди;
• проведення періодичних нарад з підлеглими не тільки для прийняття
стратегічних рішень, але і для обговорення поточних питань;
• підтримка неформальних відносин, якщо вони не завдають шкоди роботі;
• створення умов для активного життя працівників поза організації.
2. Потреба в повазі:
• підвищення змістовності робіт співробітників;
• організація зворотного зв'язку з результатами роботи і реакцією керівництва;
• оцінка і заохочення досягнутих результатів;
• залучення підлеглих до формулювання цілей і розробці рішень;
• просування підлеглих по службовим сходам;
• забезпечення навчання і перепідготовки співробітників, яка підвищує рівень
їх компетентності;
3. Потреба в самовираженні:
• визначення та використання потенціалу кожного співробітника;
• доручення їм складних і важливих завдань, що вимагають повної віддачі;
• заохочення та розвиток їх творчих здібностей.
Компенсація. Співробітники піддаються стресу, фрустрації, професійним
відхиленням у психіці через специфіку їх діяльності. Емоційне і психологічне
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розвантаження співробітників, компенсування всіх незручностей захистить
організацію від неадекватних вчинків персоналу. Для цього можна:
• створити кімнати відпочинку,
• створити затишну обстановку в робочих приміщеннях,
• організувати дозвілля,
• урізноманітнити роботу,
• звільняти від рутини,
• стежити за їх здоров'ям,
• ввести в штат психолога, що знає специфіку роботи, або запрошувати його зі
спеціалізованих фірм для моніторингу ситуації.
Вирішення особистих проблем. Іноді особисті проблеми співробітника
перестають бути виключно його справою. Часто саме проблеми в сім'ї або
загроза близьким стає причиною нелояльності. Допомогти співробітникові
можна тоді, коли керівник має на це моральне право, тобто коли співробітник
розуміє необхідність втручання в своє особисте життя. Для цього необхідно
зробити хоча б декілька кроків [4]:
• створення атмосфери сприяє відкритому вирішенню всіх конфліктів;
• боротьба з байдужістю, як з боку колективу, так і з боку керівництва;
• залучення психолога, що займається проблемами співробітників;
• культивування певних моральних цінностей, які допоможуть співробітникам
утримувати свою поведінку в певних рамках.
Пропаганда корпоративності. Зміцненню корпоративного патріотизму
працівників підприємства сприяють:
- знання історії створення і розвитку компанії,
- постійне нагадування про конкуренцію. інформація про результати діяльності
компанії, порівняння з конкурентами, як правило, служить потужним
імпульсом виховання лояльності,
- встановлення «неформальних» стосунків усередині колективу, нормальних
міжособистісних відносин.
Інформаційна політика. Брак інформації призводить до виникнення чуток,
службових інтриг, пліток і домислів. Запобігти або зменшити загрозу
негативних тенденції слід за допомогою:
- чіткої інформаційної політики,
- коректним веденням справ,
- чітко окресленої компетенції та посадових обов'язків,
- профілактичних бесід з тими, кого можна вважати «інтрігогеними».
Отже, запропоновані заходи щодо забезпечення лояльності претендентів
на посаду та співробітників підприємства допоможуть зміцнити стан
економічної безпеки підприємства.
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Досліджували особливості кадрового потенціалу у загальному розвитку
економіки підприємства, особливо з ринковою формою господарювання та
конкуренцією.
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Актуальність вивчення проблеми управління кадрового потенціалу
пов'язаними з тим, що в сучасних умовах роль людини у виробництві істотно
змінюється що, своєю чергою, зумовлено такими чинниками: зміни у змісті
праці, які обумовлюються впровадженням інновацій, підвищення значущості
самоконтролю та самодисципліни, зростання освітнього та культурного рівня
працівника, зміна пріоритетів у системі цінностей персоналу.
Головним фактором і джерелом розвитку у виробничій і підприємницькій
діяльності будь-якої організації чи галузі виробництва є кадри: їх рівень
кваліфікації, освіти, підготовки, досвіду і майстерності.
Кадровим питанням присвятили свої дослідження багато вітчизняних і
зарубіжних вчених: О.А.Бугуцький, В.П.Галушко, О.Д.Гудзинський, Г.Десслер,
П.Друкер, Д.Дункан, Г.Емерсон, М.Й.Малік, Г.В.Осовська, А.В.Попов,
І.Ф.Степаненко, В.К.Тарасов, Ф.У.Тейлор, В.В.Травін, А.Файоль, А.В.Шегда,
С.В.Шекшня, В.В.Юрчишин та інші проте існує ще достатньо «білих плям» у
вивчені кадрового потенціалу.
Кадровий потенціал – це трудові можливості підприємства, здатність
персоналу до генерування ідей, створення нової продукції, його освітній,
кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характеристики і мотиваційний
потенціал[1].
Кадровий потенціал підприємства характеризується такими кількісними та
якісними показниками [2]:
а)
кількісні
показники:
чисельність
працівників;
професійнокваліфікаційний склад кадрів; статевий склад; середній вік працівників; стаж
роботи на підприємстві в цілому і на певній посаді; укомплектованість
підприємства кадрами (рівень заміщення посад) та ін.;
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б) якісні показники: індивідуально-кваліфікаційний потенціал кожного
працівника
(професійні
характеристики);
індивідуальні
професійні
характеристики (професійний досвід, соціально-психологічні особистості,
конкурентоспроможність працівника); соціально-психологічні й організаційні
параметри групової динаміки: групова згуртованість, соціально-психологічний
клімат, організаційна культура та цінності підприємства тощо.
Величина кадрового потенціалу на конкретний період часу залежить від
кількості і якості трудових ресурсів підприємства, що формуються
індивідуальними потенціалами працівників, та чинниками макро- й
мікроекономічного середовища, сукупні умови якого дозволяють забезпечувати
освітньо-кваліфікаційний і професійний розвиток кадрів (їх кількісних і якісних
характеристик) та досягати найбільш ефективного використання кожного
працівника завдяки синергії управління [3].
Кадровий потенціал підприємства відіграє провідну роль у вирішенні
науково – технічних, організаційних та економічних завдань для досягнення
накреслених результатів господарювання. Ступінь забезпеченості підприємства
робочою силою та раціональне їх використання значною мірою визначають
організаційно - технічний рівень виробництва, характеризують ступінь
використання техніки та технології предметів праці, створюють умови високої
конкурентоспроможності та фінансової стабільності[5].
Аналізуючи виробничу діяльність підприємств, робітників поділяють на
основних— тих, котрі безпосередньо беруть участь у процесі створення
продукції, та допоміжних — тих, які виконують функції обслуговування
основного виробництва.
Структурна характеристика персоналу підприємства визначається складом
і кількісним співвідношенням окремих категорій і груп працівників
підприємства.
Рівень кваліфікації кадрів — запорука високої продуктивності праці.
По-перше, в нинішніх умовах високого рівня механізації і автоматизації
виробництва управляти виробництвом можуть тільки висококваліфіковані
кадри. По друге, від рівня кваліфікації кадрів залежить ступінь використання
засобів виробництва: машин, механізмів, матеріально-енергетичних ресурсів.
По-третє, залежно від кваліфікації кадрів великою мірою залежить вибір форм і
методів організації праці й виробництва[4].
Успіх виробничої діяльності підприємства великою мірою залежить від
кадрової політики на підприємстві. Її головне завдання забезпечити кожне
робоче місце, кожну посаду персоналом відповідної кваліфікації. Реалізація цієї
кінцевої мети передбачає виконання багатьох функцій, які становлять систему
основних елементів управління персоналом підприємств.
До цієї системи основних елементів управління персоналом входять:
1) забезпечення підприємства кадрами;
2) забезпечення раціональної розстановки кадрів, їх професійнокваліфікаційне зростання і можливі посадові підвищення, заміни тощо;
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3) ефективне використання трудового потенціалу підприємств;
4) навчання, підготовка і перепідготовка працівників, просування їх по
службі;
5) умови наймання на роботу, праця і система оплати праці;
6) створення нормальних умов праці і відповідного психологічного клімату
7) мотивація додержання встановленого на підприємстві порядку і
дисципліни;
8) забезпечення безпечних умов праці на підприємстві;
9)організація відповідних зв'язків між представниками трудових колективів
профспілками і керівництвом підприємства;
10)реалізація соціальних функцій, пов'язаних з виробничою діяльністю
підприємства[3].
Забезпечення підприємства кадрами пов'язане як з внутрішніми, так і
зовнішніми джерелами набору і прийому робітників.
До внутрішніх джерел забезпечення кваліфікованими кадрами слід
віднести:
— підготовку працівників шляхом навчання на підприємстві;
— перепідготовку працівників і просування їх по службі, що сприяє
кращому моральному клімату на підприємстві;
— пряме звертання до працівників щодо рекомендації для прийому на
роботу їхніх друзів та знайомих;
— регулярне інформування колективу підприємства про вакансії, що
виникають і перспективу розвитку виробництва;
— тестування, за результатами якого на конкурсній основі зараховують на
посаду.
До зовнішніх належать джерела, які забезпечують поповнення персоналу:
— державні структури з працевлаштування, регіональні біржі праці;
— комерційні, у тому числі міжнародні організації з працевлаштування
— укладення контрактів підприємств з вищими, середніми спеціальними
та професійно-технічними навчальними закладами;
— оголошення про вакансії у пресі, на радіо, телебаченні, розклеювання
афіш тощо[2].
Співвідношення окремих форм набору залежить, в першу чергу, від
специфіки тієї чи іншої категорії персоналу, а також взаємодії держави та
підприємств у галузі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів. Важливість такої взаємодії випливає з того, що вона забезпечує
ефективне вирішення не тільки виключно практичного завдання —
забезпечення сучасного виробництва кваліфікованою робочою силою, але й
сприяє більшій зайнятості працездатного населення, пом'якшує зумовлену
безробіттям соціальну напругу в суспільстві.
До проблем ефективного використання кадрового потенціалу
підприємства можна віднести:
1. Специфіка історично сформованого трудового менталітету;
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2. Проблема, на яку менеджери поки не звертають належної уваги, є
відрив планування розвитку кадрового потенціалу на підприємствах від
реальної ситуації щодо формування кадрового потенціалу в певному регіоні.
Упродовж останніх 20 років у результаті економічної та демографічної кризи,
викривлень у соціальній політиці, прорахунків у приватизаційних процесах,
регулюванні доходів, недоліків у проведенні реструктуризації виробництва
трудовий потенціал регіонів України зайняв якісної та кількісної руйнації,
використовується неефективно, нераціонально [4];
3. Кадровий дефіцит, який зростає внаслідок збільшення обсягів трудової
міграції в інші країни, де на підприємствах пропонується більш приваблива
заробітна плата;
4. Обсяги і структура кадрів сьогодні не відповідають кадровим потребам,
вона орієнтована на попит абітурієнтів, їх уявлення про престижність професій
і можливі доходи, тому з одного боку, наявне "перевиробництво" юристів,
економістів, менеджерів у 4-8 разів, а з іншого – спостерігається гостра нестача
інженерів;
5. Менеджерів підприємств не влаштовує якість підготовки кадрів у
регіонах. Однак підприємці-роботодавці, справедливо наголошуючи на тому,
що підготовка фахівців і робітників навчальними закладами лише частково
відповідає сучасним вимогам, украй рідко беруть участь у фінансуванні
навчання, організації практики та стажування студентів і аспірантів,
вдосконаленні освітніх програм.
Для того, щоб визначити шляхи підвищення ефективного використання
кадрового потенціалу потрібно мати детальну характеристику персоналу,
проаналізувати кожного із працівників та відповідність кваліфікації до посади
та інше.
Шляхи підвищення ефективного використання кадрового потенціалу
підприємства призведе до зростання продуктивності праці, обсягу продукції та
інших економічних показників:
–
організувати всім працівникам без винятку атестацію на
відповідальність теоретичних і практичних знань своїй посаді чи робочому
місці;
–
позбавитися некваліфікованих і малокваліфікованих працівників на
їхні місця прийняти кваліфікованих і висококваліфікованих на конкурсній
основі з числа своїх працівників із тих що приймаються на дане підприємство;
– запровадити конкурсно-контрактну систему прийому всіх працівників
дотримуватися умов контракту;
– відстоювати можливості вчасно проводити службову ротацію кадрів;
– організувати перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників на
підприємстві з метою освоєння кожним працівником суміжної професії;
– розширювати зони обслуговування працівниками: оператори машин і
механізмів одночасно є їх наладчиками; елеваторники, бульдозеристи
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одночасно є водіями вантажних транспортних засобів, об‘єднати професії
електриків, механіків і інших споріднених професій і спеціальностей;
– вивільнені місця працівників, що звільняються з виходом на пенсію
замовити працівниками свого підприємства;
– за рахунок комп‘ютеризації робочих місць економістів, бухгалтерів,
керівника підприємства залишити їх чисельність на 1-2 особи;
– зацікавити і створити умови для здобуття вищої і середньої спеціальної
освіти серед широкого кола робітників без відриву від виробництва;
– регулярно інформувати колектив про вакансії і про перспективу
підприємства, звертатися до працівників щоб вони рекомендували на вакантні
місця своїх знайомих і друзів;
– створити систему матеріального заохочення всіх працівників, кожна
добра ініціатива, новація, що ведуть до росту продуктивності праці, має бути
врахована, оцінена та відповідно оплачена;
– періодично доводити до відома всіх працюючих про основні економічні
показники, результати спільної праці, постійно переконувати колектив у тому,
що основою зростання заробітної плати є зростання продуктивності праці;
– вчасно вирішувати соціальні питання ,створити належні умови праці і
відпочинку;
– створити у колективі позитивний психологічний клімат, проводити
заходи ,що зміцнюють колектив;
– керівнику підприємства постійно підвищувати свій авторитет,
завоювати у колективі до себе довіру та повагу.
Отже, управління кадровим потенціалом, безпосередньо залежить
ефективність діяльності підприємства.
Першочерговими заходами цієї роботи вважаємо такі:
− запровадити системне планування роботи з персоналом;
− звернути увагу на якісний склад вищого керівництва,
від
професіоналізму та майстерності якого залежить здатність фірми зберегти
конкурентні позиції на ринку;
− переглянути розміри оплати праці та врегулювати їх відносно ринкових;
− мінімізувати заборгованість із виплати заробітної плати;
Формування кадрового потенціалу підприємства складна і довготривала
справа, потрібно постійно співпрацювати з навчальними закладами, розробляти
нові системи мотивації та результативності персоналу.
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Визначаються особливості формування кадрової політики на
підприємствах,фактори, які визначають ефективність функціонування
кадрової політики, а також інструменти щодо її реалізації.
Ключові слова: кадри,управління персоналом, кадроваполітика,
кадровастратегія,
відбір
та
адаптація
персоналу,
навчання
персоналу,моніторинг персоналу, мотивація та стимулювання персоналу.
Актуальність теми. У сучасних умовах розвитку національної економіки
суттєвим і актуальним є конкурентоспроможний персонал і ефективність
соціально-трудових відносин, оскільки кадрова політика є важливою
складовою корпоративної стратегії діяльності підприємства та основною його
конкурентною перевагою. Це пов‘язано з тим, що ефективна діяльність
підприємства залежить не тільки від якісних і кількісних характеристик
працівників, а й від результативності методів і механізмів управління ними.
Усе це обумовлює актуальність і важливість досліджуваної теми. Проте,
необхідно відзначити, що питання, пов‘язані з визначенням специфіки кадрової
політики як складової управління персоналом в умовах мінливого
конкурентного середовища, залишаються недостатньо дослідженими.
Метою статті єрозробка науково-теоретичних засад і практичних
рекомендацій щодо формування кадрової політики як основної конкурентної
переваги організації в сучасних умовах розвитку національної економіки
Виклад основного матеріалу. Досвід роботи провідних підприємств
свідчить про те, що їх головною конкурентною перевагою є унікальний
кадровий потенціал. Досить високий рівень корпоративної культури робить
підприємство привабливим для талановитих працівників, утримує їх в
організації, а результати їх праці, в свою чергу, створюють відповідну
репутацію фірми, привертають нових споживачів та висококваліфікованих
співробітників. Головним завданням таких підприємств є сприяння зростанню
професійної компетенції робітників та розвитку їх навичок і вмінь. Тому
актуальним виявляється вивчення особливостей формування кадрової політики
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на вітчизняних підприємствах та розробка рекомендацій щодо її ефективної
реалізації.
Проблеми кадрової політики знаходять своє відображення у працях таких
вчених: Одегова Ю.Г., Пошерстник Н.В., Філіпової Т.І., Щокіна Г.В., Щербак
В.Г., Яковенко О.М, проте проблеми формування кадрової політики
підприємства потребують подальшого вирішення.
Кадрова політика визначає генеральний напрямок і основи роботи з
кадрами, загальні і специфічні вимоги до них і розробляється власниками
підприємства, вищим керівництвом, кадровою службою.
Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення
оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його
розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог діючогозаконодавства та
стану ринку праці.
Базою формування кадрової політики підприємства виступає аналіз
структури персоналу, ефективності використання робочого часу, прогнози
розвитку підприємства і зайнятості персоналу. Інодіця робота проводиться за
допомогою спеціальних консалтингових організацій, і хоча оплата їхніх послуг
дуже висока, результат набагато перевищує витрати [1].
Кадрова політика на підприємстві майбутнього повинна будуватися на
наступних принципах:
• повна довіра до працівника і надання йому максимальної самостійності;
• у центрі економічного управління повинні бути не фінанси, а людина і
його ініціатива;
• результат діяльності підприємства визначається ступенем згуртованості
колективу;
• максимальне делегування функцій управління працівникам;
• необхідність розвитку мотивації працівників [2].
В процесі формування кадрової політики підприємства повинно
відбуватися узгодження наступних аспектів:
• розробка загальних принципів кадрової політики, визначення
пріоритетів цілей;
• організаційно-штатна політика – планування потреби уперсоналі,
формування структури і штату, призначення, створення резерву, переміщення;
• інформаційна політика – створення і підтримка системи руху кадрової
інформації;
• фінансова політика – формулювання принципів розподілу засобів,
забезпечення ефективної системи стимулювання праці;
• політика розвитку персоналу – забезпечення програми розвитку,
профорієнтація і адаптація працівників, планування індивідуального
просування, формування команд, професійна підготовка і підвищення
кваліфікації;
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• оцінка результатів діяльності – аналіз відповідно стіка дрової політики і
стратегії підприємства, виявлення проблем у кадровій роботі, оцінка кадрового
потенціалу [3].
Кадрова політика підприємства повинна забезпечити:
• організаційну інтеграцію – вище керівництво і лінійні керівники
приймають розроблену та добре скоординовану стратегію управління
людськими ресурсами як "свою власну" і реалізують її у своїй оперативній
роботі, тісно взаємодіючи з функціональними службами;
• високий рівень відповідальності усіх працівників, під яким розуміють як
ідентифікацію з базовими цінностями підприємства, так і наполегливу
реалізацію визначених цілей у практичній роботі;
• функціональність – варіантність функціональних завдань, що
передбачає відмову від традиційного, жорсткого розмежування різних видів
робіт, а також використання різноманітних форм трудових контрактів (повна,
часткова і погодинна зайнятість);
• структурність – адаптація до безперервного навчання, організаційних
змін, гнучкість організаційно-кадрового потенціалу, висока якість роботи і її
результатів, умов праці (робоче середовище, зміст роботи, задоволеність
працівників).
Базовою метою кадрової політики на сучасному етапі являється:
 залучення до участі соціально-економічних та політичних реформах усе
працездатне населення країни, мобілізація людських ресурсів до активної
участі у високо ефективну та високо якісну працю;
 укомплектування усіх ланок державної, суспільної та господарської праці
ініціативними та компетентними людьми, які розуміються на
необхідності якісних змін у суспільстві та які вміють впроваджувати їх у
життя;
 забезпечення безперебійного вдосконалення та своєчасне оновлення
кадрового складу виробничо-господарської, соціально-культурної та
адміністративно-державної сфери організації суспільства, зріст
професіоналізму та соціальної відповідальності кадрів керування [4].
За своїм складом кадрова політика має таке коло проблем:
 цілеспрямоване, планомірне та збалансоване формування та підготовка
кваліфікованихробітників, постійне підвищення їх професіональної
майстерності, всебічна освіта та постійне виховання кадрів.
 розподіл та перерозподіл робітників за сферами зайнятості, регіонам
країни та видам професійної діяльності.
 Раціональне використання кадрів, моральне та матеріальне стимулювання
їх діяльності, розвиток спеціальних вмінь, формування задоволеністю
праці, контроль за діяльністю кадрів, формування та розвиток
комплексної системи керування людськими ресурсами.
Основними завдання микадрової політики на підприємстві є:
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Своєчасне забезпечення організації персоналом певної якості і кількості
відповідно стратегії розвитку;
 створення умов реалізації,передбачених трудовим законодавством прав і
обов‘язків громадян;
 раціональне використання персоналу;
 формування і підтримка ефективної роботи підприємства.
Вихідними документами для формування кадрової політики є:
 загальна декларація прав людини;
 Конституція (Основний Закон);
 Цивільний кодекс;
 Трудовий кодекс.
При формуванні кадрової політики враховуються чинники, які властиві
зовнішньому і внутрішньому середовищу підприємства: вимоги виробництва,
стратегія розвитку підприємства; фінансові можливості підприємства; кількісні
і якісні характеристики; ситуація на ринку; попит на робочу силу збоку
конкурентів; впливовість профспілок, жорсткість у відстоюванні інтересів
працівників; вимоги трудового законодавства, прийнята культура роботи з
найманим персоналом та ін.
Загальні вимоги до кадрової політики в сучасних умовах зводяться до
наступного [5]:
1. Кадрова політика повинна бути тісно пов'язана зі стратегією розвитку
підприємства. В цьому відношенні вона є кадровим забезпеченням реалізації
цієї стратегії.
2. Кадрова політика повинна бути достатньо гнучкою. Це означає,що вона
повинна бути, з одного боку, стабільною, оскільки саме зі стабільністю
пов'язані певні очікування працівника, з іншого – динамічною,
тобто
коректуватися відповідно до зміни тактики підприємства, виробничої і
економічної ситуації. Стабільними повинні бути ті її сторони, які орієнтовані на
облік інтересів персоналу і мають відношеннядо організаційної культури
підприємства.
3. Оскільки формування кваліфікованої робочої сили пов'язане з певними
витратами
для
підприємства,
кадроваполітика
повинна
бути
економічнообґрунтованою,
тобтовиходити з його реальних фінансових
можливостей.
4. Кадрова політика повинна забезпечити індивідуальний підхід до своїх
працівників.
Кадрова політика є складовою частиною всієї управлінської діяльності і
виробничої політики організації. Вона має на меті створити згуртовану,
високорозвинену і високопродуктивну робочу силу [5].
Висновки. Кадрова політика направлена на формування такої системи
роботи з кадрами, яка б орієнтувалась на одержання не тільки економічного,
але й соціального ефекту, при умові діючого законодавства, нормативних актів
і урядових рішень.
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Механізмом реалізації кадрової політики є система планів, норм і
нормативів, організаційних, адміністративних та соціальних заходів,
спрямованих на вирішення кадрових проблем і задоволення потреб організації
в персоналі.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
І. В. Ярошик, С. В.Хращевська
Науковий керівник:Стащук О. В.
Кафедра економіки і підприємництва та інноваційної діяльності
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
e.mail:irusjkajaroschyk@mail.ru
Проаналізовано основні тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку
України, рівень інноваційності вітчизняної економіки згідно з Міжнародними
рейтингами. Досліджено основні проблеми інноваційної діяльності в Україні,
виявлено недоліки інвестиційно-інноваційної політики та запропоновано
способи її удосконалення.
Ключові слова: інвестиції,
інновації,
інноваційний розвиток,
інноваційна політика, фінансування інновацій.
Актуальність теми. Інвестиції у поєднанні з інноваціями дають
мультиплікативний ефект, не лише збільшуючи кількість робочих місць і
обсяги виробленоїпродукції, а й знижуючи вартість одиниці продукції,
покращуючи її якість, підвищуючирентабельність виробництва, умови праці та
її продуктивність. Досліджуючи світовий досвід, можна зазначити, що активне
залучення та раціональне використання інвестицій – найшвидшийшлях до
піднесення економічного розвитку держави на новий рівень,
зокрема
інноваційний. Продумана інвестиційно-інноваційна політика забезпечує її
учасників сприятливими нормативно-правовими та економічними умовами для
вкладення інвестицій в економіку держави, зосереджуючиїх інноваційну
спрямованість. Створення та реалізація ефективної, адекватної сучасним
вимогамінвестиційно-інноваційної політики в Україні досі залишається
актуальним питанням.
Метою статті є розгляд сучасного стану системи управління
інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств.
Виклад основного матеріалу. У напрямку забезпечення темпів та
сталості економічного зростання регіонів значне місце посідає інвестиційна та
інноваційна діяльність.
Питаннями інвестиційно-інноваційної політики та інноваційного
розвитку держави займалися багато вітчизняних науковців, зокрема: В.М.
Геєць, Л.М. Борщ, Т.Й. Товт, О.Є. Кузьмін, Г.І. Климкова, М.В. Гаман, Л.І.
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Федулова, Б.А. Малицький, А.С. Попович та інші. Більшість науковців
сходяться на думці, що саме від активності державної політики залежить
інноваційний розвиток економіки. М.В. Гаман стверджує, що особливості
соціально-економічного розвитку в Україні вимагають підвищення державної
підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності. Л.І. Федулова також вважає,
що забезпечення економічного розвитку можливе лише у разі проведення
активної інноваційної політики держави. Інноваційна діяльність може бути
ефективною лише тоді, коли буде задіяний такий важливий фактор, як
державне регулювання.
На різних рівнях економічного управління й регулювання розробляється і
реалізується інвестиційна політика, яка є складовою частиною державної
наукової й технічної політики[1].
До основних проблем інвестиційно-інноваційного розвитку України
належать: недосконалий механізм фінансового забезпечення інвестиційноінноваційних програм; високий ступінь зносу основних виробничих фондів;
важкий фінансовий стан підприємств і відсутність ефективного менеджменту;
недостатній ступінь залучення середнього та малого бізнесу до інвестиційноінноваційної діяльності; нерозвиненість регіональної інфраструктури
інвестиційно-інноваційного процесу, включаючи системи інформаційного
забезпечення, техніко-економічної експертизи, сертифікації і просування
розробок, підготовки та перепідготовки кадрів та виробничо-технологічної
підтримки; недосконалість законодавчо-правового забезпечення та інноваційної
діяльності необхідними інвестиціями, механізму стимулювання та забезпечення
захисту інтелектуальної власності; недостатній розвиток теоретичних
досліджень у цій сфері тощо.
Як найбільш нестабільний компонент сукупних видатків, інвестиції в
ринковій економіці нерідко спричиняють істотні коливання обсягів
виробництва та зайнятості. Водночас, якщо активізувати їх спрямування в
інновації, вони стають вагомим чинником економічного зростання, тому
створення належних умов для розвитку інвестиційно-інноваційних процесів є
невід‘ємною складовою економічної політики більшості країн.
Інвестиційні відносини істотно впливають намеханізм реалізації
інноваційної політики, сутність яких полягає у визначенні стратегій і тактики
інноваційних технологій та методів впливу держави на інноваційні процеси.
Інноваційний процес — це комплекс взаємозалежних робіт (етапів), які
виконуються в певній послідовності. Основними етапами інноваційного
процесу є:
 формування інноваційної мети (інноваційної ідеї);
 розробка наукової або інженерної ідеї, обґрунтування технологічних
параметрів нового обладнання, параметрів технологічних процесів,
обґрунтування та оптимізація складу нового матеріалу;
 розробка технічної пропозиції;
 розробка технічного проекту;
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розробка робочого проекту дослідно-промислового виробництва;
реалізація дослідно-промислового виробництва;
дослідження працездатності та ефективності;
оптимізація параметрів технологічних процесів;
устаткування, матеріалів на створеному дослідно-промисловому
виробництві, визначення характеристики виробленого продукту;
 адміністративне узгодження будівництва промислового підприємства;
 будівництво підприємства, проведення пусконалагоджувальних робіт;
 технічний супровід висновку підприємства на проектну виробничу
потужність;
 виконання комплексу робіт з маркетингу ринку, реклами інноваційної
продукції й підписання договорів на її реалізацію[2].
Практична реалізація інноваційного процесу здійснюється шляхом
розробки конкретних інноваційних проектів, кожний з яких передбачає
наявність трьох основних складових елементів: наукової або інженерної
розробки, виконавця проекту (наприклад, виробничого підрозділу, що буде
здійснювати створення інноваційного підприємства) і джерела фінансування
цих робіт.
Активізація інвестиційної та інноваційноїдіяльності неможлива без
ефективного інноваційно-інвестиційного механізму. Починати його створення
потрібно не тільки зверху, із формування державної інвестиційної програми і
розробки заходів для її реалізації, але і знизу, із відбору і швидкого втілення в
життя конкретних інвестиційних проектів і регіональних програм.
Вирішальну роль для інвестування в інновації відіграє ринок реальних
інвестицій, враховуючи той факт, що реальні інвестиції повністю
спрямовуються на збільшення виробничого капіталу, тобто в основний капітал.
Реальні інвестиції — це вкладення (внески)у виробничі засоби (основні і
оборотні). Переважно це вкладення в матеріальні активи — будівлі,
обладнання, споруди та інші товарно-матеріальні цінності, а також
нематеріальні активи (патенти, ліцензії, «ноу-хау», технічна, науковопрактична, інструктивна, технологічна, проектно-кошторисна та інша
документація) [3].
Інвестиції в інновації виконують в економіцікілька основних функцій:
 забезпечення зростання і якісного удосконалення основного капіталу як
на рівні окремої фірми, регіону, так і на рівні національної економіки в
цілому;
 здійснення прогресивних структурних економічних зрушень, що
стосуються найважливіших регіональних економічних пропорцій:
відтворювальних, галузевих, вартісних;
 реалізацію новітніх досягнень науково-технічного прогресу і підвищення
на цій основі ефективності виробництва на мікро-, мезо- і макрорівні.
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Тому
активізація
інвестиційно-інноваційнихпроцесівповинна
забезпечуватися: 1) об‘єднанням зусиль органів державної влади на місцях,
підприємств та установ, незалежно від форм власності, для залучення
інвестицій в економіку області; 2) створенням системи координації взаємодії
органів державної влади, підприємств, установ, банків, консалтингових та
інформаційних фірм для залучення інвестицій; 3) наданням інформації
вітчизняним та іноземним інвесторам про потенційні можливості підприємств,
організацій та установ області; 4) використанням інвестиційних і кредитних
ресурсів; 5) підвищенням конкурентоспроможності підприємств та їх продукції
на внутрішньому та зовнішньому ринках; 6) розробкою інвестиційних та
інноваційних програм, проектів, пропозицій для залучення інвестицій на
технічне переобладнання підприємств машинобудування з метою випуску
продукції кінцевого циклу; 7) освоєнням нових технологій і стабілізацією
роботи підприємств; 8) підвищенням привабливості для інвесторів великих
підприємств; 9) розвитком малого та середнього бізнесу, сприянням створенню
інноваційних підприємств [4].
Інвестиційно-інноваційна політика повинна бути збалансованою та
спрямованою на гармонійне доповнення внутрішніх інвестицій зовнішніми, де
визначальним фактором будуть національніінтереси держави, її інноваційний
розвиток. Додатковими заходами щодо залучення зовнішніхінвестицій, які
будуть спрямовуватися в пріоритетні інноваційні проекти є :
 доповнення існуючої законодавчої бази і розроблення нової, що
передбачатиме пільги для іноземних інвесторів, які мають намір вкладати
кошти саме в розвиток наукомістких галузей;
 забезпечення високого рівня підготовки інвестиційних проектів
інноваційного характеру відповідно до міжнародних стандартів;
 активне співробітництво з міжнародними інвестиційними та фінансовими
структурами;
 ефективне інформаційне забезпечення потенційних іноземних інвесторів
щодо можливостей реалізації інноваційних проектів в Україні.
На сучасному етапі інвестиційно-інноваційний сектор України
характеризується зниженням активності, дефіцитом фінансових ресурсів,
падінням платоспроможного попиту на науково-технічну продукцію, що
спричинено значними недоліками під час розроблення та виконання державних
цільових програм [5].
Висновки. Розвиток економіки України неможливий без масштабних
інвестицій в інновації, які являють собою найважливіший фактор економічного
зростання й відновлення, що забезпечує можливість модернізації діючих
виробництв, створення і впровадження новітньої техніки і технологій, сучасних
систем організації та управління економічними процесами, якісного
відновлення ринкової інфраструктури.
Активізація інвестування є складовою частиною економічної політики,
яка проводиться державою, галузями, регіонами, підприємствами, шляхом
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встановлення масштабів і структури інвестицій,джерел формування, напрямків
їх раціонального використання, відновлення технічної бази виробництва,
розвитку ринкових механізмів та підвищення рівня життя населення. Вона
передбачає стратегічне прогнозування і планування інвестиційного процесу в
реальному секторі економіки, сприяє вирішенню завдань соціальноекономічної стратегії країни і спрямовується на реконструкцію тих
підприємств, які здатні за короткий термін стати конкурентоспроможними на
світовому ринку, задовольняти внутрішній попит населення в продукції та
послугах, підвищувати зайнятість населення, отримувати високий прибуток і
сплачувати податки, відроджувати вітчизняне виробництво і скорочувати
необхідність імпорту товарів, розвивати науку та наукоємні виробництва.
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Секція 2. ― ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ ‖
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УДК 616. - 092
ПОКАЗНИКИ ЕКСКРЕЦІЇ АДРЕНАЛІНУ ТА ГЛЮКОКОРТИКОЇ-ДІВ В
УМОВАХ СЛУХОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ
С. Бесчасний
Науковий керівник: к.б.н. Гасюк О.М.
Херсонський державний університет
e-mail:beschasniu@yandex.ru
Досліджували особливості екскреції гормонів-маркерів стресу в дітей із
сенсоневральною туговухістю молодшого шкільного віку. Було виявлено
високий рівень екскреції адреналіну та дещо підвищений рівень 17кетостероїдів, що вказує на стесорний вплив сенсоневральної туговухості.
Ключові слова: сенсоневральна туговухість, адреналін, 17-кетостероїди.
Поширення алергічних реакцій, вторинних ускладнень після вірусних
інфекцій, застосування великої кількості ототоксичних антибіотиків і поява
резистентних мікроорганізмів – усе це щорічно призводить до збільшення в
Україні показників ураження слухового аналізатора на 3,3% серед дитячого
населення.
Проблема вивчення стресорних змін в організмі дитини за умов відсутності
слухової аферентації не є новою, проте опубліковані роботи різняться своїми
висновками. Відоме дослідження, де вказується на явища превалювання у
нервовій системі молодших школярів із слуховою деаферентацією процесів
збудження над процесами гальмування, чим і пояснюється явище
гіперактивності у поведінці дітей із вадами слуху [4, 10].
Зафіксовано, що у 90-95% осіб із сенсоневральною туговухістю (СНТ) з
віком розвиваються нервово-психічні розлади. Це пов‘язують з емоційним
стресом, викликаним зниженням або втратою слуху, що у свою чергу
поєднується з розвитком вестибулярної дисфункції [9]. Також спостерігаються
явища
особистісної
підвищеної
тривожності,
екстравертність,
демонстративність, агресія, ригідність, незадоволена потреба у спілкуванні [10].
На сьогоднішній день існує дуже незначна кількість досліджень
ендокринного статусу при втраті слуху. Зокрема, деякі автори вказують на
дисфункцію гіпофізарно-надниркової системи і гіперсекреції -ендорфіну за
умов гострої СНТ (незалежно від етіології). Зокрема, дослідження Гофмана В.Р.
та ін. підтверджують наявність змін у центральному ланцюгу нейрогуморальної
регуляції організму (активності ЦНС і гіпоталамо-гіпофізарної системи) при
сенсоневральній туговухості. Не викликає сумніву те, що розвиток СНТ тісно
пов‘язаний із порушеннями механізмів центральної нейрогуморальної регуляції
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[5].
Мають місце суперечливі данні, які вказують на зниження рівня екскреції
катехоламінів у дітей з вадами слуху [6, 7]. Проте, це не узгоджується з
явищами превалювання у нервовій системі процесів збудження,
гіперактивності, гіперсипатикотонічної вегетативної реактивності. Таким
чином, питання ступеню активності наднирників у дітей із СНТ залишається
дискусійним.
Матеріали та методи. Дослідження проводилося у два етапи: восени 2010
р. та навесні 2011 р. Було досліджено 120 дітей 7-11 років. Для досягнення
поставленої мети було сформовано дві групи: основна – діти із вродженою
двосторонньою сенсоневральною туговухістю ІІІ-ІV ступеня, ускладненою
двостороннім кохлеарним невритом (60 осіб) і контрольна – діти з нормальним
слухом (60 осіб).
Для дослідження проводився збір добової сечі у спеціальну ємність (для
забезпечення рН 4,0 – 4,5 додавали консервант). Під час усього періоду збору
посудину зберігали у холодильнику при +10 0С. Перед проведенням аналізу
діти не приймали препарати, які могли впливати на результати досліджень.
Кількісне визначення адреналіну у зразках добової сечі здійснювали
колориметричним методом за допомогою фотометру фотоелектричного КФК-3,
із використанням реактиву Фоліна у кюветах товщиною 10 мм, при довжині
хвилі 670 нм проти контролю [2, 11]. Для кількісного визначення 17кетостероїдів використовували спиртовий розчин М-динітробензену.
Проводили колориметрування у кюветах товщиною 5 мм, при довжині хвилі
530 нм.
Статистичний та графічний аналіз даних здійснювали із використанням
програми Statistica 6.0. Первинну обробку даних здійснювали за допомогою
групування отриманих даних, визначали середнє квадратичне відхилення і
дисперсію значень. Після групування даних та їх графічного зображення не
спостерігалося нормального розподілу показників, що наштовхнуло нас на
застосування непараметричних методів статистики. Про достовірність
відмінностей показників судили за величиною непараметричного критерію
Мана-Уїтні (незалежні вибірки). Характеристику набору бальних оцінок
здійснювали за допомогою медіани.
Обговорення результатів. Виявилося, що в основній групі середній
показник добової екскреції адреналіну після першого дослідження складав 49,5
 2,13 мкг/добу, після другого - 52,72  2,41 мкг/добу. Контрольна група мала
менші показники, зокрема, після першого дослідження - 18,28  0,89 мкг/добу;
другого - 20,76  1,13 мкг/добу (табл. 1).
Таблиця 1
Показники добової екскреції адреналіну
основної та контрольної групи (мкг/добу), М±m.
Групи
Перше дослідження
Друге дослідження
Основна (n=60)
49,5  2,13
52,72  2,41 ♦
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Контрольна (n=60)

20,76  1,13 *♦

18,28  0,89*

Примітки: * - статистично достовірна різниця між групами досліджуваних, (р ≤ 0,05); ♦ статистично достовірна різниця між показниками всередині однієї групи, (р ≤ 0,05).

Схожа ситуація спостерігалася і з показниками медіани рівня адреналіну
дітей основної групи після першого дослідження. Вона була достовірно вищою
і становила 46,04 мкг/добу (з мінімальним показником - 22,46 мкг/добу та
максимальним – 79,36 мкг/добу) у порівнянні з медіаною контрольної групи –
16,78 мкг/добу (з мінімальним показником - 7,16 мг/добу та максимальним –
29,6 мкг/добу) (рис. 1. – А).
Після другого дослідження медіана рівня добової екскреції адреналіну у
дітей основної групи також була достовірно більш високою в порівнянні з
дітьми контрольної групи. У основній групі – 49,5 мкг/добу (з мінімальним
показником – 11,82 мкг/добу та максимальним – 84,23 мкг/добу), у контрольній
– 17,27 мкг/добу (з мінімальним – 9,39 мкг/добу та максимальним – 40,35
мкг/добу) (рис. 1. – Б).
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Рис. 1. Показники медіани вмісту адреналіну у добовій сечі (мкг/добу) у
дітей основної (1) та контрольної груп (2), (р ≤ 0,05).
Примітки: А - перше дослідження (осінь); Б – друге дослідження (весна).

Після дослідження особливостей екскреції адреналіну у дітей із
туговухістю, було встановлено підвищення його рівня більш ніж у 2 рази, в
порівнянні із контрольною групою.
17-кетостероїди представляють собою кінцевий продукт обміну гормонів
кори наднирників: гідрокортизону, кортизону, 11-дезоксикортикостерону [11].
Причому, з їхньої загальної кількості найбільша частина припадає на
гідрокортизон [8]. Доведено, що збільшення секреції глюкокортикоїдів
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відбувається за дії стресових чинників [3].
Результати визначення показників рівня 17-кетостероїдів у добовій порції
сечі дітей основної та контрольної груп також мали певні особливості.
Середній рівень 17-кетостероїдів у основній групі після першого
дослідження складав 6,53  0,45 мг/добу, після другого - 5,09  0,22 мг/добу. У
контрольній групі після першого дослідження середній рівень 17-кетостероїдів
був на рівні 4,61  0,09 мг/добу, після другого - 4,29  0,04 мг/добу (табл. 2).
Таблиця 2
Показники добової екскреції 17-кетостероїдів
основної та контрольної групи (мг/добу), М±m.
Групи

Перше дослідження

Друге дослідження

Основна (n=60)
Контрольна (n=60)

6,53  0,45
4,61  0,09*

5,09  0,22 ♦
4,29  0,04 *♦

Примітки: * - статистично достовірна різниця між групами досліджуваних, (р ≤ 0,05); ♦ статистично достовірна різниця між показниками всередині однієї групи, (р ≤ 0,05).

Показник медіани рівня 17-кетостероїдів у дітей основної групи після
першого дослідження був достовірно вищим (р ≤ 0,05), і становив 5,62 мг/добу
(з мінімальним показником - 2,05 мг/добу та максимальним – 18,32 мг/добу) у
порівнянні з медіаною контрольної групи – 4,54 мг/добу (з мінімальним
показником - 3,01 мг/добу та максимальним – 8,12 мг/добу) (рис. 2. – А).
Після другого дослідження медіана рівня добової екскреції 17кетостероїдів у дітей основної групи також була достовірно більш високою, у
порівнянні з дітьми контрольної групи. У основній групі вона складала 4,7
мг/добу (з мінімальним показником - 2,38 мг/добу та максимальним – 9,6
мг/добу), у контрольній – 4,24 мг/добу (з мінімальним - 3,01 мг/добу та
максимальним – 4,98 мг/добу) (рис. 2. – Б).
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Рис. 2. Показники медіани вмісту 17-кетостероїдів у добовій сечі
(мг/добу) дітей основної (1) та контрольної груп (2), (р ≤ 0,05).
Примітки: А - перше дослідження (осінь); Б – друге дослідження (весна).

Висновки. Отримані результати дослідження вказують на підвищення
екскреції 17-кетостероїдів та адреналіну в групі дітей із туговухістю, що
пояснює функціональні зміни лейкоцитів та особливості розподілу показників
імуноглобулінів та інтерлейкінів у цієї групи дітей, встановлених раніше [1].
Таким чином, в умовах слухової депривації, у дітей молодшого шкільного
віку розвивається ланцюг неспецифічних адаптаційних реакцій. При цьому,
ведучу роль у реалізації неспецифічних реакцій організму відіграють адреналін
та глюкокортикоїди. У нашому випадку, підвищення рівня адреналіну та
глюкокортикоїдів (вище базального рівня) необхідно розцінювати як типову
для стресу ендокринну реакцію організму.
Отже, підвищена продукція адреналіну, з одночасним підвищенням
екскреції глюкокортикоїдів, свідчить про активацію гіпоталамо-гіпофізарнонадниркової системи.
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Investigated the performance levels of stress hormones in children with sensorineural hearing
loss of primary school age. It was found that the level of adrenaline and 17-ketosteroids were
elevated. This indicates that the sensorineural hearing loss causes stressors in children.
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ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕДІА СИСТЕМ. ЇХ РОЗВИТОК
ТА ЗАСТОСУВАННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
О. Войтенко
Науковий керівник: старший викладач Кривонос О. М.
Кафедра прикладної математики та інформатики
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Досліджували особливості проектування та області застосування
цифрових інтерактивних медіа систем, а також розглядали деякі соціальні
проблеми використання інтерактивних технологій.
Ключові слова: інтерактивність, інтерактивні системи, медіа
інформатика.
Інформаційнo-комунікаційні системи все більше входять у наше життя, в
якому базовими критеріями розвитку суспільних структур є ефективність,
гнучкість та економія часу. Сьогодні в результаті значного збільшення потоку
даних, користувачі отримують великий обсяг різноманітних відомостей, для
ефективного користування яким в багатьох випадках потрібна відповідна
реакція одержувачів і передача необхідних повідомлень. Тому для більш
ефективної взаємодії комп'ютерної системи та користувача існує
інтерактивність.
Інтерактивність – це здатність інформаційно-комунікаційної системи
активно і різноманітно реагувати на дії користувача.
В Інтернеті одним з учасників взаємодії безумовно є людина. Щоб
говорити про інший суб'єкт, слід виділити цілі, переслідувані людиною в
Інтернеті:
отримання необхідних даних;
спілкування з іншими людьми.
Взаємодія може здійснюватися з:
ресурсом Інтернету;
іншою людиною, з якою даний користувач здійснює спілкування за
допомогою служб Інтернету.
Інтерактивні медіа відносяться до продуктів та послуг на цифрових
комп'ютерних системах, що реагують на дії користувача, представляючи
необхідний контент, такий як текст, графіка, анімація, відео, аудіо, ігри і т.д.
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Інтерактивні системи дозволяють організувати діалоговий обмін різними
видами аудіовізуальної інформації з використанням різноманітних пристроїв
реєстрації та відтворення: телевізора, дисплея, мікрофона, аудіосистеми,
програвача, оптичних компакт-дисків, відеомагнітофона, відеокамери і т.д. При
цьому передбачається можливість зберігання величезних масивів інформації,
інтерактивного доступу до її елементів і відтворення зображень з відповідним
звуковим супроводом.
Ціль розробників - проектування інтерактивних систем, які є приємними у
використанні, виконують корисні функції та полегшують життя людей, які
ними користуються. В центр свого процесу проектування розробники
передусім повинні ставити людей, а вже потім технології. Також вони повинні
враховувати те, що не всі люди мають великий досвід в роботі з комп'ютерами,
оскільки в минулому вони припускалися таких помилок, роблячи дизайн
інтерактивних систем незрозумілим або не зручним у використанні. Це є
однією з соціальних проблем даних систем. Тобто інтерактивні системи
повинні бути доступними, цікавими та корисними.
Проектування інтерактивних систем пов'язане з розробкою високоякісних
інтерактивних продуктів та систем, які будуть підходити людям та їхньому
способу життя. Комп'ютерні та комунікаційні пристрої вбудовані в різні типи
техніки повсякденного використання, такої як пральні машини, телевізори,
квиткові автомати та інші. Зараз ми маємо та носимо з собою технології
набагато потужніші, ніж комп'ютери декілька років назад. Тому існує досить
велика кількість інтерактивних веб-сайтів, додатків для мобільних телефонів,
сервісів, он-лайн товариств та ін.
Одним із цікавих прикладів інтерактивних систем можуть бути роботи, які
в залежності від наданих людиною певних команд виконують необхідні дії.
Наприклад, розроблена компанією Sony Corporation собака-робот, яка може
вільно гуляти по дому, перезаряджатися, коли це необхідно і навіть
розпізнавати свого хазяїна і виконувати його команди.
Великої популярності набули інтерактивні сайти. Під інтерактивним слід
розуміти сайт, контент якого формується на основі даних, отриманих від
відвідувача сайту і оброблених сервером. Тому поняття «інтерактивний» можна
віднести до всіх сайтів, що мають форми відправки повідомлень, онлайн-анкети
й опитування, реєстраційні форми, лічильники відвідувань, форми для онлайнзамовлень та інші подібні елементи.
Для реалізації інтерактивних «властивостей» сайтів застосовуються
спеціальні програмні коди – серверні скрипти. Саме серверні скрипти роблять
обробку отриманих від відвідувачів сайту даних і формують відповідну HTMLсторінку.
Для написання серверних скриптів застосовуються серверні мови вебпрограмування, такі як PHP, Perl, ASP.NET.
Створити інтерактивний сайт – значить створити сайт, який вміє
«спілкуватися» зі своїми відвідувачами. Простий статичний сайт доступний
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лише для перегляду. Для того, щоб зв'язатися з адміністрацією сайту або ж
зробити замовлення, відвідувачеві необхідно зателефонувати за вказаним у
контактних даних номером телефону, написати лист на електронну пошту або
ж відправити факс. У той же час, інтерактивний сайт дозволяє підтримувати
зв'язок між адміністрацією та відвідувачами в режимі реального часу без будьяких допоміжних засобів – для цього є системи онлайн-консультацій, онлайнчатів (системи миттєвого обміну повідомленнями прямо на сайті) та інші
подібні інструменти.
Різні інтерактивні компоненти можуть бути ефективно використані при
створенні сайтів для бізнесу.
Інтернет-магазин - найбільш типовий приклад інтерактивного сайту для
бізнесу. В інтернет-магазині відвідувач може сам сформувати своє замовлення,
обравши необхідні товари і вказавши кількість придбаних одиниць. Так званий
«кошик» дозволяє розрахувати сумарну вартість замовлення, сформувати
безпосередньо рахунок для оплати замовлення різними засобами. Все це
виконується в режимі реального часу і користувач сам може змінювати
найменування, характеристики (колір, кількість) товарів, які він купує. Більш
того, більшість сучасних інтернет-магазинів дозволяють своїм покупцям
відслідковувати поточний стан замовлення: прийнятий в обробку, доставлений
на склад, доставлений покупцеві і т. п.
Застосування інтерактивності в освіті підвищує її ефективність,
відкриваючи для педагогів нові горизонти і забезпечуючи можливість адаптації
процесу освіти до специфічних особливостей окремих індивідуумів.
Відкриваються можливості користування загальносвітовою бібліотекою
навчальних матеріалів, що дозволяє вирішити багато завдань у галузі культури
та економіки.
Є можливим прямий діалог між учнем і джерелами навчального матеріалу,
наприклад, сервером програм. Необхідний рівень інтерактивності залежить від
багатьох педагогічних, технічних та економічних факторів. Можна виділити
наступні фактори:
Педагогічні чинники. Перспективні технології мають межі вартості. Тут
має велике значення вибір застосувань дистанційної освіти з урахуванням
можливостей систем доставки і необхідного рівня інтерактивності.
Розвиток технології. Це забезпечує створення ефективних і недорогих
систем дистанційної освіти. При цьому необхідно дотримуватися обережності з
метою гарантії того, що їх застосування не зробить негативного впливу з точки
зору педагогіки.
Особливості реалізації. Дистанційна освіта перебуває поки що на
початковій стадії розвитку, в той час як інтерактивне ТБ тільки вийшло в світ.
Комбінування цих двох технологій містить певні елементи ризику, що
необхідно враховувати при проектуванні і фінансуванні систем ІТВ.
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Можливості взаємного співробітництва. Дистанційна освіта включає в себе
безліч різних областей: освіта, телемовлення, зв'язок, електроніку, комп'ютерну
техніку.
Такі інтерактивні системи можуть бути створені наступним чином:
розробкою його на мові високого рівня (С + +);
розробка на базі систем створення презентацій;
оформлення інформації і опис структури даних за допомогою
спеціалізованих мов створення гіпертекстових документів з подальшим
використанням спеціальних програм інтерпретаторів.
Інтерактивні проекційні системи – це високотехнологічні мультимедійні
пристрої, які передають зображення за допомогою проектора на різні поверхні
– підлогу, стіни, скляні екрани, горизонтальну поверхню столу і т.д. Завдяки
встановленим інфрачервоним датчикам, скануючим рух людини, система
реагує на минаючих або тих, що стоять поруч з екраном людей, і моментально
трансформує зображення, використовуючи численні візуальні ефекти (кількість
і різноманітність яких необмежена), чим привертає увагу глядачів. За
допомогою інтерактивних ефектів добре візуалізуються такі процеси як зміна
старого й нового, виникнення нових об'єктів, зміна пір року, перехід з одного
стану в інший, наприклад, дозрівання, цвітіння і т.д. Використовуючи об'єкти в
3D-форматі можна створювати віртуальні тури по окремим територіям, міським
кварталам, архітектурних об'єктів. Можна поєднувати підлогове зображення і
зображення на стіні так, щоб вони логічно доповнювали один одного.
Прикладом таких систем може бути інтерактивна дошка (Interactive
whiteboard), яка являє собою великий сенсорний екран, що працює як частина
системи, до якої також входять комп'ютер і проектор. За допомогою проектора
зображення робочого столу комп'ютера проектується на поверхню
інтерактивної дошки. У цьому випадку дошка виступає як екран. З
проектованого на дошку зображенням можна працювати, вносити зміни та
позначки. Всі зміни записуються у відповідні файли на комп'ютері, можуть
бути збережені і надалі відредаговані або переписані на інші носії. У цьому
випадку електронна дошка працює в якості пристрою вводу інформації.
Не підлягає сумніву, що проектування інтерактивних систем є складною,
але досить захоплюючою галуззю, оскільки вона спирається і водночас впливає
на особливості життя людей. Існує велика різноманітність інтерактивних
систем та продуктів, від бізнесових додатків до веб-сайтів. Проектування
інтерактивних систем повинно бути орієнтованим на людину в першу чергу.
Інтерактивні системи необхідні, тому що ми живемо в епоху цифрових
технологій, коли біти легко трансформуються і передаються, а також, якщо
потрібно мати безпечний, ефективний і етичний дизайн. Вони застосовуються
в різноманітних предметних областях.
Безсумнівно, інтерактивні системи все більше розвиваються і
розвиватимуться, приносячи багато корисних, доступних і захоплюючих
відкриттів.
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Досліджували особливості флуоресценції дифтерійного та правцевого
токсинів та їх дериватів. Експериментально встановлено, що максимуми
спектрів флуоресценції проб нативних бактеріальних токсинів суттєво
відрізнялись від відповідних показників антатоксинів. Результати досліджень
доводять, що метод флуореметрії надає можливість контролювати процес
переходу токсину в анатоксин та придатний для швидкого, точного і зручного
визначення переходу токсину в анатоксин без застосування на початковому
етапі хребетних тварин.
Ключові слова: флуоресценція, дифтерійний токсин, дифтерійний
анатоксин, правцевий токсин, правцевий анатоксин.
Одним з основних засобів дослідження багатьох процесів, які виникають
при біохімічних реакціях або в клітинах у процесі життєдіяльності, є метод
флуориметрії (визначення концентрації речовини за інтенсивністю
флуоресценції, що виникає при опромінюванні речовини ультрафіолетовим
світлом). При флуоресценції молекули переходять зі збудженого синглетного
стану (S1) у вихідний основний стан (S0). Слід зазначити, що розташування
максимуму та інтенсивність флуоресценції є параметрами, які характеризують
структурний стан макромолекул [1-6].
Перевага діагностики й аналізу досліджуємих речовин за допомогою
флуориметрії, перед іншими методами, полягає у більшій чутливості,
специфічності та можливості вивчення як первинної так і вторинної
флуоресценції.
Оскільки бактеріальні токсини є білковими сполуками, метою цього
дослідження стало вивчення власної флуоресценції правцевого й дифтерійного
токсинів та їх дериватів (проб, які в попередніх дослідах були безпечними, не
токсичними та суттєво не змінювали специфічну активність, у тому числі й
анатоксинів).
Для визначення основних типів флуорофорів бактеріальних токсинів та їх
анатоксинів було проведено збудження світлом проб, які досліджувались, при
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λ=292 нм.
Встановлено, що розчини формаліну не мали власної флуоресценції.
Проби нативного правцевого токсину мали в своєму складі речовини з одним
максимумом спектру флуоресценції: λмакс= 372 нм, тоді як до складу анатоксину
входили сполуки з максимумом спектру флуоресценції: λмакс= 336 нм (рис. 1).
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Рисунок 1 - Спектри флуоресценції нативного правцевого токсину та
анатоксину.
Проби нативного дифтерійного токсину мали в своєму складі речовини з
одним максимумом спектру флуоресценції: λмакс= 372 нм. Проби анатоксину
вміщували сполуки з двома максимумами спектру флуоресценції: λ макс= 372 нм
та λмакс= 450 нм (рис. 2).
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Рисунок 2 - Спектри флуоресценції нативного дифтерійного токсину та
анатоксину.
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У подальших дослідах саме ці два максимуми спектру флуоресценції
було обрано для оцінки повноти формольної детоксикації дифтерійного
токсину (ДТ).
До роботи були взяті проби з бульйоном Лінгуду (промислове поживне
середовище для отримання дифтерійного токсину - контроль власної
флуоресценції речовин середовища), бульйоном Лінгуду з додаванням 0,6%
формаліну (контроль можливої взаємодії формаліну з речовинами середовища),
нативний дифтерійний токсин та його модифіканти, отримані при
температурному режимі 40 0С через 5 та 40 діб за допомогою додавання різної
відсоткової частини формаліну (табл. 1).
Таблиця 1 - Інтенсивність флуоресценції при λex=292 нм
ғ
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Проба
Нативний ДТ
ДТ + 0,2% формаліну (5 діб)
ДТ + 0,3% формаліну (5 діб)
ДТ + 0,6% формаліну (5 діб)
ДТ + 0,2% формаліну (40 діб)
ДТ + 0,3% формаліну (40 діб)
ДТ + 0,6% формаліну (40 діб)
Бульйон Лінгуду
Бульйон Лінгуду + 0,6% формаліну

Інтенсивність флуоресценції,
відн.од.
λмакс=372 нм λмакс=450 нм
10,0
6
7,8
5,3
6,9
5,3
6,5
4,9
20,3
16,4
22,5
21,4
26
23,0
76,7
18,7
76
17,5

Згідно отриманих даних, найбільшу інтенсивність флуоресценції при
λмакс=372 нм мали проби з бульйоном Лінгуду (ғ8 та ғ9). З літературних
джерел відомо, що у синій області спектру люмінесценцію мають продукти
окислення білків і ліпідів, що у принципі відповідає складу застосованого
середовища [1]. Інтенсивність власної флуоресценції проб з середовищем та
проб з додаванням до середовища формаліну майже не відрізнялась. На підставі
цього факту можливо зробити висновок, що формалін не вступає у реакцію з
білковими речовинами, які входять до складу середовища для отримання
дифтерійного токсину.
Зразок з нативним токсином (ғ1) та проби, що містили токсин на
першому, зворотному, етапі його модифікаційних змін (ғғ2-4), мали
найменшу інтенсивність флуоресценції при λмакс=372 нм. У дериватів (зразки
ғғ5-7), які в попередніх дослідах були безпечними, не токсичними та суттєво
не змінювали специфічну активність, інтенсивність флуоресценції при λ макс=372
нм була нижче, ніж у проб з середовищем (в середньому, в 2,9-3,8 разів), але
більшою (в 2,6-4,0 рази), у порівнянні зі зразками, що містили токсин на
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першому етапі модифікаційних змін, та в 2-2,6 рази вище у порівнянні з
нативним токсином.
На нашу думку, зниження інтенсивності флуоресценції в зразках з
нативним токсином, у порівнянні з пробами, до складу яких входив бульйон
Лінгуду, пов‘язане з поглинанням відповідних поживних речовин дифтерійною
паличкою в процесі життєдіяльності й утворення токсину. Збільшення
інтенсивності флуоресценції в пробах з дериватами ДТ (ғғ5-7) в 2,0-2,6 рази
у порівнянні з нативним ДТ (зразок ғ1), скоріш за все, пов‘язане з
конформаційними змінами в білкових молекулах екзотоксину при взаємодії
формаліну з аміногрупами N-термінальних кінців і боковими ланцюгами
амінокислотних залишків. З літературних джерел відомо, що до природних
флуорофорів, які мають інтенсивну біофлуоресценцію при збудженні світлом
ближнього ультрафіолетового діапазону з максимумом поглинання при 340 нм
та випромінювання при 450 нм, відноситься відновлений нікотинамідаденіннинуклеотид [1, 3]. Відомо, що при взаємодії формальдегіду з нікотинамідаденіндинуклеотидом утворюється форміат:
HCHO + NAD+ + H2O=HCOOH + NADH.
У ході реакції відбувається перенос двох електронів від формальдегіду до
NAD+, при цьому NAD+ відновлюється до NADH, формальдегід окислюється
до форміату приєднуючи гідроксильну групу від молекули води, а протон
переходить на іншу молекулу [1, 3].
Експериментально встановлено, що здатністю флуоресціювати при
λмакс=450 нм володіли проби ғғ5-9 (інтенсивність флуоресценції склала 16,423,0 відн.од.). Зразки, які містили безпечні деривати ДТ мали інтенсивність
флуоресценції на рівні поживного середовища. Проби, які були представлені
натуральним дифтерійним токсином та його модифікантами на першій стадії
інактивації, мали дуже низьку інтенсивність власної флуоресценції – 4,9-6,0
відн.од. (рис. 3).
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Рисунок 3 - Спектри флуоресценції нативного дифтерійного токсину, токсину з
частковою детоксикацією та анатоксину.
Така різниця в інтенсивності флуоресценції (2,7-4,7 рази) між безпечними
та небезпечними зразками, може бути пов‘язана з окислювально-відновленими
процесами, що відбулись при інактивації токсину, за участю
нікотинамідаденіндинуклеотиду.
Згідно з наведеним матеріалом спектр флуоресценції токсинів значно
відрізняється від спектру флуоресценції відповідних анатоксинів та токсину з
частковою детоксикацією, що вказує на наявність конфірмаційних змін у
молекулах бактеріальних токсинів.
Таким чином, з нашої точки зору, метод флуориметрії є вельми
перспективним для визначення безпечності зразків, оскільки є достатньо
чутливим, більш економічним та може надати можливість не проводити
подальше визначення токсичності на експериментальних моделях in vivo.
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PROPER FLUORESCENCE OF BACTERIAL TOXINS AND TOXOIDS
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Peculiarities of fluorescence of bacterial toxins and their derivatives were investigated. It was
experimentally established that maximums of fluorescence spectrums of native toxins significantly
differed from their toxoids. The findings of investigation show that fluorometry method makes
possible to control toxoiding of toxins and it is acceptable for rapid, accurate and handy
determination of toxoid formation without using animals in the initial stage.
Keywords: fluorescence, diphtheria toxin, diphtheria toxoid, tetanus toxin, tetanus toxoid.
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НОВІТНІ КРИПТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
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У статті розглянуто сучасні симетричні та асиметричні методи
криптографічного захисту інформації, квантову криптографію та
особливості криптосистем на основі еліптичних кривих.
Ключові слова: захист інформації, криптографія, методи криптографічного захисту інформації, симетричне шифрування, асиметричне шифрування.
Розвиток нових інформаційних технологій і впровадження комп‘ютерних
систем в усі сфери людської діяльності стали причиною різкого зросту інтересу
широкого кола користувачів до проблеми інформаційного захисту. Захист
інформації – це сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність,
конфіденційність і доступність інформації за умови впливу на неї загроз
природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до
завдання шкоди власникам і користувачам інформації [4]. Провідна роль у
забезпеченні інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних
системах відводиться криптографії, одними із головних задач є: забезпечення
конфіденційності, цілісність та автентичність даних, що передаються [2, c.5].
Криптографія – наука про математичні методи забезпечення конфіденційності
(неможливості прочитання інформації сторонніми) і автентичності (цілісності і
справжності автора) інформації [5]. На сьогодні криптографія, як галузь знань,
та криптографічний захист інформації, як окрема галузь діяльності, стосується:
питань шифрувальної справи, новітніх технологій електронної торгівлі, систем
автоматизованого управління, звітування та контролю тощо. Формування
високопродуктивних методів шифрування(розшифрування) з високою
криптографічною стійкістю є важливою складовою у вирішенні питання
інформаційної безпеки. Методи криптографічного захисту інформації – це
системи шифрування інформації, алгоритми захисту від нав‘язування
фальшивої інформації (МАС-коди та алгоритми електронного цифрового
підпису) та криптографічні протоколи розподілу ключів, автентифікації та
підтвердження факту прийому(передачі) інформації [12]. Криптографічна
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стійкість методів криптографічного захисту інформації – це властивість
криптографічних алгоритмів і криптографічних протоколів, що характеризує їх
здатність протистояти методам дешифрування (процес несанкціонованого
відновлення оригіналу тексту повідомлення) [8].
Для сучасної криптографії характерне використання відкритих алгоритмів
шифрування, що припускають використання обчислювальних засобів. На
сьогодні відомо більше десятка перевірених методів шифрування, які при
використанні ключа достатньої довжини і коректної реалізації алгоритму,
роблять шифрований текст недоступним для криптоаналізу (наука
"зламування" криптографічних перетворень).
Виділяють такі загальні вимоги для криптографічних методів захисту
інформації [6]:
зашифроване повідомлення повинно піддаватися читанню тільки при
наявності ключа (набір параметрів для шифрування повідомлення);
число операцій, необхідних для визначення використаного ключа
шифрування по фрагменту повідомлення і відповідного йому відкритого
тексту, повинно бути не менше загального числа можливих ключів;
число операцій, необхідних для розшифрування інформації шляхом
перебору можливих ключів повинно мати строгу нижню оцінку і виходити за
межі можливостей сучасних комп‘ютерів (із врахуванням можливості
використання мережних обчислень);
знання алгоритму шифрування не повинно впливати на надійність захисту;
незначна зміна ключа повинна призводити до значної зміни виду
зашифрованого повідомлення навіть при використанні одного і того ж ключа;
алгоритм має допускати як програмну, так і апаратну реалізацію, при
цьому зміна довжини ключа не повинна призводити до якісного погіршення
алгоритму шифрування.
Основні методи криптографічного захисту інформації можуть бути
класифіковані різним чином, але найчастіше їх розподіляють в залежності від
способу використання та за типом ключа [2, c.7]:
безключеві – не використовуються ключі (хеш-функції, генерація
псевдовипадкових чисел, односторонні перестановки);
перетворення з таємним ключем – використовується ключовий параметр –
секретний ключ (симетричне шифрування, цифровий підпис, хеш-функції,
ідентифікація);
перетворення з відкритим ключем – використовують в своїх обчисленнях
два ключі – відкритий (публічний) та закритий(приватний) (асиметричне
шифрування, цифровий підпис).
Цілісність інформації та автентичність сторін досягається використанням
хеш-функції та технології цифрового підпису. Конфіденційність інформації
забезпечується симетричним та асиметричним методами шифрування.
Методи симетричного шифрування(розшифрування) – це метод, за яким
ключі шифрування і розшифрування є або однаковими, або легко
374

обчислюються один з одного, забезпечуючи спільний ключ, який є таємним [1].
Зазначений метод шифрування має велику кількість представників. Сучасними
найбільш поширеними алгоритмами симетричного шифрування є такі системи
[14, 16].
Система Lucifer – алгоритм блочного симетричного шифрування даних,
розроблений в рамках дослідної програми з комп‘ютерної криптографії фірми
IBM на початку 1970-х років.
Data Encryption Standard (DES) — це симетричний алгоритм шифрування
даних, який прийнятий урядом США із 1976р. до кінця 1990-х рр., з часом
набув міжнародного застосування.
International Data Encryption Algorithm (IDEA) – симетричний блочний
алгоритм шифрування даних, запатентований швейцарською фірмою Ascom.
Advanced Encryption Standard (AES, Rijndael) — симетричний алгоритм
блочного шифрування, прийнятий в якості американского стандарту
шифрування урядом США. Станом на 2006 рік AES являється одним із
найбільш поширених алгоритмів симетричного шифрування.
Blowfish — криптографічний алгоритм, який реалізує блочне симетричне
шифрування. Розроблений на основі мережі Фейстеля Брюсом Шнайєром в 1993р.
ГОСТ 28147-89 - блокова шифросхема, яка при використанні методу
шифрування з гамуванням, може виконувати функції потокового
шифроалгоритма.
Методи асиметричного шифрування(розшифрування) – криптографічні
алгоритми, в яких використовують пару ключів для кожного учасника
протоколу – відкритий для шифрування і таємний для розшифрування, який не
може бути обчислений з відкритого ключа за визначений час [11]. Сучасними
методами даного шифрування є такі криптосистеми [15].
Схема McEliece - криптосистема з відкритими ключами на основі теорії
алгебраїчного кодування. Перша схема, що використовує рандомізацію в
процесі шифрування. Алгоритм McEliece заснований на складності
декодування повних лінійних кодів.
Алгоритм Діффі-Хеллмана – криптографічний метод, який використовує
функцію дискретного піднесення до степеня.
Схема ElGamal — криптосистема з відкритим ключем, заснована на
труднощі обчислення дискретних логарифмів в скінченному полі, яка є
удосконаленням системи Діффі-Хеллмана.
RSA — криптографічна система з відкритим ключем. Безпека алгоритму
RSA побудована на принципі складності факторизації.
В останні роки значний інтерес викликає квантова криптографія, вагоме
місце в якій займає квантовий розподіл ключів [7]. Квантова криптографія —
метод захисту комунікацій, заснований на принципах квантової фізики [13]. На
відміну від традиційної криптографії, яка використовує математичні методи,
щоб забезпечити секретність інформації, квантова криптографія зосереджена на
фізиці, розглядаючи випадки, коли інформація переноситься за допомогою
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об'єктів квантової механіки. Процес відправки та прийому інформації завжди
виконується фізичними засобами, наприклад, за допомогою електронів в
електричному струмі, або фотонів у лініях волоконно-оптичного зв'язку.
Технологія квантової криптографії грунтується на принциповій невизначеністі
поведінки квантової системи — неможливо одночасно отримати координати і
імпульс частинки, неможливо виміряти один параметр фотона, не спотворивши
інший.
Еліптична криптографія — розділ криптографії, який вивчає асиметричні
криптосистеми, засновані на еліптичних кривих над скінченними полями [9].
Основна перевага еліптичної криптографії полягає в тому, що на сьогоднішній
день невідомо субекспоненціальні алгоритми для вирішення задачі дискретного
логарифмування в групах точок еліптичних кривих [10]. Використання
еліптичних кривих для створення криптосистем було незалежно запропоновано
Нілом Коблицом і Віктором Міллером в 1985 р.
У результаті аналізу джерел з розглянутої проблеми виділені та розглянуті
сучасні найбільш поширені методи криптографічного захисту інформації від
несанкціонованого доступу. В новітніх інформаційних системах для
шифрування повідомлень, які передаються, використовуються симетричні
алгоритми шифрування, зважаючи на велику обчислювальну здатність
асиметричних алгоритмів, їх застосовують для генерації та поширення
сеансових ключів (використовується під час сеансу обміну повідомленнями)
[3]. Усунути основні недоліки, властиві як симетричним, так і асиметричним
методам криптографічного захисту інформації, дозволяє їх комбіноване
використання. Як відомо, у сучасних реальних криптосистемах шифрування
даних здійснюється за допомогою «швидких» симетричних блокових
алгоритмів, а завданням «повільних» асиметричних алгоритмів стає
шифрування ключа сеансу. В цьому випадку зберігаються переваги високої
секретності (асиметричні) та швидкості роботи (симетричні) [11, 14]. Варто
зазначити, що українським стандартом, який описує алгоритми формування та
перевірки електронного цифрового підпису є прийнятий і введений в дію
наказом державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 28 грудня 2002 ғ 31 ДСТУ 4145-2002 (повна назва:
"ДСТУ 4145-2002. Інформаційні технології. Криптографічний захист
інформації. Цифровий підпис, що грунтується на еліптичних кривих.
Формування та перевірка").
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САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАН-НЯМ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
М. Мостовська
Науковий керівник: к.п.н. Сікора Я. Б.
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Досліджували особливості створення сучасних технологій з метою
удосконалення навчального процесу для різних форм навчання. В статті
розглянуто програмно-методичний комплекс, що систематизує знання з
математики.
Ключові слова: інформаційні технології, програмно-методичний комплекс,
системний підхід.
Швидкі темпи інформатизації суспільства вимагають нових
інформаційних технологій навчання, які виступають як один із методів
пізнання. Впровадження найновітніших технологічних засобів, що покращують
навчальний процес, відкриває перспективи розширення теоретичної бази знань,
її поглиблення і надання результатам більшої значущості, точності та
інформативності, що дає змогу говорити про гуманізацію навчального процесу.
Уможливлення самостійної дослідницької та творчої діяльності робить
напрямок комп‘ютеризації дуже перспективним у галузі дистанційної освіти та
допомагає систематизувати вже здобуті знання при вивченні певного предмету.
Актуальність проведення досліджень обумовлена необхідністю створення
сучасних технологій з метою удосконалення навчального процесу для різних
форм навчання, самопідготовки та більш ефективного використання
бібліотечного фонду, Інтернету в навчальних закладах та під час самостійного
вивчення матеріалу вдома. Цим аспектам наукової діяльності присвячені
роботи В.І. Доротюка, В.Г. Кременя, О.М. Кривоноса, О.Д. Мануйлової,
С.А. Ракова, О.В. Співаковського, О.В. Чорноуса та ін. [1-4].
Тому метою написання статті є дослідження ефективних інформаційних
технологічних методів навчання, розробка програмно-методичного комплексу
як передумови організації та популяризації дистанційної освіти в навчальних
закладах.
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Одним з найважливіших напрямів впровадження в систему освіти
інформаційних і комунікаційних технологій є використання в навчальному
процесі інформаційних ресурсів освітнього призначення: електронних
підручників, програмно-методичних комплексів (ПМК), електронних бібліотек,
гібридних бібліотек, довідково-пошукових систем Internet, віртуальних
лабораторій, мультимедійних презентацій, інтерактивних тестів та ін.
Проаналізувавши їх, можна помітити, що значного дидактичного ефекту можна
досягти за умови використання програмно-методичного комплексу, який
інтегруватиме в собі кілька можливих видів інформаційних ресурсів освітнього
призначення. Подібний комплекс являє собою дидактичну конструкцію, що
набувають все більшого поширення, так як, по-перше, він не орієнтований
жорстко на будь-яку тему або розділ курсу, а інтегрує в собі навчальну
інформацію і тестові завдання різних розділів, по-друге, має широкий обсяг і
глибину змісту навчальної інформації.
Використання ПМК є передумовою організації та популяризації
дистанційної освіти в навчальних закладах та повсякденному житті оскільки
розробляється як відкрита система. Використання системного підходу до
розробки електронних навчальних комплексів дозволяє зробити серйозний крок
на шляху переходу від пізнавальної до прагматичної моделі освіти і сприяє
вирішенню проблем створення посібників нового покоління, що дасть
можливість:
1)
збільшити кількість користувачів,
2)
підвищити наочність представлення матеріалу,
3)
використовувати комплекс тривалий час,
4)
звести до мінімуму витрати на пошук і підбір літератури,
5)
здійснювати контроль отриманих знань.
Також системний підхід розглядає об'єкт як систему, що складається з
безлічі взаємозалежних елементів, що утворять певну цілісність і володіють
системними властивостями. Цей підхід дозволяє не орієнтувати навчальний
посібник на конкретну групу користувачів, він створюється таким чином, що
ним може скористатися практично кожен. У залежності від потреб і вже
наявних знань, користувач сам обирає матеріал для вивчення, його обсяг,
технологію навчання [5].
Саме тому нами розроблено програмно-методичний комплекс (рис. 1), що
систематизує знання з математики, містить методичні рекомендації з вивчення
курсу «Математика», теоретичний матеріал, довідковий матеріал та глосарій,
систему тестування та контролю засвоєння знань, підтримує дистанційне
навчання, так як доступний через мережу Інтернет. Це підвищує якість та
швидкість навчального процесу. Практикою доведено, що тільки ті знання, які
студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду та діям, будуть насправді
міцні [6].
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Рис.1. Головна сторінка програмно-методичного компексу
При розробці інтерфейсу ПМК були враховані такі аспекти:

модульність побудови для полегшення вибору оптимального
маршруту вивчення дисципліни, кожен модуль – це логічно завершений
відрізок теми;

відкритість, ПМК розробляється як відкрита система, що дозволяє
доповнювати його новими розділами чи вносити необхідні зміни;
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використання дружнього інтерфейсу, що дозволяє зосереджуватися
на досліджуваній проблемі, а не на правилах роботи з комп'ютером (чи
навчальним середовищем) [7].
Виходячи з вище зазначеного, використання інформаційних технологій
навчання є нагальною потребою сучасної освіти, адже сучасні комп‘ютерні
пакети дозволяють не лише проводити складні розрахунки та отримувати,
передавати, опрацьовувати будь-яку інформацію, але й моделювати об‘єкти,
ситуації та середовища, що перебувають у динаміці. Навчальні комп‘ютерні
середовища дають можливість учневі виступати в ролі дослідника та
здійснювати віртуальний експеримент.
Головним для майбутнього фахівця в сучасному інформаційному
середовищі є подальше використання комп‘ютерних технологій як методів та
інструментів майбутньої педагогічної діяльності для розв‘язання задач
предметної галузі, що значно покращить якість та швидкість навчального
процесу. Саме тому в межах нашого дослідження передбачається доповнення
ПМК більшим обсягом інформації та кількістю тестових зошитів для перевірки
та самоперевірки знань користувачів.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСУ СТУДЕНТОК
ВИПУСНОГО КУРСУ
Рябоконь Вікторія
Науковий керівник: професор педагогічних наук, к.б.н, ШМАЛЄЙ С.В.
Кафедра фізіології людини і тварин
Херсонський державний університет
е-mail: vick.riabokon25@ yandex.ru
Досліджували особливості вегетативного статусу студенток-випускниць
у порівнянні з першокурсницями. Отримані показники рівня тривожності та
ВСР, свідчать про переважаючий вплив ваготонії на роботу ССС у
п‘ятикурсниць у порівнянні з першокурсницями та можуть розглядатися як
показники успішної адаптації функціональних систем до навчання у вузі.
Ключові слова: вегетативний статус, ваготонія, симпатотонія, ейтонія,
варіабельність серцевого ритму ( ВСР), рівень тривожності.
Процес навчання у вузі є своєрідним етапом онтогенезу особистості.
Відмічено, що за період навчання відбувається не тільки особистісне
становлення та зростання особистості, спостерігається самовизначення у житті,
але й відбуваються адаптивні зміни основних функціональних систем,
спрямовані на задоволення вимог навчально-пізнавального процесу [1, 5].
Успішність адаптації студентів до навчальної діяльності залежить від
морфофункціонального і психофізіологічного розвитку, емоційної та
інтелектуальної саморегуляції, здатності компенсувати деякі особистісні
властивості, а також від виконання гігієнічних вимог до організації навчального
процесу [4].
Погіршення функціонального стану організму студентів в процесі
адаптації до навчальної діяльності супроводжується зменшенням адаптивного
резерву організму, що негативно відображається як на навчальній, так і
трудовій діяльності [2, 3].
Провідну роль у формуванні загального адаптаційного синдрому виконує
центральна нервова система, що відповідає на стресорний фактор, яким є
навчальна діяльність для студентів, станом напруги чи перенапруження
процесів метаболічної адаптації головного мозку, провідних до захисту або
пошкодження організму на різних рівнях його організації за допомогою єдиних
нейрогуморальних і внутрішньоклітинних механізмів регуляції [6].
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Так, функціональний стан студентів у період іспиту був предметом
спеціального аналізу в роботах П.Л. Салманова, А.В. Айрапетова (1989); Н.А.
Фудіна, О.П. Тараканова, С.Я. Класіной (1996); Т.Д. Джебраїлової і співавт.
(1998), в яких основний акцент зроблений на оцінку ступеню вираженості
вегетативних дизфункцій і енерговитрат у студентів у період екзаменаційної
сесії. Значення основних показників після здачі іспитів істотно пов'язані з
досягнутими студентами результатами. У студентів з високим рівнем
вегетативних дизфункцій і високою оцінкою на іспиті навчальна діяльність
пов'язана з великим нервово-емоційним перевантаженням і високими
енерговитратами (Є. А. Умрюхін, Є.М. Легостаєв, 1995; Є. А. Умрюхін, Є. В.
Бикова , Н. В. Климина, 1996; В. І. Бадік, Є. В. Бикова, Н. В. Климина, 1997) [7].
Дослідниками відмічено досягнення стану повноцінної успішної адаптації
студентів випускних курсів, що спостерігається у зниженні рівня тривожності,
економізації енергетичних затрат та особливості вегетативного впливу на
функціональні системи [1, 4].
Тому метою дослідження було визначення особливостей вегетативного
статусу та рівня тривожності студенток-випускниць в умовах адаптації до
навчання у вузі.
Завдання:
- здійснити
оцінку
рівня
тривожності
студенток-випускниць
та
першокурсниць;
- - проаналізувати особливості ВСР та вегетативного статусу серед
досліджуваних осіб.
Методи та організація дослідження. Контингент досліджуваних осіб - 30
студенток 1 курсу ( 17-18 р.) та 5 курсу ( 21-22 р.). Методика визначення рівня
тривожності Спілбергена – Ханіна, ЕКГ, ритмокардіографія, статистичні
методи.
Аналіз показників рівня тривожності за методикою Спілбергера-Ханіна
показав, що студентки 5 курсу мають найнижчий рівень ситуативної та
особистісної тривожності (383,73 та 43,252,10 балів) у порівнянні з
першокурсницями (40,34,21 та 45,52,38 балів) (гістограма 1).
Така тенденція до зниження показників тривожності у п‘ятикурсниць
пояснюється невисокою актуалізацією потреб, впевненістю у власних силах,
наявності емоційного досвіду у навчальних ситуаціях (напр. здача модулів,
сесія), адекватністю сприйняття труднощів відповідно їхній об‘єктивній
насиченості.
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Гістограма 1.
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Рис. 1. Показники рівня тривожності студенток 1 та 5 курсу
Проте серед студенток 1 та 5 курсів спостерігалися індивідуальні високі
показники ситуативної чи особистісної тривожності. Це можна пояснити, як
надто великою значимістю певної навчальної ситуації для індивіда, що здатне
мобілізувати сили у стресовій для організму ситуації.
Виявлено, що високий рівень тривожності грає позитивну роль у
професійній спрямованості та залежить від рівня індивідуальних здібностей.
Так, було встановлено зв'язок рівня особистісної тривожності з рівнем
здібностей: високі показники успішності демонстрували студенти, які мали
високий рівень особистісної тривожності та відповідно високий рівень
здібностей, високі показники особистісної тривожності та низький рівень
здібностей потребували у студентів високих затрат задовільної успішності,
особи з протилежними обома характеристиками мали низький рівень
успішності [2, 4].
З фізіологічної точки зору, у студентів, що мають високі показники
ситуативної чи особистісної тривожності, спостерігається активізація
автономної нервової системи, що позначається на роботі функціональних
систем: спостерігається прискорення ритму серця (у стані спокою частота
серцевих скорочень та індексу напруги є тим більшою, чим більший рівень
тривожності; цей взаємозв‘язок встановлений Можаєвою Г.Б. (1991 р.) та
Кручиніною Н.А., Порошиним Є.Є. (1994 р.), пригнічення діяльності роботи
шлунково – кишечного тракту, легке потовиділення [2, 5].
Успішність адаптації до навчальної діяльності у випускниць підтверджує
оцінка вегетативного статусу за показниками ВСР.
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Аналіз показників ВСР у стані спокою виявив, що першокурсниці в умовах
відносного спокою характеризувалися достовірно нижчими, у порівняно з
п‘ятикурсницями, абсолютними значеннями систолічного та діастолічного
тиску, загальним периферичним опором (відповідно САТ 105,6±3,62 мм. рт. ст.,
ДАТ 62,1±1,86 мм. рт. ст., ЗПСО 1263,46±72,7 у першокурсниць та САТ
106,88±3,97 мм. рт. ст., ДАТ 70,25±3,66 мм. рт. ст., ЗПСО 1641,13±145,86 у
п‘ятикурсниць).
Після виконання функціональної проби Мартіне серед досліджуваних осіб
спостерігалося тенденція до підвищення гемодинамічних показників, що є
нормальною реакцією ССС у відповідь на навантаження та зумовлюється
впливом симпато-адреналової ланки ВНС.
В період реституції серед досліджуваних осіб найкраще відновлювалися
гемодинамічні показники у п‘ятикурсниць (період відновлення ЧСС та АТ 1- 2
хв), а у студенток 1 курсу спостерігається подовження періоду реституції (4 хв і
більше). Отримані характеристики повільного відновлення показників серцевосудинної системи у першокурсниць свідчать про зменшення опору прекапілярів
та збільшення опору великих судин, зниження скоротливої здатності міокарда,
що може бути обумовлено переважаючим станом стресорності при розумовій
роботі та є свідченням низького регуляторного резерву парасимпатичної ланки
вегетативної нервової системи.
Відповідно, висока швидкість відновлювальних процесів серцево-судинної
системи після навантаження, що характерна для випускниць, зумовлює більш
ефективну адаптацію до стресорних факторів шляхом врівноваження
вегетативних впливів на роботу серцево-судинної системи.
Комплексний аналіз ВСР дозволив виявити особливості вихідного
вегетативного тонусу випускниць: стан вираженої ваготонії - 50%, вираженої
симпатикотонії - 25%, ейтонії -25 % (відповідно у першокурсниць ваготонія,
симпатотонія – 25 %, ейтонія - 50 %).
Достовірно вищі показники амплітуди моди (АМо), індексу вегетативної
рівноваги (ІВР), показника адекватності процесів регуляції (ПАПР) та індексу
напруження (ІН) на фоні достовірно вищих показників моди (Мо), варіаційного
розкиду (Х), вегетативного показника ритму (ВПР) дозволяють стверджувати
наявність більшої активації центрального контуру регуляції серцевого ритму у
студенток старших курсів. При цьому вплив центрального контуру регуляції на
автономний здійснюється переважно за рахунок нервового каналу регуляції
(табл.1).
Таблиця 1
Вегетативні показники варіабельності серцевого ритму студенток 1 та 5
курсу
Показники Студентки 1 курсу Студентки 5 курсу
Мо, мс

0,76 0,03

0,73 0,03
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АМо, %

29,3 2,4

38,63 4,37*

Х, мс

0,34 0,08

0,25 0,03

ІВР, у.о

111,44 18,19

195,2 42,56*

ВПР, у.о

4,88 0,62

6,63 1,148

ПАПР, у.о

39,74 4,23

55,09 7,988

ІН, у.о.

76,73 13,91

138,55 33,94

Примітки: Мо – мода, АМо – амплітуда моди, Х –варіаційний розмах, ІВР – індекс
вегетативної рівноваги, ВПР – вегетативний показник ритму, ПАПР – показник адекватності
процесів регуляції, ІН – індекс напруги.
* - достовірність відмінностей між показниками 1 і 5 курсами при р˂0,05.

Домінування ваготонічних впливів у регуляції серцевої діяльності
старшокурсниць обумовлена абсолютним збільшенням моделюючої активності
парасимпатичної нервової системи, що підтверджується середньогруповими
значеннями показників ІН (138,5533,94 у.о.) та ВПР (6,631,14 у. о.) та
свідчить про високий функціональний резерв організму та високу
працездатність. Крім того, короткий період реституції основних
гемодинамічних показників (ЧСС, ХОК, АТ) після динамічного навантаження
(1-2 хв.) є свідченням переважаючого впливу парасимпатичної ланки ВНС,
зумовлює більш ефективну адаптацію до стресорних факторів шляхом
врівноваження вегетативних впливів на роботу серцево-судинної системи.
У старшокурсниць активація центрального контуру регуляції з посиленням
активності нервового (симпатичного) каналу регуляції, і, як наслідок, наявність
симпатотонічних станів, на фоні значень індексу напруження, що не виходять
за межі фізіологічної норми (від 80 до 150 у.о), спрямована на підвищення
збудливості нервової системи, що сприяє високій розумовій та фізичній
працездатності. Хоча у окремих індивідів, виражена тривала симпатотонія
може бути ознакою виснаження адаптаційних механізмів і призвести до
порушення здоров'я.
Зокрема, у 50 % першокурсниць та п‘ятикурсниць у відповідь на
навантаження спостерігається підвищення показників артеріального тиску,
периферичні ангіодистонічні розлади (венозна гіпотонія) та зниження величини
ХОК, що свідчить про нестабільність вегативної регуляції діяльності серцевосудинної системи та може бути розглянуто як передвісник розвитку
нейроциркуляторної дистонії.
Висновки. Зниження показників рівня тривожності та переважаючий
вплив ваготонії на роботу ССС у п‘ятикурсниць свідчить про успішність
адаптації до навчального процесу, що виявляється в уникненні труднощів та
помилок при виконанні основних видів діяльності, доцільному розподілі
навантаження протягом доби, тижня, подолання вже напрацьованих навичок,
які в нових умовах є недоцільними та вироблення нових. Відповідно
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першокурсниці є найменш адаптованими у порівнянні з п‘ятикурсницями до
навчання у вузі, що пов‘язане з періодом виснаження механізмів адаптації та
відповідно обмеженими функціональними можливостями різних систем
організму під час формування адаптивного резерву до незвичних, мінливих
умов навчання.
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FEATURES of the VEGETATIVE STATUS POSTGRADUATING STUDENTS

V.Ryabokon
Department of Human and animal physiology
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Studied the features of vegetative status of postgraduating students compared with a freshers. These
indicators of the level of anxiety and variability of cardiac rhythm (VCR) indicate predominant
influence vagotoniya to work in cardio-vascular system of postgraduating students compared with a
freshers and could be considered as indicators of successful adaptation of functional systems to
study in university.
Keywords: vegetative status, vagotoniya, simpatotoniya, eytoniya, variability of cardiac rhythm
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389

ЗАХИСТ КОМП‘ЮТЕРІВ ВІД НЕАВТОРИЗОВАНИХ ЗМІН
КОНФІГУРАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У НАВЧАЛЬНИХ
ЛАБОРАТОРІЯХ
О.В. Словінський, О.Д. Словінська
Науковий керівник: д.п.н. Спірін О.М.
Кафедра прикладної математики та інформатики
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Досліджували особливості управління комп‘ютерами загального корис тування у навчальних лабораторіях. Проаналізовано засоби розширеного
управління правами користувачів та розмежування прав доступу в операційній
системі на прикладі програмного забезпечення Microsoft Windows SteadyState.
Ключові слова: Windows SteadyState, Windows Disk Protection, операційна
система, комп‘ютери загального користування.
В умовах активної інформатизації суспільства та широкого використання
комп‘ютерної техніки в навчальному процесі та науковій діяльності гостро
стоїть питання налаштування, обслуговування та забезпечення надійності і
стабільності роботи комп‘ютерів загального користування. В процесі
обслуговування комп'ютерів з розділеним доступом, наприклад комп'ютери в
навчальних закладах, публічних бібліотеках, і т.д. досить складно підтримувати
високу функціональність протягом тривалого часу. Програмне забезпечення
Microsoft надає користувачам високий ступінь гнучкості при налаштуванні
параметрів роботи і внесення змін в параметри комп'ютера. Однак в спільно
використовуваних комп'ютерних середовищах адміністратори, як правило,
обмежують користувачам набір можливостей налаштування і внесення змін, які
можуть вплинути на стан комп'ютера і роботу інших користувачів.
Конфіденційність та узгодженість є ключовими аспектами при підтримці та
використанні системи на комп'ютері із загальним доступом.
Також високий рівень надійності, неможливо забезпечити без
величезного обсягу робіт і без ретельного контролю. В цьому випадку
необхідне рішення, що захищає жорсткі диски від неавторизованих змін.
Необхідно врахувати той факт, що деякі зміни все ж потрібні, наприклад
оновлення системи або антивірусних баз, а деякі – ні, зміна користувачами
схеми робочого столу, меню Пуск, системних налаштувань. Можна
використовувати апаратні рішення з контролерами жорстких дисків, які
перенаправляють записи в системному розділі у прихований розділ, який при
кожному перезавантаженні очищається. Таке рішення є надійним, проте, при
цьому ми стикаємося з проблемою оновлення комп'ютерів. У цьому випадку
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необхідно завантажуватись у режимі адміністратора для здійснення будь-яких
змін. Ще одним важливим аспектом забезпечення цілісності та
конфіденційності даних є застосування локальних налаштувань групової
політики, які нададуть надійний захист системи та опції робочого столу і меню
Пуск від небажаного втручання користувачів. Проте, це рішення також не
досконале через те, що всі локальні користувачі обмежуються однаковою
політикою, навіть адміністратори і підтримка.
Враховуючи той факт, що більшість комп‘ютерів у навчальних закладах
працює під управлінням операційної системи Windows, Microsoft пропонує
функціональне рішення для адміністраторів, для яких перераховані вище
проблеми не рідко зустрічаються на практиці. Інструментарій під назвою
Windows SteadyState знімає необхідність в додатковому апаратному
забезпеченні. Все що необхідно – швидко завантажити, і за допомогою
зручного майстра позбутися від проблеми повного захисту системи.
Windows SteadyState включає ряд функцій управління комп'ютерами
загального користування. Захист системного розділу Windows забороняє зміну
операційної системи Windows та інших програм без згоди адміністратора.
Windows SteadyState дозволяє встановити режими видалення всіх змін при
перезавантаженні, видалення змін в певний час або збереження змін. Якщо
функція захисту диска для Windows використовується для видалення змін, всі
зміни, зроблені загальними користувачами при вході в систему, видаляються
при перезавантаженні комп'ютера.
Обмеження і параметри користувачів допомагають поліпшити і
спростити роботу користувачів. Можна обмежити доступ користувачів до
програм, параметрів Windows, пунктів меню Пуск. Крім того, можна
встановити заборону збереження змін загальних облікових записів користувачів
під час наступних сеансів. Windows SteadyState можна використовувати для
створення облікових записів користувачів на альтернативних дисках, де дані і
параметри користувачів будуть зберігатися навіть при увімкненому захисті
системного диску Windows. Крім того, можна імпортувати та експортувати
параметри користувачів між комп'ютерами, що дозволяє зекономити час і
ресурси. Управління параметрами безпеки, конфіденційності та іншими
параметрами, включає заборону створення і збереження користувачами папок
на системному диску та відкриття документів Microsoft Office в браузері
Internet Explorer. Windows SteadyState дозволяє виконувати оновлення
програмного забезпечення і системи безпеки, у зручний для користувачів час.
В дійсності Windows SteadyState являє собою нове покращене видання
Microsoft Shared Computer Toolkit, в якому значно спростився процес інсталяції,
налаштувань і керування програмою. Крім того, додано декілька нових
можливостей:

нова консоль користувача з навігацією вкладок дозволяє просто
управляти всіма комп'ютерами з єдиної консолі;
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Windows Disk Protection ґрунтується на файлах, тому можливо
налаштувати і встановити захист без форматування диску;

Windows Disk Protection підтримує групові політики, тому
з'являється можливість управляти в оточенні Active Directory;

більша кількість обмежень на програми дає більший контроль над
тим, які програми можна використовувати для роботи;

більша кількість обмежень користувачів, включаючи набагато
більш значний контроль над Internet Explorer;

високий, середній і низький рівень безпеки за замовчуванням
дозволяє швидше і простіше підігнати налаштування під свої потреби;

простий імпорт і експорт обмежень користувачів прямо з консолі,
не використовуючи засоби командного рядка;

проста установка і детальна документація.
Слід відмітити найбільш фундаментальну і найважливішу технологію,
яку ми отримуємо з Windows SteadyState: Windows Disk Protection (WDP). WDP
– напевно, основна причина, по якій SteadyState настільки привабливий для
адміністрування. Ця технологія реалізована в цілях захисту системних
налаштувань і даних на системному розділі Windows від перманентних змін.
Протягом сесії багато зміни в системі здійснюються безпосередньо активним
користувачем і самою системою. На комп'ютері загально користування основне
завдання полягає в тому, щоб створити таке середовище, в якому одне
завантаження абсолютно ідентичне іншому та жодних відмінностей у роботі з
користувачем. Коли захист Windows Disk Protection увімкнений, він очищає всі
зміни в розділі операційної системи у вказаному часовому інтервалі.
Найчастіше видаляються всі зміни при перезавантаженні комп‘ютера і він буде
завантажений з попередніми налаштуваннями, звичайно якщо не сталася
апаратна помилка.
WDP за замовчуванням вимкнена з метою можливості зміни налаштувань
системи адміністратором, встановлення програмного забезпечення, створення
облікових записів тощо перед активацією цієї функції. Коли все готово і
система на 100% налаштована для продуктивної роботи (дефрагментація диска,
видалення тимчасових файлів, тощо) можна вмикати WDP. Windows Disk
Protection створює і резервує великий кеш-файл для збереження всіх змін в
операційній системі і програмних файлах, його мінімальний об‘єм 2Гб. Розмір
за замовчуванням – приблизно 50% дискового простору. При перезавантаженні
або в зазначений адміністратором проміжок часу WDP видаляє вміст кеша і
відновлює систему в початковий стан.
У випадку виникнення необхідності зберігати інформацію користувача на
Робочому столі або в папці Documents для загального доступу, можна
встановити користувачу статус профілю "unlocked profile", якщо він
розташований на іншому пристрої/розділі, оскільки WDP захищає тільки
розділ, що містить файли операційної системи. Аналогічне рішення
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пропонується багатьма рішеннями апаратних контролерів. Проте WDP має
одну суттєву перевагу, вся справа в тому, що можна скласти розклад оновлень і
застосовувати його завжди, навіть коли WDP вимкнений. З Windows SteadyState
важливі оновлення Microsoft і оновлення антивірусних баз не видаляються при
перезавантаженні комп'ютера, якщо його правильно налаштувати. Система
відключить усіх активних користувачів на проміжок часу, відведений для
оновлення, перезавантажиться, виконає всі необхідні оновлення і комп‘ютер
буде готовий до роботи після деякого часу в режимі "maintenance mode".
Для роботи Windows SteadyState необхідна файлова система NTFS. Також
основною вимогою є проходження тесту на справжність Windows Genuine
Advantage test, тобто потрібно мати ліцензію на операційну систему Windows.
Висновки. У статті ми розглянули можливості, що надає програмне
забезпечення Windows SteadyState адміністраторам комп'ютерів загального
користування. Використання цього інструментарію дозволить зручно і
ефективно підтримувати стабільну роботу комп‘ютерів, що використовуються
у навчальному процесі та захистити конфігурацію операційної системи від
встановлення небажаного програмного забезпечення і втручаннь користувачів.
Практичне використання Windows SteadyState у навчальних лабораторіях
Житомирського державного університету імені Івана Франка підтверджує, що
Windows SteadyState – це потужний набір засобів, який пропонує одночасно
чудовий контроль і гнучкість. Він має дружній графічний інтерфейс і повну
систему допомоги. Windows SteadyState можна рекомендувати всім
адміністраторам комп'ютерів загального користування, у тому числі
лаборантам навчальних лабораторій, як інструмент, що значно спростить
процес обслуговування та налаштування робочих станцій, а також допоможе
подтримувати оптимальний робочий стан комп‘ютерів, незалежно від того, хто
ними користується.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГЕОМОДЕЛЕЙ У
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Досліджували особливості створення та використання геомоделей із
застосуванням 3-D графіки за допомогою Sketch Up та Архітектора у Google
Earth.
Ключові слова: геомоделювання, Google Earth, тривимірна модель.
Поштовхом для нового рівня розвитку геоінформатики стало створення
Google Earth – геосервіс компанії Google, що включає величезний масив
космічної зйомки, об'єднаної в глобальну мозаїку загальним ГІС інтерфейсом
[1]. Він відкриває доступ до якісних сучасних геоданних, дозволяє всім
бажаючим приймати участь у формуванні контенту сервісу, створювати свої
власні інформаційні шари і географічні об‘єкти ,мітки і карти, коментарі.
ГІС – сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне
зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-,
аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні
статистичні дані, списки, економічні показники тощо) [2].
Спроби Google передати реалістичність Земної кулі отримало свій
початок у геомоделюванні з Google Earth.
Google Earth– це інтернет-додаток від компанії Google віртуальний
глобус, карта та інформаційна програма, яка створена у червні 2005 року [3].
Відображає Землю із накладеними зображеннями, які отримані з супутникових
знімків, аерофотознімків, географічно-інформаційна система 3-D знімків
Планети.
Google Earth містить велику кількість інформації, яку користувачі
постійно збільшують як кількісно, так і якісно.
При запуску Google Earth зліва з‘являється панель, у якій містить велика
кількість інформації, завантаженою не тільки співробітниками Google, але і
простими користувачами, які створюють свої власні інформаційні об‘єкти і весь
час доповнюють їх новою інформацією, створюючи путівники. Необхідні для
користувача дані та зображення у Google Earth можна завантажувати
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автоматично з глобальної мережі Інтернет та зберігати їх у пам‘яті комп‘ютера
і на жорсткому диску для подальшого використання.
Візуалізації зображення полягає у тривимірній моделі земної кулі,
відображення якої на екрані відбувається за допомогою інтерфейсів DirectX або
OpenGL. Переміщення на Планеті здійснюється шляхом зміни положення
«віртуальної камери».
Геомоделювання – це автоматизоване проектування геологічних об‘єктів,
їх властивостей, включає в себе широкий спектр навичок, які поширюються в
різних областях [4].
Геомоделювання з Google Earth– процес створення 3-D моделей будинків
і подальше їх розміщення.
Геомодель - 3-D модель об‘єкта реального світу у Google Earth.
Розміщення 3-D геомоделей на розгляд у Google Earth є абсолютно
безкоштовним, але модель повинна відповідати певним стандартам. Геомодель
повинна :
 бути реальним об‘єктом;
 мати найвищу якість поміж інших;
 наявність фототекстур;
 відповідно розташовуватися відносно інших зображень Google
Earth;
 бути однією будівлею;
 розташовуватися точно над поверхнею Землі;
 не містити громіздкого проектування рельєфу та сторонніх або
тимчасових об‘єктів;
 точною у розмірах з урахуванням масштабу;
 не містити реклами, спамів;
 бути завершеною моделлю.
Для створення геомоделей використовують такі методи як:
 геомоделювання за допомогою Архітектора;
 геомоделювання з Sketch Up.
Архітектор Google - це веб-додаток, який дозволяє користувачам
створювати тривимірні будівлі для додання у Google Earth[5]. Він є
безкоштовним додатком, робота з яким відбувається у веб-браузері.
Щоб створити 3-D модель за допомогою Архітектора навіть не потрібно
фотографій, аерофотознімки уже є наявними у Google.
Процес створення геомоделей полягає у зіставленні базових «будівельних
блоків» з зображеннями споруд.
Застосування Архітектора є досить зручним і легким у Google Earth, але
можливий за умови наявності регіону, створюваної споруди, у списку регіонів
підготовлених для роботи в Архітекторі.
України не включена до цього списку, тому для створення будівлі
альтернативою являється Sketch Up.
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Метод створення геомоделей за допомогою Sketch Up більш популярний,
його використовують для створення незвичних, складніших за архітектурою
будівель. Також це метод підходить для створення моделей зі вертикальними
зовнішніми стінами та плоским, скатним дахом.
Sketch Up – це безкоштовна програма, призначена для створення
тривимірних зображень, а також будівель для Google Earth
Процес геомоделювання зі Sketch Up полягає у:
 власне створення контуру – «коробки» моделі - з застосуванням
інструменту Push / Pull;
 фототекстурування моделі з фотографіями структури, які будуть
окремо змодельовані.
Фотографії для фототекстурування можна отримати з різних доступних
джерел. Це може бути зображення з Інтернету, зображення Street View, у картах
Google, або створювати власні. В залежності від досвіду роботи та знання
Sketch Up мона обрати рівень, який юільш доцільний:
 Sketch Up початківець;
 Sketch Up досвідчений користувач.
Завдяки Google Earth нове покоління отримало можливість вивчати
планету «справжньою», на основі реальних зображень зпівставлених з
географічними картами та у реальному часі. У тому ж інтерфейсі створений
додаток Google Sky, що дозволяє переглядати космічний простір [6]. Дозволяє
отримувати знімки зоряного неба, зроблені самими потужними астрономічними
інструментами світу, та отримувати інформацію про небесні тіла. Платформа
уже використовується для вирішення завдань інтеграції геоданих в глобальних
масштабах.
Вперше звичайний користувач отримав змогу побачити Землю з Космосу
з самим високим і доступним, на сьогоднішній день, розширенням, самостійно
змоделювати трьохвимірний вид території і об‘єктів, з урахуванням рельєфу
цієї місцевості.
Також Google Earth представляє можливість здійснити подорож на дно
океану і стати свідком неймовірних відкриттів, зроблених компаніямипартнерами Google, такими як ВВС і National Geographic, а також дослідити
останки затонулих кораблів, наприклад "Титаніка", в тривимірному зображенні.
Розроблена тривимірна карта Google дна Світового океану дала
можливість вивчати дві третини планети під водою, з зображеннями та відео
життя океану.
У Google Earth за допомогою віртуальнього аудіотуру можна вивчати
планету Марс, простежувати маршрути і дізнаватись подробиці польотів
космічних апаратів.
За допомогою Google Earth та послуги New Scientist можна дізнаватися
більше про рідкісних тварин дикої природи. Загальну базу даних поступово
додаватимуть фотографії представників флори та фауни, що значно полегшить
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роботу екологам, які зможуть оцінювати популяцію та стежити за динамікою
рідкісних тварин і рослин.
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Дану статтю присвячено одній з актуальних проблем матеріалознавства –
вивченню властивостей пружності сталевих і мідних дротів під навантаженням
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Проблема підвищення якості технічних конструкцій пов‘язана із
забезпеченням високого рівня міцності і надійності. Такі обставини сприяють
розробленню нових методів розрахунку і технологій їх виготовлення,
застосовуючи останні досягнення науки і техніки. У багатьох галузях сучасної
промисловості: у гірничій справі, будівництві, судно-, ракето-, авіаконструюванні широко використовуються чисельні види матеріалів.
Останнім часом науковцями в галузі будівництва, механіки деформованого
твердого тіла виконані теоретичні й експериментальні дослідження з проблеми
врахування пластичних деформацій у сталевих і мідних конструкціях.
Однією з актуальних проблем матеріалознавства, опору матеріалів,
композиційних матеріалів є вивчення властивостей сталевих і мідних дротів.
Висвітленню цього нагального питання і присвячена дана наукова робота.
При виконанні наукової роботи автором використано накопичений досвід
в області матеріалознавства, фізики міцності та структурних станів матеріалів:
Афтанділянц Є., Головінський В., Горшков А., Гуляєва О., Загузов І., Зазимко
О., Займовского В., Золоторевского В., Колупаєва Т., Лахтіна Ю., Лопатько К.,
Осінцева О., Трошин В., Федєчев А., Шалашилін В., Юм-Розері В. [1, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11].
Перш ніж приступити до виготовлення металу на виробництві, необхідно
знати структуру його внутрішньої будови. Вченими з‘ясовано, що метали
володіють важливими властивостями: фізичними, механічними, хімічними і
технологічними. Різні характеристики, якими визначають поведінку і кінцевий
стан металевого зразка, в залежності від виду й інтенсивності сил, називають
механічними властивостями металу: міцність, пластичність, в‘язкість,
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пружність, твердість, за якими матеріали поділяють на дві основні групи:
пластичні і крихкі [4].
Дамо пояснення деяким механічним властивостям металів. Міцність –
здатність матеріалу чинити опір пластичній деформації і руйнуванню під дією
навантажень. Пластичність – здібність безповоротно змінювати свою форму й
розміри при деформації. Пружність – особливість твердого тіла повертати
свою форму й розміри після зняття навантаження [4, 5]. Отже, ми розібралися,
які бувають метали та з їх властивостями, перейдемо до більш детального
знайомства зі сталлю і міддю.
Сталь – сплав заліза з карбоном та іншими хімічними елементами.
Додавання карбону до заліза сприяє міцності й твердості сталі, знижуючи
пластичність і в‘язкість. Сталі з високими пружними властивостями застосовують
у машинобудуванні: для виготовлення ресор, амортизаторів, силових пружин
різного призначення; в приладобудуванні – для численних пружних елементів:
мембран, пружин, пластин реле, розтяжок, підвісок. Пружинні сплави повинні
мати міцність, пластичність, витривалість з високим опором при малих
пластичних деформаціях [5, 9, 10].
Мідь – пластичний, м‘який метал золотисто-рожевого кольору. Основна
кількість міді споживається промисловістю у вигляді деформованих
напівфабрикатів, виробництво яких постійно зростає. Науково-технічний
прогрес у галузях промисловості, що використовують мідь, вимагає
безперервне підвищення вимог до чистоти металу з домішками, до якості
деформованих напівфабрикатів і до якості деталей і вузлів, виготовлених з
мідного прокату [11, с. 7].
Зупинимось на деяких властивостях матеріалів, тому що саме від них
залежить людська небезпека і подальший розвиток техніки. Спробуємо
розібратися в якостях сталі й міді.
У твердому стані метали і сплави являють собою тверде кристалічне тіло.
Вони складаються з кристалічних тіл, які сформовані з безлічі маленьких
кришталиків. Всередині кожного кришталика є атоми, які розташовуються у
строго геометричному порядку, утворюючи кристалічну решітку, а властивості
металевих кристалів залежить від структури атомів і від особливостей будови
вільних атомів [1, с. 7].
Як нам відомо, чистих металів у природі не існує, так і в промислових
умовах неможливо виробити метал без домішок. Навіть, використовуючи
способи ультра очищення, метали все одно будуть містити малу частку
домішок і їх прийнято називати розчинною речовиною, а основний метал –
метал-розчинник. Атоми домішок займають пустоти в основному металі, за
рахунок чого відбувається спотворення кристалічної решітки. Від розмірів
атомів розчинника і розчиненої речовини залежить чи буде решітка
розширятися або стискуватися [3, с. 92 – 93].
При термічній обробці металів відбувається відрив атомів від решітки,
утворюються порожнини і в металевій структурі виникають дефекти (вакансії),
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які призводять до рихлість і крихкості металів, а при низьких температурах
число вакансій різко падає [1, с. 12–14].
Отже, будь-які тіла, матеріали складаються з частинок або молекул. Між
ними діють молекулярні сили, які перешкоджають зовнішнім силам у зміні
форм. При стисненні металу всередині кристалічної решітки відбувається
зближення атомів, вони протистоять стискаючий дії; при розтягуванні атоми
злегка віддаляються один від одного. В обох випадках спостерігається
невеличке зміщення атомів [3, с. 110; 8, с. 18].
Коли до тіла прикладається сила і під її впливом змінюється форма тіла,
то всередині самого тіла відбувається переміщення часток до тих пір, поки не
встановиться рівновагу між зовнішніми та внутрішніми силами. Такий стан тіла
прийнято називати деформацією (від лат. deformatio – спотворення) [2].
Деформацію підрозділяють на пластичну і пружну. Види пружної
деформації: розтягнення, стиснення, кручення, зсув, вигин. Пружна деформація
повністю зникає після припинення дії зовнішніх сил, а пластична – не
відновлює первісну форму або розміри.
Під дією деформації виникає сила пружності, яка завжди спрямована так,
щоб зменшити величину деформації тіла. Особливості сили пружності: виникає
при деформації, одночасно у двох тіл, які беруть у ній участь; перпендикулярно
деформованій поверхні; протилежна за напрямом зсуву часток тіла.
Причиною виникнення сил пружності є взаємодія молекул тіла. В
недеформованому тілі молекули знаходяться саме на такій відстані, при якій сили
тяжіння або сили відштовхування врівноважені. При зміні відстані між атомами
змінюються сили взаємодії між ними, які прагнуть повернути тіло до початкового
стану, тому сили пружності мають електромагнітну природу. У табл. 1 наведемо
дані про зміни у тілі під навантаженням.
Таблиця 1
Дії тіла під деформацією
Розтягнення Розміри тіла збільшуються.
При розтягненні сила пружності прагне стиснути тіло.
Розміри тіла зменшуються. При стисненні сила пружності
Стиснення
прагне розпрямити тіло.
Розглядаючи види деформації, ми підійшли до визначення закону Гука,
на якому базується пружні властивості матеріалів. Без знання цього закону
неможливо будувати. З усіх вищенаведених даних випливає Закон Гука: cила
пружності, що виникає при деформації тіла, прямо пропорційна його
подовженню (стисненню) і спрямована в сторону протилежну переміщення
частинок тіла при деформації.
Fпр. = - k∆l
Де ∆l – зміщення кінця тіла (м); k – коефіцієнт пружності або жорсткості
(Н/м). Прийнято, що ∆l = l – l0 – подовження тіла. Знак «–» показує
протилежність напрямку зміщення [2, с. 120].
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Не можна обійтися без пояснень модуля пружності або модуля Юнга
[2, с. 120]. Модуль пружності характеризує сили міжатомної взаємодії. Ним
характеризують пружні властивості металів, його визначають експериментально і
заносять у спеціальні таблиці, якими користуються при розрахунках і
проектуванні. Можна сказати, що модуль Юнга – коефіцієнт пропорційності
(незмінна величина – константа) металів чинити опір при пружній деформації
(розтягнення і стиснення). Наочно наведемо дані про модуль Юнга для сталі й
міді у табл. 4 [7, с. 21 – 23].
Таблиця 1.4
Механічні властивості твердих тіл
Метал Модуль пружності (модуль Юнга) Е, МПа
Кістка
3
Скло
7
Мідь
11 – 12
Сталь
20 – 21
З наведеної таблиці можна зробити висновок, що мідь і сталь мають дуже
низький модуль пружності порівняно з іншими матеріалами.
Висновки з даного дослідження. Відтак, нами проаналізовані
характеристики сталі й міді. В даних металах можна знайти спільне і відмінне.
Вчені повсякчас працюють над вдосконаленням процесу виробництва стальних і
мідних напівфабрикатів, щоб підвищити якість металу, збільшити термін
використання виробів тощо. Метали володіють важливими властивостями:
фізичними, механічними, хімічними і технологічними. Сталь застосовують для
виробництва машин, верстатів, будівельних металоконструкцій, предметів
широкого вжитку тощо. Мідь використовують для виготовлення посуду,
прикрас, різних художніх виробів, проводів, кабелів та ін.
З‘ясовано, що сила, яка виникає в тілі в результаті його деформації і
прагне повернути тіло у вихідне положення, називають силою пружності. Під
дією сили пружності виникає деформація. Якщо зникне деформація тіл, то
зникне і сила пружності. Сили пружності працюють в техніці і природі: у
годинникових механізмах, амортизаторах на транспорті, канатах і тросах,
людських кістках і м‘язах тощо. Існують п‘ять видів деформації: кручення,
розтягнення, стиснення, зсув, вигин.
Формування кристалічної решітки металу, його іонного скелету при
затвердінні дозволяє зберігати форму і протистояти зовнішнім силовим діям.
Природа сил міжатомної взаємодії і закони, що їх визначають, досліджуються
методами квантової механіки і є досить складними. Спроба змінити міжатомні
відстані призводить до прояву пружності металів і «роботою закону пружності
деформації», відомого як закон Гука. Вченому належить почесне місце у
відкритті важливого закону, на якому базується механіка пружного тіла.
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This article is devoted to one of the most urgent problems of materials science is the study
of the properties of elasticity of steel and copper wires under the load of stretching and
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У роботі порівняно традиційний метод прогнозування парної регресії із
новим підходом – фрактальним. Досліджено і спрогнозовано собівартість
продукції на прикладі ПАТ «Херсонський хлібокомбінат»
Ключові слова: фрактали, регресійний аналіз, собівартість
У сучасній економічній науці однією з головних проблем є передбачення
майбутнього стану об‘єкту дослідження: підприємства, галузі, національної
економіки, світового господарства в цілому. Вирішення цієї проблеми вочевидь
дозволило б розв‘язати багато супутніх проблем: обґрунтування виробничого
плану фірми, розподіл інвестицій в рамках галузі, вибір проблемних зон і
галузей для подальшої державної підтримки тощо. На даний час й українські, й
зарубіжні економісти розробили численні методи прогнозування. Втім, як
показує досвід, жоден з них не є абсолютно точним. Це можна побачити хоча б
з того, що світова економіка фактично виявилася неготовою до світової
фінансової кризи кількарічної давнини.
Мета даної роботи – розробити основні принципи нового методичного
підходу до прогнозування витрат підприємства й виявити фрактальні структури
на рівні підприємства з метою надання точного прогнозу його розвитку.
Об‘єктом дослідження стало ПАТ «Херсонський хлібокомбінат»,
предметом – собівартість продукції за кілька останніх років.
Традиційні методи прогнозування детально описані й мають чіткі
методики розрахунків. Прогнозуватимемо собівартість хлібу ПАТ на січень,
лютий і березень 2012 року за допомогою економіко-математичного методу
парної лінійної регресії. За основу взяті дані, наведені у таблиці 1.
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Таблиця 1
Вихідні дані для прогнозування динаміки собівартості
ғ

Місяць 2011 року

Собівартість, грн.

1

Травень

1275898

2

Червень

3

Липень

1407601,24

4

Серпень

1268434,5

5

Вересень

1693841,24

6

Жовтень

1332071,4

7

Листопад

1056091,69

8

Грудень

1460593,77

1310914,65

Була використана традиційна методика розрахунку за такими етапами:
- розрахунок додаткових вихідних даних, де за xi взято номер місяця, а за
yi ; - значення ціни виробника на цей період: x 2 ; xi * yi ;  xi ;  yi ; x; y. ;
- розрахунок коефіцієнтів математичної моделі (лінійного рівняння);
- запис рівняння і підстановка необхідних xi (номерів місяців).
Коефіцієнти моделі розраховано за такими формулами. Коефіцієнт b1:
b1 

( xi * yi )  x * y
,
( xi 2 / n)  ( x) 2

де xi – номер місяця відповідно до таблиці 2.2.;
yi – відповідне значення вартості виробленого хлібу, тис. грн.;
n – кількість місяців у таблиці.
Коефіцієнт b0 розраховано за наступною формулою:
b0  y  b1 * x
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У таблиці 2 наведено результати додаткових розрахунків за допомогою
програмного забезпечення Microsoft Excel.
Таблиця 2
x
1
2
3
4
6
7
8
Прогноз
9 (січень 2012 р.)
Прогноз 10 (лютий 2012 р.)
Прогноз 11 (березень 2012 р.)

y
1275898
1310914,65
1407601,24
1268434,5
1693841,24
1332071,4
1056091,69
1362336,498
1364926,65
1367516,803

x^2
1
4
9
16
36
49
64

xy
1275898
2621829,3
4222803,72
5073738
8469206,2
7992428,4
7392641,83

Рівняння регресії має вигляд:
y = 1339025 + 2590,1525*xi
Отже, у січні 2012 року собівартість має скласти 1362336,5 грн., у
лютому 2012 року – 1364926,65. грн., у березні 2012 року – 1367516,803 грн.
Розглянемо варіант прогнозування, заснований на фрактальних
принципах. Фрактал – це самоподібна структура, що повторює себе у часі.

Рис. 1. Графік динаміки собівартості
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Як можна побачити, типовий фрактал (фрактал ғ1, див. рис. 2)
формується з березня 2009 року по січень 2010 року. Він же повторюється з
листопада 2010 року по вересень 2011 року. Його тривалість 10 місяців. Між
двома фракталами ғ1 бачимо фрактал ғ2 (див. рис. 3) у формі перевернутої
букви «М» з трьома вершинами з березня 2010 року по листопад 2010 року.
Його тривалість 8 місяців. У ньому проявляється правило третьої хвилі.
Відповідно до нашої теорії з січня 2012 року знову почнеться фрактал ғ2,
тобто почнеться падіння протягом 4 місяців (до квітня 2012 року), потім
зростаюче коливання протягом трьох місяців (до липня 2012 року) і у серпні
2012 року собівартість перевершить найбільше значення на вересень 2011 року.
Як можна побачити, наведені два прогнози – один за традиційним
методом і один за допомогою новітньої методики – різняться. За традиційним
прогнозом динаміка собівартості і прибутку у 2012 році буде суто зростаючою,
але повільними темпами. За прогнозом на основі атракторно-фрактальних
принципів динаміка спадатиме на початку 2012 року і коливатиметься надалі.
Динаміка розвиватиметься стрибкоподібно. Цей прогноз є точнішим і дозволяє
краще визначити сприятливий час для інвестицій. Перевірити його можна буде
на початку 2013 року.

Рис. 2. Фрактал №1
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Також слід зауважити, що фрактал ғ1 і фрактал ғ2 між собою є
подібними, оскільки в них повною мірою проявляється правило «третьої
хвилі». Це правило, виявлено Еліотом після вивчення великої кількості
статистичних даних різних країн говорить, що третя хвиля (вершина
коливання) розвитку системи завжди є найбільшою, після чого йде поступове
скорочення системи і спад. Варто зазначити, що відповідно до теорії катастроф
третя хвиля формується під час хаотизації системи. Якщо ж розглядати систему
рівня «підприємство», то процеси хаотизації-дехаотизації тут розвиваються
постійно і почергово.
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Рис. 3. Фрактал №2
Аналіз фракталів здійснено за допомогою технічного аналізу, який
використовується для прогнозування у біржевій торгівлі. В економіці
підприємства він раніше не використовувався.
Співставлення прогнозів за традиційною методикою і за допомогою
фракталів (див. рис. 2 і 3) також дає змогу побачити недосконалість класичних
економіко-математичних моделей для використання у коротких періодах
(місяць, рік). Графіки свідчать про перспективність фрактальних моделей.
Класичні методи показують лише тренд розвитку, втім зовсім не враховують
біфуркації системи, які мають бути використані при плануванні й інвествуанні
у нові засоби праці і нові види продукції.
Використання описаного підходу дозволить значно підвищити
ефективність прогнозування і результативність прийнятих рішень і загалом
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господарської діяльності.
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ІНТЕГРАЛ СТІЛТЬЄСА. ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ
І. Шпота
Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри
математики Погребний В. Д.
Кафедра математики
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
e.mail: malaya_inna@mail.com
У роботі приділено увагу важливому поняттю математики – інтегралу
Стілтьєса. У першому розділі розглянуто класичну побудову інтеграла
Стілтьєса, у другому – застосування інтеграла у функціональному аналізі, а в
третьому – узагальнений інтеграл Стілтьєса.
Ключові слова: інтеграл, функціонали, Стілтьєс.
Вперше приклади застосування методів інтегрального числення
зустрічаються в дослідженнях давньогрецьких вчених Евдока Кнідського (IV
ст. до н.е.) та Архімеда із Сіракуз (ІІІ ст. до н.е.) по визначенню площ, об‘ємів і
центрів мас. Визначений інтеграл (без вживання назви) існував більше 2000
років без застосування через складність обчислення інтегральних сум. Своє
широке застосування він отримав лише в кінці XVIII ст., коли Ньютон та
Лейбніц відкрили його тісний взаємозв‘язок з невизначеним інтегралом. Перше
означення інтеграла як границі інтегральних сум, яке й до тепер є загально
прийнятим, дав у 1821 р. Коші. Подальший розвиток поняття інтеграла
відображається у працях Рімана.
Після Коші і Рімана, протягом другої половини ХІХ століття, була
запропонована велика кількість різних означень інтеграла, які стосувалися як
обмежених, так і необмежених функцій.
У 1894 р. Томас Стілтьєс запропонував узагальнення інтеграла Рімана. Але
трапилось так, що нові відкриття не відразу були використанні на практиці. І
лише через 15 років група математиків, зокрема Анрі Лебег, зацікавилися
працями Стілтьєса в інтегральному численні і продовжили його дослідження.
Так з‘явився, не менш важливий в математиці, інтеграл Стілтьєса-Лебега.
Інтеграл Стілтьєса відіграє важливу роль в аналізі, математичній фізиці і
теорії ймовірностей. Зокрема, він використовується в теорії криволінійних і
кратних інтегралів, в теорії моментів і в теорії потенціалів.
Розглянемо означення інтеграла Стілтьєса для непевної функції.
Нехай функція f(x) неперервна в інтервалі a  x  b . Для цього візьмемо
деяке розбиття
a  õ0  õ1  x2  ...  xn  b
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інтервалу a  x  b , виберемо в інтервалах xk 1  x  xk , довільні точки u k , потім
складемо суми
kN

 f u U x   U x 
k 1

k

k 1

k

використавши граничний перехід при x k  x k 1  0 , отримаємо інтеграл, який
позначають
b

 f x dU x  [2, 119].
a

При цьому повну варіацію varU a, b  функції U x  між а і b можна отримати
як
b

 dU x  .
a

Зупинимося на застосуванні інтеграла Стілтьєса в функціональному аналізі.
В аналізі і в теорії функцій ми постійно зустрічаємося не тільки із
звичайною функціональною залежністю, але й з залежністю трошки іншого
виду. При звичайній функціональній залежності заданому значенню аргумента
відповідає деяке значення функції. Але можлива залежність навпаки, при якій
число визначається заданням функції. Прикладом такої залежності є інтеграл
(хоч він буде звичайним інтегралом, хоч інтегралом Стілтьєса). Як тільки
функція f(x) задана, її інтеграл
b

 f x dU x 
a

дорівнює певному числовому значенню. Величина A f  , значення якої
отримується заданням функції f(x), називається функціоналом.
Із функціоналів, які означені для неперервних функцій f(x), визначених, в
свою чергу, в деякому інтервалі a  x  b , особливої уваги заслуговують
функціонали з наступними властивостями [1, 131]:
1о. Дистрибутивність. Якщо  1 ,  2 , ...,  ð – довільні константи і
f  x    1 f 1  x    2 f 2  x   ...   p f p  x  ,
то
A f    1 A f 1    2 A f 2   ...   p A f p  .
о
2 . Неперервність. Якщо послідовність функцій
f 1  x ,

f 2  x , ...,

рівномірно збігається до функції f(x), то

f p  x , ...

 

A f   lim A f p .
p 

Функціонали, які задовольняють цим властивостям, називаються лінійними.
Інтеграл є лінійним функціоналом.
Отже, вивчення інтегрального числення є дуже важливим і необхідним.
Його застосування сягає за межі математики, фізики і природознавства. За
допомогою інтеграла Стілтьєса можна вирішити досить різноманітні задачі.
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Цікаво зазначити, що сам Стілтьєс прийшов до досліджуваного поняття
займаючись неперервними дробами в зв‘язку з так названою проблемою
моментів.
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У роботі розглянуто побудову топологічних просторів на основі
збіжності послідовностей. Дана робота буде корисною студентам старших
курсів фізико-математичного факультету.
Ключові слова: збіжність, послідовність, напрямленість, класи
збіжності.
Граничний перехід є основною лінією аналізу у широкому розумінні. У
класичному аналізі розглядають збіжність послідовностей і функцій в просторі
, далі ці поняття узагальнюються на метричні простори і потім ще на більш
загальні простори.
В топологічних просторах для опису збіжності використовують дві
основні конструкції – фільтри і напрямленості. Ці конструкції є
еквівалентними, а значить маючи деяку напрямленість можна легко перейти до
фільтра і навпаки. Напрямленості були розроблені на початку 20 століття
українським математиком С. О. Шатуновським та американцями Е. Муром та Г.
Смітом для числових множин і узагальнені на топологічні простори
американцем Г. Біркгофом. Фільтри вивчала і застосовувала у своїх
дослідженнях група французьких математиків Бурбакі.
Напрямленість – це модифіковане поняття послідовності, пристосоване
для вивчення проблем збіжності в загальних топологічних просторах.
Необхідність модифікації поняття послідовності виникла тому, що існують
топологічні простори, топологія яких не може бути повністю описаною
виключно послідовностями. Наприклад для числової прямої, замикання будьякої множини можна охарактеризувати як множину, яка разом з усіма своїми
послідовностями містить їх границі, чого не можна сказати про деякі інші
топологічні простори. В зв‘язку з тим, що вводиться секвенціальне замикання,
яке може бути секвенціально не замкненим, доводиться розглядати більш
складні конструкції збіжності для адекватної характеристики топологічної
структури в термінах збіжності. Саме в таких випадках слушно користуватись
вище зазначеними поняттями фільтра та напрямленості.
Але тоді виникає запитання, в яких топологічних просторах для опису
топології достатньо послідовностей? Розглянемо вирішення даного питання.
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Для цього нам знадобиться окремий клас просторів – топологічні простори з
першою аксіомою зчисленності.
Простір Х називається таким, що задовольняє першій аксіомі зчисленності,
якщо в кожній його точці існує локальна база, що складається з не більше ніж
зчисленного числа околів цієї точки.
Нескладно довести, що в такому просторі замикання множини буде
включати в себе послідовності разом з їхніми границями. Але виявляється, що є
більш ширші простори, які описуються послідовностями, розглянемо їх
детальніше.
Топологічний простір Х називається секвенціальним простором, якщо
множина A  X замкнута тоді і тільки тоді коли вона разом з усіма своїми
послідовностями містить їх границі.
Топологічний простір Х називається простором Фреше – Урисона, якщо
для будь-якої множини A  X і для будь-якого x  A існує послідовність точок
множини А, що збігається до х.
Зрозуміло, що кожний простір, що задовольняє першій аксіомі
зчисленності є простором Фреше – Урисона, а кожний простір Фреше –
Урисона є секвенціальним простором [4, 94].
Справді, якщо простір Х має зчисленну базу {U i }iN в точці х і x  A ,
вибираючи для кожного i = 1, 2,… точку xi  U 1  U 2  ...  U i , ми отримаємо
послідовність ( xi ) iN точок множини А, що збігається до х. Тобто кожний
простір, що задовольняє першій аксіомі зчисленності є простором Фреше –
Урисона. Друга частина твердження випливає безпосередньо з означення.
Дані простори можна повністю описати послідовностями.
Існує ще й інший підхід до розв‘язання даної проблеми, він полягає у
використанні так званих класів збіжності. Для розуміння цього поняття нам
знадобиться також поняття напрямленості:
Напрямленістю
на
множині
Х
називається
функція
S  ( x )  A або
де A – напрямлена множина. Запис:
S : A X ,
S=( x A) [3, 95].
Нехай Q – деякий клас, утворений парами ( S , s ) , де S – напрямленість в
просторі X і s – точка. Важливе питання: в яких випадках існує топологія  на X
така, що (S , s)  Q тоді і тільки тоді коли напрямленість S збігається до точки s
відносно топології  ? Зрозуміло, що в такому випадку клас Q має бути
наділений рядом певних властивостей, якщо така топологія існує.
Сімейство Q називають класом збіжності, в тому і лише в тому випадку,
коли воно задовольняє наступним умовам (для зручності говорять, що S
збігається (Q) до s, тоді і тільки тоді, коли (S , s)  Q ):
1)
Якщо S така напрямленість, що S n  s, n , то S збігається (Q) до s.
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2)
Якщо напрямленість S не збігається (Q) до s, то і будь-яка її
піднапрямленість не збігається (Q) до s.
3)
Якщо напрямленість S не збігається (Q) до s, то існує її
піднапрямленість, ніяка піднапрямленість якої не збігається (Q) до s.
4)
Нехай D – напрямлена множина, і кожному m з D відповідає деяка
напрямлена множина E m . Позначимо через F добуток D   E m і покладемо
mD

R( m, f )  (m, f (m)) для довільного (m, f ) з F. Якщо для кожної пари m∈D, n∈ E m

S ( m ,n ) є

елементом

деякого

фіксованого
lim S( m,n )
напрямленість S°R збігається до lim
m
n

топологічного

простору,

то

Дана конструкція дозволяє будувати топології спираючись на класи
збіжності. Зрозуміло, що ми використовуємо поняття напрямленості в
означенні, яке є ширшим ніж послідовність. Для того, щоб дана конструкція
дозволяла отримати топології породжені послідовностями, нам достатньо взяти
лише три перші умови замінивши в них слово напрямленість на послідовність.
Таким чином ми розглянули топологічні простори породжені збіжністю
послідовностей. Слід зазначити, що дана тема є досить новою і багато питань
потребують детальнішого вивчення.
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Анотація. Сучасні освітні технології та інновації вирішують найсуттєвішу
проблему освіти – як навчити вчитися. Стаття знаходиться у
безпосередньому зв‘язку з цією проблемою та носить актуальний практичний
характер. Стаття присвячена позашкільним методам та педагогічним
технікам організації самостійних дослідницьких робіт учнів з фізики. Це
обумовлено багаторічним практичним досвідом діяльності громадського
ліцею «Сузір‘я», що продемонстрував ефективність та перспективність
найбільш сталих методів та педагогічних технік.
Ключові слова: педагогічні техніки, дослідницька діяльність з фізики,
позашкільні методи навчання, проектування, експедиції.
У навчанні трудність не в питанні що слід робити, а як це зробити… А це
вже питання педагогічної техніки (сукупність засобів і прийомів, методів в
процесі виробництва. Техніку можна вивести лише із досвіду. «Закони різання
металу не могли б бути винайдені, коли є технічний досвід, можливі винаходи,
удосконалення, відбір і відбракування» – писав А.С.Макаренко.
Ми виходимо з тлумачення "техніки" як сукупності засобів, прийомів,
навичок, які використовуються у навчально-виховній роботі.
Педагогічна техніка — це сукупність раціональних засобів, умінь та
особливостей поведінки педагога, спрямованих на ефективну реалізацію
обраних ним методів і прийомів навчально-виховної роботи з окремим
індивідом чи колективом відповідно до поставленої мети навчання та
виховання з урахуванням конкретних об´єктивних і суб´єктивних умов.
Якщо розглядати методики як поєднання засобів впливу на оптимізацію
процесу засвоєння знань, то педагогічні техніки поєднують методи у
комплексній системі які дозволяють найбільш ефективно поєднувати навчання
з вихованням особистості до рівня самоосвіти, самовдосконалення, самооцінки.
Предметом нашого дослідження стали пізнавальні процеси спрямовані на
дослідження фізики природних явищ, що найбільш ефективно формували
поняття – як головну ознаку засвоєння знань. Форми організації дослідницької
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діяльності учнів найбільш творчо та демократично виникали саме в
позашкільному середовищі. Цьому сприяли громадські об‘єднання з освітнім
виховним спрямуванням своєї діяльності.
Найбільш ефективною була і залишається дослідницька діяльність під час
літніх наукових експедицій. Тематика досліджень віддзеркалює різноманітність
можливостей спілкування з природою саме в літній час. (див. Таблиця 1)
Таблиця 1.
Тематика
Години
Рейтинг
Результат
(кількість
(5 балів)
(12 балів)
за
експедицію)
Поверхневий натяг водоймищ
10
3
9
Атмосферні явища (туман, роса,
12
4
9
опади, веселка)
Сила Коріоліса (береги річок)
4
3
7
Розповсюдження звукових
4
4
8
коливань
Капілярні явища
6
4
10
Сонячні плями
6
4
10
Фази Місяця
8
4
9
Визначення географічних
6
2
8
координат місцевості
Оптичні ефекти
6
4
10
(схід та захід Сонця, гало)
Сонячні та зоряні годинники
8
5
10
Енергія руху води та повітря
6
4
10
Навіть поверхневий аналіз наведеної таблиці свідчить про актуальність
додаткових занять з фізики (сума годин – 76). Допитливе ставлення до
тематики дослідження з фізики природних явищ (середній рейтинг – 3,72).
Високий результат інтелектуальної роботи з написання реферату в умовах
експедиції (середній бал – 9,09).
В таких координатах педагогічна техніка набуває стимулюючого
(схвалення) та оцінюючого характеру (бажання порівнянь у знаннях), що
значно підвищує її вплив на пізнавальні процеси в умовах експедиції.
Якщо додати роботу консультаційних лабораторій експедиції, часи
читання, пізнавальні ігри, екскурсії, спостереження на природі, то можна
стверджувати, що педагогічна техніка організації дослідницьких робіт учнів з
вивчення фізики природних явищ в умовах експедиції носить
високоефективний та комплексний характер.
Не можливо оминути вплив спілкування, активного відпочинку,
самообслуговування в автономних умовах перебування на активізацію
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мислення учнів, допитливе ставлення до взаємозв‘язків у природних процесах,
романтику та привабливість такої форми організації досліджень.
Особливе значення набуває педагогічна техніка організації публічного
захисту рефератів, як підсумку дослідницької діяльності. Компетентне журі,
зацікавлені слухачі, розуміння предмету дослідження – значно підвищують
важливість цього заходу в системі самооцінки особистості учнів. Жоден з них
не залишається байдужим до цієї справи. Емоційний стан, задоволення,
визнання особистих досягнень значно впливають на мотивацію до
дослідницької діяльності.
Дослідницькі роботи учнів можуть організовуватись педагогічною
технікою як конструювання, моделювання, винахідництво, проектування.
Найбільш яскраво це відтворювалось у традиційному конкурсі захисту
науково-фантастичних проектів учнів до Дня космонавтики та авіації.
Громадський ліцей «Сузір‘я» проводив цей захід як підсумок творчих зусиль
учнів спрямованих на розвиток мислення, уяви, інтелектуальних здібностей.
Практичне використання отриманих знань з вивчення фізики, знайомство з
сучасними досягненнями технологій поєднуються з високим дослідницьким
потенціалом спрямованим у майбутнє людства.
Проекти складались за визначеною тематикою:
- Роботи та їх використання.
- Екологія планети Земля.
- Зорельоти та колонії землян у Всесвіті.
- Міста майбутнього.
- Школа майбутнього.
- Освоєння Сонячної системи.
Обрана тема вимагала ґрунтовних дослідницьких зусиль для з‘ясування
сучасного стану досягнень з обраного напрямку. До цього залучались не тільки
отримані знання, але й велика частка пошукової самостійної роботи з
накопичення інформації. Її обробка та узагальнення з точки зору фізики
природних явищ здійснювалась за педагогічною технікою організації
дослідницьких робіт: проблема – питання – відповіді – вирішення.
Якщо розглянути це на прикладі проектування польоту на Марс, то
проблемою є: як подолати річний переліт до планети Марс, зібрати інформацію,
доставити її на Землю, зберегти життя та працездатність екіпажу.
Питання:
1) коли можливий найкоротший переліт?
2) як впливає невагомість на організм людини, рослин, функції апаратури,
властивості води за термін перельоту?
3) як впливає «сонячний вітер» на організм людини за межами
магнітосфери Землі?
4) як забезпечити зв‘язок з екіпажем у реальному часі?
5) як забезпечити переліт енергією?
6) як організувати побут і відновлення ресурсів?
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Завдання досліджень з‘ясувати найбільш реальну межу між реальним та
фантастичним у проекті. Адже відповіді на питання будуть як уже відомі
людству, так і щось нове, фантастичне.
Педагогічна техніка організації дослідницьких робіт спрямована на проект
вирішення проблеми. Конструкторське бюро складає та розраховує
обґрунтований проект конкретного пристрою або системи з використанням
наукової картини світу з елементами фантастичних припущень. З‘ясовано, що
учні максимально креативні, на відміну від дорослих вчених. Мислення учнів
необмежене такою кількістю законів, постулатів які відомі спеціалістам. Але
завжди існує та частка науки яка залишається не структурованою та достатньо
вільною для гіпотез.
Педагогічна техніка у цьому випадку максимально використовує саме цей
простір. Він існує, як правило, у місцях стиків різних наук, наприклад,
нанороботи (хімія - як організувати рух?, біологія - як отримати штучний
білок?, фізика – як забезпечити стабільність системи?, кібернетика – як
програмувати щодо спеціалізації?).
Якщо учень вдається до використання ідеї нанороботів у покритті поверхні
космічного корабля до Марсу, то його уяву педагогічна техніка спрямовує на
дослідження саме цих питань. Звичайно, що вікові, особисті особливості
впливають на індивідуалізацію педагогічної техніки, але саме в цьому випадку
виникає середовище розкриття здібностей особистості.
Особливу увагу педагогічна техніка організації дослідницьких робіт з
проектування та винахідництва приділяє захисту проекту. Вміння послідовно
обґрунтовано доводити до слухачів, однодумців свої аргументи – обов‘язкове
вміння будь-якого дослідника. Оцінювання захисту відбувається за такими
цікавими для учнів якостями як: науковість, оригінальність, перспективність
проекту який розробляється тривалий час, вимагає системної, плідної, творчої
колективної роботи. Захист таких проектів – справжнє свято юних дослідників.
Висновки.
1)
Позашкільні методи та педагогічні техніки організації
дослідницьких робіт учнів з фізики мають високий потенціал формування
сучасних якостей мислення особистості:
- наукова картина світу (сприймання оточення з точки зору досягнень
сучасної науки);
- цілісне сприйняття природного оточення (взаємозв‘язок людини та
природи);
- оптимістичне, допитливе ставлення до перспектив розвитку технологій
людства.
2)
Поєднання шкільних та позашкільних педагогічних технік
відкриває можливості:
- інноваційних змін навчального процесу (залучення найкращих
педагогічних технік);
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- поступовий гармонійний перехід навчальної діяльності у дослідницьку
(вимога Болонського процесу);
- надання пізнавальному процесу важливої позитивної емоційної складової
(радість, щастя, задоволення) без якого не існує привабливість пізнання,
зокрема до навчання взагалі;
Розробка, практичне випробування та вдосконалення педагогічної техніки
організацій дослідницьких робіт учнів з вивчення фізики природних явищ
актуальне та важливе завдання сучасного вчителя, який готує науково-технічні
революції майбутнього.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ
АУДИРОВАНИЮ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СРЕДСТВАМИ
АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ НАГЛЯДНОСТИ
Э. Р. Абкадырова
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Каменский А. И.
Кафедра иностранных языков
Республиканское высшее учебное заведение
«Крымский гуманитарный университет», (г. Ялта)
е.mail: kafedra_2010@mail.ru
В статье обобщены результаты экспериментального обучения младших
школьников иноязычному аудированию средствами аудиовизуальной
вербальной и невербальной наглядности. Применение аудиовизуальной
вербальной и невербальной наглядности способствует усилению мотивации
учащихся к овладению иноязычным аудированием, развитию мышления,
памяти, наблюдательности, концентрации внимания младших школьников,
позволяет значительно повысить эффективность речевосприятия учащихся,
помогает создать позитивную атмосферу, препятствующую быстрому
утомлению учащихся, потере интереса к предмету, добиться повышения
результативности обучения иноязычному аудированию на начальном этапе.
Ключевые слова: экспериментальное обучение, младшие школьники,
иноязычное аудирование, аудиовизуальная вербальная и невербальная
наглядность.
Приобщение младшего школьника к инокультурной общности средствами
иностранного языка позволяет ему не только овладевать изучаемым языком и
инокультурой, но и осознать себя как личность в рамках собственной культуры.
Одним из основных средств приобщения к инокультуре и овладения
иностранным языком является восприятие младшими школьниками
иноязычной речи на слух.
Проблема обучения иноязычному аудированию рассматривалась
М. С. Балабайко, М. Л. Вайсбурд, Н. И. Гез, Н. В. Елухиной, Л. А. Зайцевой,
С. Л. Захаровой,
Я. М. Колкером,
Л. Ю. Кулиш,
М. В. Ляховицким,
В. Л. Скалкиным, D. Allwright, A. Anderson, D. Burton, A. Doff, L. Jones, P. Ur.
Исследователи рекомендуют применять на начальном этапе игровые приемы
обучения аудированию, выделяя их дидактические преимущества в силу их
соответствия возрастным особенностям младших школьников. Тем не менее,
424

многие вопросы обучения иноязычному аудированию на начальном этапе
средствами аудиовизуальной вербальной и невербальной наглядности не
получили достаточно полного освещения. Вышесказанное обусловило выбор
темы статьи и составило актуальность исследования.
Цель статьи – обобщить результаты экспериментального обучения
младших школьников иноязычному аудированию средствами аудиовизуальной
вербальной и невербальной наглядности.
Экспериментальное обучение младших школьников иноязычному
аудированию, основанное на разработанной серии упражнений, проводилось в
Евпаторийской общеобразовательной школе I–III ступеней ғ 13 с украинским
и русским языками обучения в ноябре 2011 г. Предполагалось, что применение
разработанной серии упражнений позволит повысить эффективность
формирования и развития аудитивных навыков и умений иноязычного
аудирования как вида речевой деятельности младших школьников средствами
аудиовизуальной
вербальной
и
невербальной
наглядности,
будет
способствовать усилению мотивации учащихся к овладению иноязычным
аудированием, развитию памяти, мышления, наблюдательности, концентрации
внимания младших школьников.
Для проверки гипотезы исследования избран вертикальный естественный
открытый эксперимент [1], в процессе реализации которого были
задействованы контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы по 9
испытуемых
в
каждой,
проведены
предэкспериментальный
постэкспериментальный срезы. Предэкспериментальный срез проводился с
целью выявления исходного уровня сформированности речевых навыков и
умений иноязычного аудирования, постэкспериментальный срез – с целью
выявления уровня прироста речевых навыков и умений иноязычного
аудирования младших школьников. При оценивании уровня владения
младшими школьниками иноязычным аудированием учитывались следующие
критерии: степень понимания общего содержания аудиотекста; степень
детального понимания содержания аудиотекста; умение извлечения из
аудиотекста специальной информации.
На начало эксперимента в КГ показатели (в баллах) были следующими:
степень понимания общего содержания аудиотекста – 8,3; степень детального
понимания содержания аудиотекста – 7,9. умение извлечения из аудиотекста
специальной информации – 7,9. В ЭГ соответствующие показатели составили
8,1; 7,9; 7,5 балла. По результатам предэкпериментального среза можно сделать
вывод, что исходный уровень обученности учащихся КГ был несколько выше
уровня обученности учащихся ЭГ.
В процессе естественного методического эксперимента были реализованы
четыре фазы [2]: а) организация и разработка гипотезы, которая заключалась в
следующем: предлагаемая система упражнений способствует формированию у
учащихся навыков и умений антиципации, определения главного и
второстепенного, основной темы текста и отдельных абзацев, повышению
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мотивации изучения иностранного языка; б) реализация эксперимента в
условиях естественного обучения как проверка эффективности применения
разработанной серии упражнений на базе Евпаторийской общеобразовательной
школы I–III ступеней ғ 13 с украинским и русским языками обучения;
в) констатация как выявление количественных и качественных характеристик
результатов исследования; г) интерпретация как объяснение причины
полученных результатов, доказательство их представительности и надежности.
Организация учебного процесса по формированию речевых навыков и
умений иноязычного аудирования средствами аудио и видео материалов, а
также иллюстративной наглядности на начальном этапе осуществлялась на
основе следующих принципов организации учебного процесса [3; 4]:
коммуникативной
направленности,
функциональности,
моделирования
типичных коммуникативных ситуаций общения, новизны, использования
аудиовизуальной вербальной и невербальной наглядности.
Разработанная серия упражнений включала четыре последовательных
этапа учебных действий. Каждому этапу соответствовала своя группа
упражнений, которые объединялись в цикл уроков по определенной теме.
Выполнение учебно-игровых заданий осуществлялось в языковых, условноречевых и речевых упражнениях с опорой на аудиовизуальный вербальный и
невербальный материал. По способу выполнения и характеру направленности
речевой деятельности упражнения серии являлись комбинированными
рецептивно-репродуктивными и рецептивно-продуктивными заданиями.
Специфика использования ситуаций с применением аудиовизуальной
вербальной и невербальной наглядности как средства обучения заключалась в
применении упражнений, направленных на овладение общим и детальным
пониманием аудиотекста, умения извлекать из аудиотекста специальную
информацию, усвоение лексической стороны языка и его грамматической
структуры, различение в тексте главного и второстепенного.
Применение аудиовизуальной вербальной и невербальной наглядности в
типичных комммуникативных ситуациях общения способствовало усилению
мотивации учащихся к овладению иноязычным аудированием, проявлению
внимательности, наблюдательности, памяти, повышению эффективности
речевосприятия и речепродукции учащихся, помогло создать позитивную
атмосферу, которая препятствовала быстрому утомлению учащихся, потере
интереса к предмету, что позволило отойти от традиционной схемы обучения и
добиться повышения его результативности.
Результаты постэкспериментального среза в КГ и ЭГ, при проведении
которого применялись аналогичные критерии оценивания, показали, что
степень уровня сформированности речевых навыков и умений иноязычного
аудирования как вида речевой деятельности у младших школьников, которые
обучались по традиционной методике без применения аудио и видео
материалов, а также иллюстративной наглядности, изменились незначительно.
В КГ показатели были следующими: степень понимания общего содержания
426

аудиотекста – 8,4; степень детального понимания содержания аудиотекста –
7,9; умение извлечения из аудиотекста специальной информации – 8,0. В ЭГ
соответствующие показатели составили 9,3; 8,5; 8,4 балла.
Таким образом, сопоставление результатов предэкспериментального и
постэкспериментального
срезов,
отражающих
степень
уровня
сформированности речевых навыков и умений иноязычного аудирования как
вида речевой деятельности учащихся КГ и ЭГ позволяет сделать вывод об
эффективности разработанной серии упражнений и целесообразности ее
применения в процессе обучения иноязычному аудированию на младшем этапе.
Разработанная серия упражнений способствует усилению мотивации учащихся
к овладению иноязычным аудированием, развитию мышления, памяти,
наблюдательности, концентрации внимания младших школьников, позволяет
значительно повысить эффективность речевосприятия учащихся, помогает
создать позитивную атмосферу, препятствующую быстрому утомлению
учащихся, потере интереса к предмету, добиться повышения результативности
обучения иноязычному аудированию на начальном этапе.
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The results of experimental teaching foreign language listening to primary schoolchildren by
means of audiovisual verbal and non-verbal aids have been summarized in the paper. The use of
audiovisual verbal and non-verbal aids enhances learners‘ motivation to master listening in a
foreign-language, development of thinking, memory, observation, concentration of primary
schoolchildren‘s attention, can significantly improve learners‘ speech comprehension, helps
creating positive atmosphere that prevents learners‘ rapid exhaustion, loss of interest in the subject,
increases effectiveness of learning foreign language listening in the primary classroom.
Key words: experimental teaching, primary schoolchildren, foreign-language listening,
audiovisual verbal and nonverbal aids.
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В статье охарактеризован характер войны и любви как несовместимых
сущностей в романе Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!». Любовь главных героев
среди страданий и кровавых боев рассматривается как антитеза войне с ее
жестоким и бесчеловечным обликом.
Ключевые слова: война, любовь, несовместимые сущности, антитеза.
В творчестве выдающегося американского писателя XX в. Эрнеста
Хемингуэя значительное место занимала тема войны. Для Э. Хемингуэя как
представителя «потерянного поколения» было свойственно мироощущение,
определявшееся страстным отрицанием войны и милитаризма [2, с. 129].
Проблему антивоенной направленности романа Э. Хемингуэя «Прощай,
оружие!» исследовали К. Бейкер, Б. А. Гиленсон, Б. Т. Грибанов, П. Гриффин,
Л. Гурко, И. А. Кашкин, 3. Маянц, Ч. Фентон и др. Однако на сегодняшний
день не достаточно ясно определена авторская позиция в концептуальном
противопоставлении войны и любви в романе «Прощай, оружие!», что
определило выбор темы статьи и составило актуальность исследования.
Цель статьи – выявить авторскую позицию по отношению к войне и
любви в романе «Прощай, оружие!».
Отношение Э. Хемингуэя к империалистическим войнам было
недвусмысленным. Через два десятка лет в предисловии к новому изданию
романа «Прощай, оружие!» он заявлял: «Писатель не может оставаться
равнодушным к тому непрекращающемуся наглому, смертоубийственному,
грязному преступлению, которое представляет собой война» [4].
В антивоенном романе Э Хемингуэя «Прощай, оружие!» (1929),
принесшем писателю мировую славу, запечатлен непосредственный окопный
опыт «потерянного поколения». Правдивое, точное изображение батальных
сцен сочеталось в романе с лиризмом и философской углубленностью [1].
Противовесом войне с ее грязью и бессмысленной жестокостью стала в романе
стихия пылкой и трагической любви лейтенанта Фредерика Генри медсестры
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Кэтрин Баркли, двух песчинок, захваченных кровавым смерчем мировой
войны.
Любовь лейтенанта Генри и медсестры-англичанки Кэтрин Баркли
возникает среди страданий и кровавых боев как чистая и смелая антитеза войне
с ее жестоким и бесчеловечным обликом. На фоне жестоких военных событий у
героев зарождаются самые настоящие и сильные чувства: «Видит бог, я не
хотел влюбляться в нее. Я ни в кого не хотел влюбляться. Но, видит бог, я
влюбился и лежал на кровати в миланском госпитале, и всякие мысли
кружились у меня в голове, и мне было удивительно хорошо…» [3, с. 82].
Первое ранение Генри наносит ему большой физический и духовный вред,
после которого ему необходимо пройти курс лечения. Однако именно это
обстоятельство дает Фредерику возможность прожить небольшой период своей
жизни с любимой. Хемингуэй описывает удивительное лето любви,
незабываемое для героев и производящее впечатление на читателей: «Нам
чудесно жилось в то лето» [3, с. 95]. События, которые происходили в тот
период в стране, были ужасны. Однако героям удалось провести несколько
месяцев, полных взаимопонимания, забот, маленьких знаков внимания и
большого счастья.
Но войне нет дела до любви. Лейтенант вынужден возвращаться на фронт
и продолжать выполнять свои обязанности. Военные дела все ухудшаются, и
лейтенанту Генри приходится выживать в самых ужасных условиях. В этот
период все надежды на будущее и все мысли связаны с любимой: «Когда бы
милая моя Кэтрин. Когда бы милая моя с попутной тучей принеслась. Принеси
ко мне мою Кэтрин, ветер. Что ж, вот и мы попались. Все на свете попались, и
дождику не потушить огня» [3, с. 165]. Внутренний монолог героя содержит
лаконичную, но очень емкую метафору, в которой любовь, сравниваемая с
дождиком, противоставляется огню, олицетворяющему войну.
Фредерик решает прекратить участвие в войне, и главной его целью
становится спасение своей любви и будущего ребенка. Герои решаются бежать
в страну, которая не принимала участвия в войне. Их не страшат ни угрозы
попасть под арест, ни трудности, которые им предстоит преодолеть. Чтоб
попасть туда, они готовы на все, ведь главное, что они вместе: «Я втащил весла,
ухватился за железное кольцо, поставил ногу на мокрый камень и вступил в
Швейцарию. Я привязал лодку и протянул руку Кэтрин» [3, с. 230].
В Швейцарии молодые люди провели несколько счастливых месяцев,
планируя совместное будущее. Но их счастью было суждено оборваться. Их
любовь с самого начала была пронизана ощущением трагической
обреченности, поскольку любовь на войне, среди страданий, крови и смерти,
неизбежно трагична. У Кэтрин это ощущение появляется еще раньше, когда она
признается своему возлюбленному: «Мне кажется, с нами случится все самое
ужасное» [3, с. 99].
В финале романа долгие мучительные роды Кэтрин отнимают у Фредерика
и любимую женщину, и новорожденного ребенка. Как бы лейтенант Генри ни
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старался убежать от войны, ее трагизм настигает его. И Фредерик, как и многие
молодые люди его поколения, заранее знает, что его жизнь обречена на муки, а
любовь – на утрату. «Теперь Кэтрин умрет. Вот чем все кончается. Смертью»
[3, с. 269]. Генри остается один. Его жизнь опустошена и обречена на
одиночество.
Выводы. Тема любви в романе призвана подчеркнуть бесчеловечный
характер войны и невозможность достижения личного счастья в условиях
всеобщих страданий и смертей. Сепаратный мир, заключенный главным
героем, не помогает ему и его любимой избежать трагического конца, который
предчувствовала Кэтрин. Крах личного счастья героев – естественное следствие
антигуманного общественного строя, приведшего к войне. Утверждение права
каждого человека на личное счастье является сутью переосмысления писателем
смысла человеческой жизни.
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In the article there have been considered war and love in Ernest Hemingway‘s novel ―A
Farewell to Arms!‘ as incompatible essences. The main characters‘ love in the midst of suffering
and fights is regarded as an antithesis of war with its cruel and inhuman appearance.
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У статті розглядаються особливості постмодерної казки. Значну увагу
приділено розгляду питання про еволюцію казки, трансформації, яких вона зазнала
на різних етапах свого становлення. Виокремлено визначальні риси, притаманні
сучасній англомовній казці.
Ключові слова: постмодернізм, «негласні заборони», персонаж, психологія
героя.
Казка завжди була і є одним із вічних та унікальних способів розуміння та
зображення світу й людини, яскравим та незвичайним засобом категоризації
навколишньої дійсності. У своєму розвитку казка пройшла ряд трансформацій: від
народних оповідей, спрощених класичних дитячих казок до постмодерного стану.
Професійно писанням казок почали займатися не так давно. Спочатку це
проявляється в збиранні народних казок разом з піснями та віруваннями. Такі
казки (в їхньому оригінальному, а не адаптованому в ХХ столітті варіанті) є
залишками давніх знань про світ, часто спільних для різних світових міфологій.
Так, шанування птахів, особливо хижих, в більшій або меншій мірі властиве
практично кожній міфології (ми кажемо "практично для кожної", хоча дослідники
доводять, що, певно, пташиний культ був у кожній міфології, але це тільки
гіпотеза, бо багато міфів і легенд втрачено). А наділені даром розмовляти звірі,
вітер, сонце, земля тощо в народних казках – пряме свідчення прагнення до
гармонії і розуміння природи і світу в цілому, бо без розуміння неможливе
чарівництво [1]. До того ж першоджерельні казки необов‘язково закінчувалися
позитивно, вони відображали життя, сповнене світлими та темними сторонами,
тріумфами та падіннями.
Приблизно в один і той самий час в різних країнах відомі письменники
починають створювати свої казки, які потім назвуть першими авторськими
казками. Але і О. Пушкін, і брати Грим спиралися на народну традицію і часто на
практично забуті і на той момент ще не повністю втрачені казки, пропускаючи їх
через власне світобачення і дуже сильно змінюючи. Казки ці не адресуються
дітям. Брати Грім, наприклад, були збирачами фольклорних казок, їхня версія
«Попелюшки» набагато більш моторошна, аніж твір Шарля Перро.
433

Тільки ХХ століття створює "казку для дітей". Воно не прагне відкривати
дитині багатства світу, мета століття – навчити дитину моральним нормам,
зробити її слугою ідеології. Одночасно з цим адаптуються, а насправді
спрощуються, як народні, так і авторські казки. Із казок виймаються емоційні
сцени, особливо пов‘язані зі смертю та стражданням. Цей світовий процес досить
хаотичний, але загалом до кінця 70-х – початку 80-х років у світі встановлюються
"негласні заборони":
1. Заборона на біль. Можна тисячу разів вдарити кота Тома по голові ("Том і
Джері"), але він не лише залишиться живий, але і практично не постраждає.
2. Заборона на смерть. Наприкінці казки всі позитивні герої мають або
залишитися жити, або воскреснути.
3. Заборона на пристрасті і поєднання в одному персонажі добра і зла є
найцікавішою серед заборон. Це найбільш складна заборона, бо персонаж, якому
притаманні сильні почуття, обумовлені наявністю в його серці як добра, так і зла.
Такий герой дуже яскравий, живий, "непокірний" авторській волі і "гарний" або
"поганий" лише через обставини, в які потрапив [1].
Вплив на читача такого персонажа важко передбачити. Через це він
вважається потенційно небезпечним. Таким чином ХХ століття відмовляється від
такого героя. Персонажі казок схематичні і скоріше нагадують типажі або
втілюють певні якості (хоробрість, хитрість, мудрість, підлість і т. д.)
Сучасна казка формується під впливом постмодернізму. Вона усвідомлює і
свою форму, і вміст, але бере від постмодернізму відчуття свободи і розкутості.
Через вплетення в постмодерністський дискурс міфів або їх фрагментів у творах
по-новому реалізуються моделі світосприйняття, що сприяє виникненню
додаткових відтінків смислу твору та розширенню діапазону його інтерпретації.
Відмовлення постмодернізму від усіх відомих систем пояснення світу, серед
яких міфологія та релігія, зумовлюють так зване пародіювання як одну з
визначальних рис постмодерністських прозових творів. Тлумачення дійсності, яке
було єдино можливим для міфологічної свідомості, в літературі постмодернізму є
об'єктом пародій. Деяке спотворення первинного тексту відповідає ігровому
підходу авторів-постмодерністів до тлумачення дійсності шляхом іронії та
вигадки. У творах постмодернізму створюється новий світ, що складається з цитат
та алюзій, спостерігається постійна орієнтація на «чуже слово», яка стосується як
сюжету, так і композиції, стилю, фантастики [2]. Яскравим прикладом
постмодерних казок є казки-перевертні. За основу автори беруть сюжети або
мотиви класичних дитячих казок, але наповнюють їх більш глибокими смислами.
Чим же відрізняється сучасна казка від своїх попередників? По-перше,
долаються «негласні заборони»:
1. Подолання заборони на біль.
‗I swung my arms, and fell with a crash that shook the cloud-land and shivered the
billowing cumulus from north to south. My husband caught my look of pain…‘ (Mrs.
Big: ―Jack and the Beanstalk‖ Retold by Michael Cadnum) [4].
У даному фрагменті бачимо, що падіння приносить фізичний біль.
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2. Подолання заборони на смерть.
‗…my husband fell, crashing through the green into the flat and distant earth... my
husband lay like a hill, a mountain shaped like a man, stretched out with his last glance
bright with love for me… it tells the demise of my beloved.‘ (Mrs. Big: ―Jack and the
Beanstalk‖ Retold by Michael Cadnum) [4].
Велетень гине. Його смерть описує дружина. Картина загибелі видається
надзвичайно яскравою адже її підсилюють почуття та емоції велетки.
3. Подолання заборони на пристрасті і поєднання в одному персонажі
позитивних і негативних рис.
‗Glasina felt like crying. What they were afraid of was that the wolf was really a
young man under a spell. According to the stories, if Glasina kissed the wolf, the spell
would break, and it would become a young man again. But if he was as annoying as a
human being as he was as a wolf, Glasina wasn‘t keen on the idea. She would, naturally,
as his rescuer, be expected to fall in love with him… Glasina hadn‘t planned her life this
way. She wanted to learn things, travel, teach, and paint and take pictures. On the other
hand, how could she allow a young man to go on being trapped in a wolf body once
she‘d guessed what was wrong?‘ (A Wolf at the Door by Tanith Lee) [4].
У зазначеному фрагменті спостерігаємо внутрішній конфлікт. Глазіна
вагається між тим, що треба робити з точки зору моралі, і тим, що їй насправді
хочеться робити в житті, чого вона прагне.
По-друге, завдяки подоланню заборони на пристрасті персонажі вже не є
пласкими, як це було раніше. Вони набувають тривимірності. В основі сучасної
казки разом із традицією чарівних казок минулого лежить психологія і багатство
внутрішнього світу героя, завдяки якому створюється зовнішній світ, де ці герої і
мешкають [1]. Конфлікти дуже часто із зовнішньої площини переходять у
внутрішню. Душа, емоції, вчинки, взаємостосунки героїв і навколишнього світу,
іноді й неістот, внутрішній діалог – саме цим цікавиться сучасна казка. Вона
майже всі описи вписує у психологію героя, а відступи – в сюжет. [1]. Наприклад,
у сучасній англомовній казці A Wolf at the Door автор подає такий опис левів: ‗The
lions had developed long, heavy, grayish fur, and huge orange manes (to show they were
still fierce), which from the front made them look like chrysanthemums‘ [4]. Наведений
фрагмент наштовхує на думку, що головний персонаж, дівчинка Глазіна, живе в
гармонії з оточуючим світом і в звичайному може побачити щось унікальне,
глибинне.
Казковий художній простір сучасних казок, хоч і є фантастичним, черпає
деталі з реальної дійсності. А вони у свою чергу здатні передавати національноісторичний колорит пейзажу, світу речей та людських характерів. Назви the
Months of Manhattan, Central Park, Metropolitan Museum, Cape Cod, Walkman, імена
Reen, Rhee вказують на специфічність місця дії, дають уявлення про епоху, звичаї
та цінності.
Серед інших рис, що притаманні сучасній казці, зокрема англомовній, можна
виділити наступні [3]:
- гумор, гра, іронія:
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‗Moral: If you love a waist, you waste a love.‘ (Cinder Elephant by Jane Yolen) [4];
- постійна зміна настроїв;
- часто зустрічаються сумні, навіть трагічні мотиви (смерть велетня у казці
Mrs. Big: ―Jack and the Beanstalk‖ Retold);
- легкість, з якою розгортається оповідь;
- структура казки у якій проза та вірші природно змінюють один одного:
‗They [birds] ate it in one gulp each, singing:
‗The bigger the heart,
The greater the prize.
You will be perfect
In somebody‘s eyes.‘
(Cinder Elephant by Jane Yolen) [4].
Отже, у процесі свого становлення казка пройшла декілька етапів, зазнала
певних трансформацій. І вже сьогодні це не просто оповідний, народнопоетичний,
твір про вигадані особи і події за участю чарівних фантастичних сил, а унікальна
авторська концепція світу, своєрідне, індивідуальне бачення реальної дійсності та
її відображення у вигаданому просторі, не схематичне, а об‘ємне утворення,
сповнене яскравих образів.
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Аннотация. В статье приводятся результаты символического и
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В средневековой культуре наряду с доминирующим религиозным идеалом
начиная с X в. складывается рыцарское движение. Главная задача,
возникающая перед нами, состоит в том, чтобы как можно глубже изучить
рыцарскую культуру, возможно, в каком-то аспекте переосмыслить этот
феномен Средневековья.
Рыцарское движение хотя и формировалось вокруг выполнения военной
функции (защита синьора, война за веру), однако помимо культивирования
духа воинственности, силы, мужества, самоотверженности, презрения к смерти,
рассматривались и раскрывались общезначимые устремления как преданное
служение прекрасной даме, культ естественной любви, право на земное счастье,
благородство, обостренное чувство личного достоинства, прямодушие.
Актуальность темы исследования. Проблемой исследования являются
генезис,
культурная
специфика
и
многообразие
воплощений
западноевропейского рыцарско-аристократического идеала. Рыцарство как
элитарное военное сословие средневековой Европы относится к таким
феноменам культуры, о которых массовое историческое сознание продолжает
сохранять память, актуализированную в стереотипах, мифах и моделях
обыденного поведения. Более того, рыцарство постоянно присутствует в жизни
современного массового человека в виде метафор, универсальных архаических
сюжетов, ценностных суждений, эпитетов, символов.
Тема данной работы позволяет внести вклад в решение таких актуальных
проблем культурологии, как соотношение уникального и универсального в
культуре, значения личностных образцов для формирования больших
культурных стилей.
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Объект исследования - феномен рыцарственности в средневековой
культуре, романтизме и массовой культуре XX века.
Предмет исследования - ценностные характеристики рыцарского идеала,
представляющего своеобразную ценностную и знаковую систему, способную к
исторической модификации и сохранению значимости в более поздних и не
автохтонных культурах.
Целью настоящей работы является культурно-философский анализ
специфики рыцарского идеала, рассматриваемого в единстве его нравственных,
эстетических, социальных и экзистенциальных характеристик.
Методами изучения и анализа послужат нам исторические и
художественные материалы, всевозможная учебная литература по
средневековой культуре, а также научно-исследовательские работы, и
журнальные статьи.
Крупное направление художественного творчества - рыцарская
литература, получившая развитие в период Классического Средневековья.
Героем ее был воин-феодал, совершающий подвиги. Наиболее известны «Песнь
о Роланде» Готфридат Страсбургского (Франция), рыцарский стихотворный
роман «Тристан и Изольда» (Германия), «Песнь о Нибелунгах» (Германия),
«Песнь о моем Сиде» и «Родриго» (Испания) и др.
К западноевропейской литературе относится и распространенная
рыцарская лирическая поэзия, воспевавшая образцы верности Даме сердца,
ради которой рыцари подвергали себя возможным испытаниям с риском для
жизни. Поэты-певцы, прославлявшие в своих песнях рыцарскую любовь, в
Германии назывались миннезингерами (певцы высокой любви), на юге
Франции - трубадурами, а на севере страны - труверами. Наиболее известные
авторы - Бертран де Брон (ок. 1140-1215), Джаурфре Рюдель (1140-1170), Арно
Даниэль [5].
Важнейший памятник английской литературы XIII в. - знаменитые
Баллады о Робин Гуде.
Итальянская литература представлена в основном лирической поэзией, т.н.
«новый сладостный стиль», прославляющий любовь к женщине. Основатель
этого стиля - болонский поэт Гвидо Гвиницелли (1230-1276), а крупнейшие
представители - флорентийцы Брунетто Латини и Гвидо Кавальканти (12591300). Представителями городской культуры были Чекко Анджольери, Гвидо
Орланди (конец XIII в.).
Весьма значительным явлением в литературном творчестве средневековой
Европы была поэзия вагантов (от лат. Vagari - бродить), родиной которой
считается Франция. Вместе с появлением нецерковных школ в XII веке и
возникает данная субкультура - в форме поэтического творчества учащихся
этих школ, бродивших по городам и весям. Особенностью творчества вагантов
была его яркая антиклерикальная направленность, что, безусловно, вызывало
ответные репрессивные меры со стороны церкви.
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Совершим небольшой экскурс в лингвистику. «Рыцарь» в переводе с
немецкого означает «всадник». Строго говоря, немецкое слово Ritter стало
широко использоваться для обозначения рыцарства ближе к концу
Средневековья. Поначалу же рыцарь именовался на латинский манер miles
(воин). Этот термин, пришедший в средневековую латынь из позднелатинского
языка, в эпоху Темных веков означал либо просто военного, либо, в более
широком смысле, практически любого человека, находящегося на королевской
службе [6].
Карл Мартелл, первый военный реформатор из династии Каролингов,
придал этому термину дополнительный смысл. В его правление словом miles
стали называть в первую очередь военную элиту, тех, кто мог позволить себе
приобрести боевого коня и соответствующее вооружение. Карл при этом не
особенно интересовался происхождением воина. При нем любой свободный
человек, достаточно обеспеченный, чтобы служить в элитных частях
каролингской армии - в кавалерии, - именовался «рыцарем», или «конным
всадником» (caballarius). Латинское слово miles перешло в разряд титулов
несколько позже, уже в эпоху Карла Великого, когда во Франкской империи
вновь проснулся интерес к латинской культуре.
Укрепление королевской власти, рост богатеющих городов, крестовые
походы, открывшие перед изумленным Западом диковинки Ближнего Востока,
- все это в совокупности обусловило глубокую трансформацию феодальной
культуры и возникновение новых форм искусства, которые принято называть
куртуазными, т.е. придворными. В это время впервые в истории человечества
культивируются идеалы духовной любви, возникает рыцарская лирическая
поэзия и музыка. В Средние века поэзия стала королевой словесности, даже
летописи облекались в стихотворную форму. Первые любовные рыцарские
стихи были созданы в Провансе, на юге Франции, еще в конце XI в. А в XIIXIII вв. уже все города, все феодальные замки были охвачены новыми
веяниями. Пышным цветом расцветает придворная рыцарская культура,
блестящая, изысканная, нарядная [2].
Оставаясь воином, рыцарь в то же время должен был обладать
прекрасными манерами, быть приобщенным к культуре, поклоняться
Прекрасной Даме, являя собой образец придворного этикета, именуемого
куртуазией. Именно с культа «дамы сердца» - Прекрасной Дамы и началась
куртуазная поэзия. Рыцари-поэты воспевали ее красоту и благородство.
Куртуазную любовь отличал ряд особенностей. Прежде всего, это была
тайная любовь, поэт избегал называть свою даму по имени. Куртуазная любовь
- любовь тонкая, изысканная. Именно в такой призрачной любви находили
высшую меру радости. Но не следует преувеличивать платонизм куртуазной
любви, в лучших любовных песнях того времени звучит горячее человеческое
чувство.
Поэтических текстов, созданных в ту эпоху, чрезвычайно много, и сегодня,
конечно, уже никто не знает, кто были авторы большего числа их, но среди
440

поэтов бесцветных появлялись и запоминающиеся фигуры с яркой
индивидуальностью. Наиболее известными трубадурами были трепетный
Бернарт де Вентадорн, пылкий Гираут де Борнейль, суровый Маркабрюн,
рассудительный Пейролъ, мечтательный Джауфре Рюделъ.
В Провансе существовало множество форм куртуазной поэзии, но к
наиболее распространенным относились кансона, альба, баллада, пасторела,
тенсона, плач, сирвентес [4].
В XII в. возник новый литературный жанр - рыцарский роман. Создание
романа предполагает не только вдохновение и особое творческое восприятие
мира, но и обширные знания. Авторами были чаще всего ученые люди,
пытавшиеся примирить идеалы куртуазности и всеобщего равенства перед
Богом с реальными придворными обычаями и нравами эпохи; идеалы
куртуазности являлись своеобразным протестом против не очень поэтичной
повседневности. Эта специфическая мораль рыцарства была утопична, но
именно она была отражена в романе.
Первые романы появились во Франции, в англо-нормандской культурной
среде, как своеобразный сплав кельтских эпических преданий, позднеантичных
латинских пересказов Гомера, Вергилия, Овидия, увлекательных рассказов
крестоносцев о неведомых странах и провансальских куртуазных песен.
Проанализировав тему рыцарской культуры, мы понимаем, как сложна
была ее структура. Рыцарство составляло в эпоху Средневековья достаточно
обширную прослойку общественного слоя, а также занимало достаточно
значимое место сословной иерархии. Рыцарство также играет важную роль в
истории человечества, кто из нас не знаком с историей Крестовых походов?
Под влиянием рыцарской культуры, сформировалось несколько новых
направлений западноевропейской литературы, - появляется куртуазная
литература. Куртуазная культура и куртуазная литература составляли одно
целое. Историки отмечают, что в XIV-XV вв. такие важные элементы жизни
феодалов, как рыцарские ордена, турниры, ориентируются на литературные
образы, превращаются в искусную и изощренную игру.
Дать четкое определение средневековому рыцарству довольно сложно.
Рыцарство – феномен средневековья, один из наиболее ярких признаков той
эпохи, было слишком многоплановым явлением, чтобы сводить его к обложке
или к статуе в музее [7].
Подводя итоги, на мой взгляд, именно в Ренессансе каждая литература
уникальна и представляет собой коллекцию интересных мыслей и
размышлений. Эпоха Возрождения явилась неким светлым периодом времени в
истории человечества, его культурной и духовной жизни. Уничтожение
угнетения церкви дал такой прогресс, не только технический, но и духовный.
Тема значимости Эпохи Возрождения, ее смысла в истории человечества,
духовности останется вечной и никогда не растворится во времени.
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У науковій статті розглядається творчість Ліни Костенко в аспекті
закономірної трансформації родів та жанрів: поезія–ліро-епос–проза.
Ключові слова: ліро-епос, жанр, роман у віршах, героїчна поема, історія.
Ім'я Ліни Костенко в українського читача насамперед асоціюється з
експресивними та глибокими, філософськими й зворушливими рядками про
кохання, адже практично весь літературний шлях вона пройшла під знаменами
поезії (збірки: «Проміння землі», «Вітрила», «Мандрівки серця», «Над берегами
вічної ріки», «Неповторність», «Річка Геракліта»). Згодом, вже будучи відомою
авторкою, маючи загальне визнання, Л. Костенко опублікувала один із
найзнаковіших творів, за котрий у 1980 році удостоїлася Шевченківської премії, –
роман у віршах «Маруся Чурай». Це була перша спроба авторки перейти на іншу
сходинку в аспекті варіювання літературних родів. І, слід зазначити, – виявилась
вдалою. Обраний ліро-епічний жанр вкотре засвідчив появу в український літературі
абсолютно неповторного майстра слова, бо такий літературний конгломерат, як
роман у віршах, надзвичайно складний для написання (йдеться ж про дуже великий
за обсягом римований та ритмізований текст). Названому жанрові властиві
багатоплановість, епічні принципи розповіді та суб‘єктивність, притаманна ліриці.
Отже, автору варто докласти чимало зусиль, аби зреалізувати творчу ідею у такій
багаторівневій формі. Але, за слушними спостереженнями Л. Миронюк: «Як митець
неординарного мислення Ліна Костенко уміло використовує пріоритети
самодостатньої жанрової моделі роману у віршах, яка, аналогічно з романом,
характеризується сюжетністю і зображенням широкої картини життя, дія в ньому
наділена значною часовою протяглістю, а події пов‘язані між собою і
взаємозумовлені» [7]. «У віршованому романі виникає образ не оповідача, як у
романі, а ліричного героя. Так звані ліричні відступи, тобто пряме, відкрите
вираження ліричних переживань, стають посутніми ланками у розвитку сюжету, в
розкритті образів. Цим викликана й особлива складність структури віршованого
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роману (підвищена емоційність повістування, перебивка оповідного плану
ліричним, поєднання зображення героя з прямим вираженням авторського ставлення
до нього тощо)» [6, с. 509].
Творчість Ліни Костенко вивчали: В. Брюховецький, О. Тарновський, Г. Клочека,
І. Дзюба, А. Корнієнко, О. Забужко, М. Жулинський, М. Ільницький, А. Макаров, Л.
Краснова, Б. Бакула, М. Наєнко, М. Карасьов, М. Кудрявцев, П. Іванишин, О. Галич,
Н. Савчук. Однак ми вперше спробуємо дослідити та узагальнити авторську
специфіку жанру Ліни Костенко на прикладі її ліро-епічних творів. Тому наш погляд
є актуальним та доречним у сучасному літературознавчому процесі.
Мета цього дослідження – проаналізувати складність ідентифікації літературного
жанру в контексті ліро-епічної творчості Ліни Костенко.
Мета передбачає розв‘язання таких завдань:
1) простежити у творчості письменниці модифікацію: поезія–ліро-епос–проза;
2) розглянути романи у віршах «Маруся Чурай» та «Берестечко» з погляду
ідентифікації їх жанрових ознак.
Нагадаємо: перший «у європейському письменстві віршований роман «Руодліб»
був написаний невідомим автором у середині ХІ сторіччя в монастирі на Тегернзее
на території сучасної Німеччини. Однак твір лишився «літературною загадкою» і не
мав, так би мовити, жодних літературних нащадків. Відродився жанр у добу
романтизму: чудовими його взірцями стали «Дон Жуан» та «Чайльд Гарольд»
Байрона. Від англійського письменника цю форму «перехопив» О. Пушкін,
створивши єдиний на той час російський роман у віршах – «Євгеній Онєгін». Однак
на цьому розвиток жанру надовго зупинився. І лише один з російських символістів
Срібного віку – Андрєй Бєлий, пробував відродити цю форму своїм вельми
дискусійним «Петербургом», у якому рядки різних розмірів подано як прозу, без
поділу на вірші. Щоправда і в Україні у 20-х роках з‘явилося кілька творів, які їх
автори голосно називали «віршованими романами» (бо декому, начебто, кортіло
«поводитися за барки» із самим Пушкіним). Та жоден із цих «романів» не витримав
випробування часом.
Проминуло ще півстоліття – і ось Ліна Костенко взяла на себе сміливість
відродити цей – формально чи не найскладніший для здійснення – літературний
жанр» [3, с. 704-705]. І, вочевидь, – недарма. Успіх книги був приголомшливим,
вона стала найбільшим здобутком свого часу. Хоча писати твір на таку тему
вважалося вельми ризикованим кроком, з огляду на те, що «до образу легендарної
народної піснярки не раз зверталися поети, прозаїки, драматурги протягом ХІХ і ХХ
століть – від історичної повісті «Маруся, малороссийская Сафо» (1839) російського
драматурга Олександра Шаховського – до драматичної поеми «Маруся Чурай»
(1967) Івана Хоменка. Також образ легендарної дівчини-поетки, сюжет її
незабутньої пісні «Ой не ходи, Грицю, та й на вичорниці» стали мотивами
численних творів української поезії та прози («Чарівниця» Л. Боровиковського,
«Розмай» С. Руданського, драма «Маруся Чурай – українська піснетворка» Г.
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Бораковського, «Ой, не ходи, Грицю» М. Старицького, драматична поема
«Чураївна» В. Самійленка, «У неділю рано зілля копала» О. Кобилянської, «Маруся
Шурай» О. Микитенка, «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» І. Сенченка. Але до
мандрівного мотиву Ліна Костенко підійшла як до невідомого. На думку вчених, є
два види художніх відкриттів: можна незнане зробити знаним і – навпаки знане
незнаним. Для цього важливо побачити у повторюваному те, чого ніхто раніше не
бачив, або пережити його так, як ніхто не переживав. Тоді відоме й нібито пережите
стає якісно іншою величиною – наче його досі не було» [1, 39-40].
Але, чи насправді «Маруся Чурай» – роман? Свого часу це питання було
достатньо суперечливим та обговорюваним, бо переважна більшість літературних
критиків звикла оцінювати традиційні романні форми, де чітко простежуються усі
складники цього жанру: розгалуженість фабульних ліній сюжету, детальне
розкриття, як правило, не однієї, а відразу кількох доль, навіть другорядних героїв,
впродовж тривалого часу, іноді – всього життя. Особистості зображуються в
романі у суспільних взаєминах та побуті (зі своїми хвилюваннями, бідами,
проблемами), тому автор засвідчує їх психологію та суб'єктивні настрої. У романі
органічно переплітаються неоднакові види організації мови — монологи, діалоги та
полілоги, різного роду авторські відступи та характеристики. Звичайно, роман
подібного типу, якщо він пишеться, мов під кальку, уже не оригінальний твір і не
має шансів втрапити до скарбниці літературної спадщини.
Безперечно, Ліна Костенко писала не традиційний роман, а власний, авторський.
Дещо в іі інтерпретації видозмінилось, трансформувалось, а дещо залишилося
типовим. На нашу думку, «Маруся Чурай» – роман, але такий, що руйнує існуючі
традиції, правила, теоретичні норми, і тим самим синтезує все не тривіальне і не
банальне, а глибоко особисте, нове. Ліна Костенко «довела, що складна і вибаглива
форма віршованого твору є однією із констант української художньої ментальності,
яка тяжіє до синтезу гетерогенних естетичних форм, несподіваного поєднання й
переплітання жанрових модифікацій, що постають на твердому ґрунті європейських
традицій» [5 ,c.8].
Відслідковуючи змістове наповнення роману «Маруся Чурай», науковці
ідентифікували його як історичний. Хоча, це знову ж таки суперечливий момент –
історичності у тексті не так і багато. Цей аспект, певна річ, є важливим для критиків,
літературознавців, однак читачеві насправді байдуже, чи існувала коли-небудь
Маруся Чурай, чи ні; він, так само, не хоче слідкувати й за історичними баталіями
козацької доби, національно-визвольною боротьбою українського народу проти
польської шляхти, адже знає достатньо потрібної йому інформації і про козаків, і
про боротьбу, і про Богдана Хмельницького. Увагу читачів тримає виключно
загадковість образу головної героїні, її самотність, прихована таємниця геніальності.
Саме тому в романі домінують інтимні, романтичні мотиви, трагізм яких вдало
окреслюється на тлі історії України. Сама Маруся і її душевні та психологічні
переживання, пов‘язані з «нерівним» коханням, становлять основу твору. Однак
визначна особистість замальовується автором у контексті конкретної історичної
доби. Душевна драма талановитої народної піснярки, неоднозначність її душі,
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місцями переплітається із складністю епохи. Тож варто зробити припущення, що
історичність у творі – щось на кшталт фасаду, котрий відіграє свою формальну і, в
певній мірі, змістову роль, але головне, як годиться, лишається у вимірі
індивідуального. Микола Бажан, рецензуючи твір, основними його темами назвав
«кохання й безсмертя». Мабуть, так воно і є…
Після виходу в світ історичного роману у віршах «Маруся Чурай» письменниця
опублікувала ще один знаковий для української літератури твір – «Берестечко». Теж
ліро-епічного жанрово-родового різновиду. Як стверджують науковці, дослідники
творчості Ліни Костенко, власне – і сама поетеса, цей роман був написаний ще
задовго до його оприлюднення, авторка працювала над текстом впродовж тридцяти
літ. «Він міг би з‘явитися ще після збірки «Мандрівки серця» (1961) і книги поезій
«Зоряний інтеграл». Однак перше видання твору побачило світ тільки влітку 1999
р.» [4, с. 39].
Цього разу тема трагічної поразки Богдана Хмельницького під Берестечком, на
відміну від ажіотажно-експлуатованої Марусі Чурай, була ще не реалізованою ні
вітчизняними, ні, тим паче, закордонними
літераторами. Лише академічні
підручники та історичні розвідки відтворювали в очах суспільства історичні
моменти вікопомного часу. Тому піднесення розпачу важкої поразки славетного
гетьмана до майстерного поетичного обрамлення було досить актуальним. У
віршованому романі «Берестечко», як і у вищезгаданому – «Маруся Чурай», теж
виразно простежуються модифікаційні зміни в манері жанрової реалізації. Критики,
в тому числі уже згаданий Микола Бажан, часто називають обидва твори поемами.
«Цьому можна знайти певне виправдання, адже жанрове визначення поеми у
літературознавчій галузі передбачає вираження у поетичній формі усіх складностей
та протиріч життя народу» [2]. З подібного погляду не стільки «Маруся Чурай», як
«Берестечко» підпадає під визначення історичної поеми. «Але за своїми жанровостильовими ознаками вони є романними формами, тому що характеризуються
багатоплановістю, ліричними й авторськими відступами, наявністю монологів та
діалогів у канві оповіді, охопленням широких сфер життя, показом народного руху.
Вважаємо, що при визначенні жанру творів не слід орієнтуватися на кількісні
показники, тобто обсяг твору (мовляв, роман у віршах переважає поему за кількістю
сторінок, глав, персонажів). Враховуємо передусім епічну широту, повноту та
глибину образного відображення» [2].
Як бачимо, проблема жанрової ідентифікації в романістиці Ліни Костенко
поставала досить гостро ще у 1980-х роках, безпосередньо після випуску роману в
віршах «Маруся Чурай». Авторка ще тоді «навмисне» заводила критиків і читачів у
«глухий кут», та, певна річ, у цьому був тоді, і є тепер один із секретів її успіху. Бо
тільки той письменник може зацікавити суспільство, хто несучи за собою художню
невизначеність, провокує літературні кола сперечатися, дискутувати, обговорювати
власну творчість. Можливо, написавши на цю тему замість віршованого роману
щось інше, за формальним показником, Л. Костенко не досягла б ефекту 1979 року.
Тоді б, ймовірно, «Маруся Чурай» стала б настільки відомою українському читачеві,
як вже згадувані «Чарівниця» Л. Боровиковського, «Розмай» С. Руданського,
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«Маруся Чурай» О. Микитенка, «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» І. Сенченка
тощо. Але, якби там не було, ми тепер можемо твердо засвідчити появу нового
роману – костенівського, у котрому не існує догм, а є глибоко особистісний
ліричний зміст, закладений в довершену авторську форму, яка повністю не
піддається жодному критичному аналізові. Цю думку чудово підтверджують слова І.
Качуровського, що у «Променистих сильветках» писав: «незалежно від того, чи це
справді історичний роман, а чи любовна поема, ця річ, безумовно, залишиться в
історії нашого письменства» [3, c. 705].
Коли ж ми говоримо про «Марусю Чурай» і «Берестечко» у контексті
модифікації творчості Ліни Костенко, то вони, як ліро-епічні твори, були
проміжним явищем у плавному переході поетеси від поезії до прози, тобто –
роману-памфлету «Записки українського самашедшого». І цей перехід відбувся.
Проте проблема визначення жанру залишається обговорюваною та актуальною й до
сьогодні. Хоч тепер йдеться головно про суто прозові жанри, які лежать на перетині
двох гігантських субстанцій: журналістики та літератури. Отже – дослідження
феномену творчості Ліни Костенко лишається відкритим.
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Розглянуто сутність теорії текстових світів, проаналізовано підходи
П. Верта та Дж. Гевінс до аналізу дискурсивних ситуацій з позицій теорії
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світ, підсвіти, модальність, когнітивна лінгвістика.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день проблема співвіднесення
концептуальних систем з мовними формами, які втілюють їх зміст набуває все
більшої актуальності. Багато зарубіжних фахівців звертаються до дослідження
дискурсу та дискурсивних ситуацій в термінах репрезентаційних структур –
текстових світів (J. Gavins, L. Hidalgo Downing, D. Hoover, E. Lahey, D. Mendes,
P. Stockwell, P. Werth). Проте єдиного підходу до розгляду даної проблеми
допоки не вироблено.
Метою статті є огляд теорії текстових світів і систематизація
найпопулярніших наукових поглядів із застосування даної теорії при аналізі
дискурсивних ситуацій.
Виклад основного матеріалу. Більшу частину ХХ століття увага
лінгвістів була зосереджена на структурі мови, у той час як питання ментальних
аспектів її творення та розуміння оминалися. Із розквітом когнітивної
лінгвістики мова почала розглядатися з позицій особливостей людського
мислення. На перший план вийшов людський досвід та визнання того факту,
що об‘єктивна дійсність, проходячи крізь призму мови, отримує своє особливе
відображення у свідомості кожного окремого індивіда [1, 4].
У зв‘язку з цим, була висунута ідея про існування концептуальних
структур, що являють собою ментальні репрезентації, в яких
концептуалізується мова. Виділяють кілька типів таких структур, наприклад,
скрипти, схеми, ментальні та когнітивні моделі, фрейми, а також світи [1, 3].
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Не зупиняючись на описі філософських теорій світів (В. Г. Лейбніц,
С. Кріпке, С. Кангер, Я. Хінтікка), зазначимо, що одним із перших, хто звернув
увагу на проблему світів з позицій лінгвістики став голландець Пол Верт.
Починаючи свої дослідження у сфері генеративної лінгвістики, П. Верт
згодом відкинув суто формальний аналіз мови і запропонував «більш гуманну
лінгвістику», стверджуючи, що будь-який підхід до мови у відриві від
контексту не матиме плідних результатів [2]. Така позиція вилилась у
формулювання теорії текстових світів.
Теорія текстових світів – це модель опису процесів переробки мови, яка
апелює до понять ментальних репрезентацій, використовуваних когнітивною
наукою. Формуючись у свідомості, ментальні репрезентації отримують мовне
вираження, актуалізуючи частину концептуальної системи людини, в якій
зберігаються знання про реальний і можливі світи [3, 145].
Працюючи над теорією текстових світів, П. Верт ставив собі за мету
сформувати методологічне підґрунтя для системного аналізу як текстів, так і
контекстів, які впливають на творення та інтерпретацію тексту, що дозволило б
з‘ясувати як здійснюється обробка дискурсу в людській свідомості в усій його
текстовій, прагматичній та когнітивній складності [2, 17].
У результаті він запропонував розподілити дискурсивні ситуації на три
рівні концептуальної активності: світ дискурсу, світ тексту та рівень підсвітів.
Першому рівневі відповідає світ дискурсу (discourse world), який
розуміють як безпосередню ситуацію реального спілкування, що включає в
себе не лише умови, в яких відбувається спілкування, але й знання з особистого
та загальнолюдського досвіду, які кожен учасник привносить у
спілкування [2, 117].
На основі цього у свідомості кожного учасника дискурсивного процесу
твориться текстовий світ (tex tworld). Він має фреймову структуру й
наповнюється світотвірними елементами (world-building elements) та
функціонально-динамічними пропозиціями (function-advancing propositions).
Світотвірні елементи визначають просторово-часові межі, вводячи
героїв та предмети у текстовий світ. Функціонально-динамічні пропозиції, у
свою чергу, наближають подальший розвиток подій (сюжету), розгортання
доказів або досягнення мети через відповідні дієслова [4, 17].
У процесі розгортання дискурсу, задані на рівні текстового світу
параметри можуть змінюватися, виводячи учасників на третій концептуальний
рівень, який різні науковці визначають по-різному. П. Верт пропонує називати
цей рівень рівнем підсвітів (sub-worlds) і в залежності від перемінної, що
призвела до зміни параметрів виділяє:

дейктичні підсвіти (deictic), що у виникають у випадку зміни
світотвірних елементів (наприклад, якщо один із учасників заглиблюється у
спогади, змінюючи час та місце подій);

підсвіти ставлення (attutidinal), що виникають, коли один із
учасників висловлює: 1) бажання (desire), використовуючи дієслова: wish, want,
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hope, dream); 2) переконання (believe); 3) інтенції (purpose) через обіцянки,
пропозиції, команди та прохання;

епістемічні підсвіти (epistemic), які відкриваються через непряму
мову та умовні речення [3].
Таким чином, у теорії П. Верта кожен наступний рівень
підпорядковується попередньому й витікає з нього (див. Рис. 1).

Рис. 1. Структура дискурсивних ситуацій за теорією текстових світів
П. Верта
Утім англійська дослідниця текстових світів Дж. Гевінс ставить під
сумнів доцільність такого розуміння структури дискурсивних ситуацій.
Підтримуючи ідеї П. Верта стосовно світу дискурсу та текстового світу, вона не
погоджується з використанням терміну «підсвіти», який підкреслює
підпорядкований характер даного рівня текстовому світу, та класифікацією
підсвітів П. Верта. Дослідниця вважає, що рівень підсвітів представлений у
П. Верта працюватиме не для всіх видів дискурсу. Натомість вона пропонує
виділяти дейктичні (world-switches) та модальні світи (modal-worlds) [5, 82].
Під дейктичними світами Дж. Гевінс розуміє всі світи, які утворилися в
результаті часового чи просторового зміщення, відкидаючи їх чітку
підпорядкованість текстовим світам як це спостерігається у випадку
дейктичних підсвітів.
Модальні світи дослідниця пропонує виділяти, відповідно, як
альтернативу підсвітам ставлення та епістемічним підсвітам. Спираючись на
дослідження модальності П. Сімсоном, Дж. Гевінс виокремлює:

деонтичні модальні світи (deontic), які виникають при вираженні
ступеня зобов‘язання і маркуються модальними дієсловами may, should, must та
предикативними конструкціями на зразок it is necessary that, you are obliged to,
you are forbidden to;

булематичні модальні світи (boulomaic), які виникають при
вираженні бажання та включають такі дієслова як hope, wish, want, фактично
співпадаючи з категорією бажання в класифікації підсвітів ставлення П. Верта,
проте Дж. Гевінс відзначає, що сюди також відносяться ад‘єктивні та
предикативні конструкції як то hopefully, it is hoped that, it is good that;
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епістемічні модальні світи (epistemic), які виникають при вираженні
переконань чи припущень учасника дискурсивного процесу та виражаються
дієсловами think, suppose, believe,модальними дієсловами must, could, might,
ад‘єктивними конструкціями it is certain that, it is sure that, it is doubtful thatта
епістемічними модальними прислівниками maybe, perhaps, possibly, certainly,
definitely, arguably [5, 85-87].
Отже, Дж. Гевінс урівноважує текстові світи та підсвіти П. Верта й дає
ширшу й простішу класифікацію ментальних репрезентацій, що виникають в
результаті зміни часо-просторових чи модальних координат (див. Рис. 2).

Рис. 2. Структура дискурсивних ситуацій за Дж. Гевінс
На нашу думку, модифікації запропоновані Дж. Гевінс роблять теорію
більш гнучкою та розкривають більше можливостей для аналізу дискурсивних
ситуацій.
Висновки. Таким чином, нами було розглянуто сутність теорії текстових
світів, що полягає в описі ментальних репрезентацій людини, які виникають в
ході дискурсивної діяльності та активізують знання про реальний і можливі
світи; висвітлено мету створення теорії текстових світів як інструменту для
аналізу процесів обробки дискурсу в людській свідомості; представлено
підходи до аналізу дискурсивних ситуацій у світлі теорії текстових світів
П. Верта, який запропонував виділити три взаємозалежні рівні концептуальної
активності людини в ході дискурсивних ситуацій, та Дж. Гевінс, яка
запропонувала розподілити дискурсивні ситуації на чотири відносно самостійні
рівні, які задовольнятимуть умовам будь-яких дискурсивних ситуацій.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ТА ЗАСВОЄННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В
УМОВАХ ТРИЛІНГВІЗМУ
О. Ігнатенко, Л. Клочко
Кафедра практики англійської мови
Сумський державний педагогічний університет ім. O.С. Макаренка
e.mail: olga-lipki@list.ru
Досліджували питання детермінації та взаємодії рідної, першої та
другої іноземної мови в процесі навчання. На матеріалі аналізу методичної
літератури виявлено причини, що ускладнюють мультилінгвальне навчання, та
способи детермінації контактуючих мов.
Ключові слова: рідна мова, перша іноземна мова, друга іноземна мова,
інтерференція, трансференція, домінуючий вплив, контактуючі мови,
контрастивний підхід, лінгвістична компетенція.
Чим більшою кількістю мов володіє кожен потенційний учасник
процесу міжкультурного спілкування, тим легше відбувається його інтеграція в
інтернаціональне товариство, розуміння особливостей культури і національного
менталітету того чи іншого народу, тим простіше відбувається кооперація на
світовому ринку праці і тим вище його шанс для отримання гідного місця в
житті.
Навчання другої іноземної мови (далі-2ІМ) сприяє розвитку здатності
до міжкультурної комунікації на якісно іншому рівні в порівнянні з першою
іноземною мовою (далі-1ІМ). Це пов‘язано й з тією обставиною, що студенти
починають знайомство з новим предметом, знаходячись на більш високому
ступені психологічного та фізичного розвитку, вони старші та більш зрілі з
інтелектуальної точки зору.
Крім того, під час оволодіння 1ІМ, вони вже стикались з іншою
культурою і мають певні уявлення про особливості міжкультурної комунікації.
Під час осмислення нового мовного матеріалу та під час здогадок про значення
невивчених елементів 2ІМ студент може використовувати в якості опори будь яку з раніше засвоєних мов.
Наукові дослідження, що спираються на психологічний та педагогічний
експеримент, довели, що проблеми мультилінгвального навчання дуже складні.
Відзначимо найбільш суттєві з цих проблем. Оволодіння 2ІМ, в нашому
випадку німецькою на базі англійської, в умовах контактування трьох мов –
рідної, 1ІМ та 2ІМ – породжує наступні дві закономірності :
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а) виникають проблеми інтерференції (негативного впливу) не тільки з боку
рідної мови, як під час оволодіння 1ІМ, але й з боку 1ІМ;
б) разом з тим виникають і більші можливості для позитивного переносу.
В лінгвістичному плані міжмовна інтерференція є продуктом негативної
взаємодії контактуючих мовних систем. В психологічному плані інтерференція
являє собою перенесення навичок, тобто така взаємодія навичок, під час якої
раніше придбані навички чинять вплив на утворення нових навичок, до того ж
навичок, що не відповідають нормам іноземної мови, яка вивчається.
Інтерференція, що виникає внаслідок негативного впливу рідної мови та
1ІМ на 2ІМ, охоплює всі лінгвістичні рівні мови( фонетичний, лексичний,
граматичний), але в різному ступені і не може не впливати в цілому на розвиток
мовленнєвої діяльності на 2ІМ, а також позначається на зовнішньо мовленнєвій
поведінці.
Позитивний вплив рідної мови чи 1ІМ на 2ІМ називають позитивним
перенесенням чи трансференцією. Трансференція- це перенесення, під час
якого мова, що впливає, не викликає у мові, що вивчається порушень норми,
але стимулює вже існуючі в ній закономірності.
Позитивне перенесення може мати місце на чотирьох рівнях:
а) на рівні мовнорозумової діяльності: чим більшою кількістю мов людина
володіє, тим більше розвинуті його мовнорозумові механізми (такі, наприклад,
як короткочасова пам'ять, механізми сприйняття - зорово та на слух, механізми
вибору, комбінування, механізми продукування, що задіяні під час говоріння та
письма та інше);
б) на рівні мови: схожі лінгвістичні явища в рідній мові та в 1ІМ переносяться
учнями на 2ІМ і полегшують тим самим їх засвоєння;
в) на рівні навчальних умінь, котрими учень оволодів під час вивчення рідної
мови, і особливо 1ІМ, і котрі переносяться їм на оволодіння 2ІМ і тим самим
також суттєво полегшують процес засвоєння;
г) на соціокультурному рівні: соціокультурні знання, надбані в процесі
вивчення першої нерідної мови, і на цій основі соціокультурні поведінкові
навички також можуть бути об‘єктами перенесення, особливо за умови
близькості західноєвропейських культур.
Серед науковців не досягнута єдність у поглядах на домінуючий вплив
засвоєної 1ІМ чи рідної мови. Легко переконатись у цьому, розглянувши
найбільш поширені думки.
Т.Кисельова писала, що вплив рідної мови є домінуючим, але й помилки,
які йдуть від 1ІМ, безперечні, вони чисельні та очевидні [1; 15]. Б.Лебединська
намагалась вирішити проблему(на матеріалі лексики німецької мови на базі
першої англійської) методом кількісного та якісного аналізу зареєстрованих
помилок [3; 17]. Л. Родова на основі аналізу типових помилок студентів, що
вивчають 2ІМ, дійшла висновку, що перевага надається інтерферуючому
впливу не рідної, а іноземної мови, яка вивчалась першою [4; 59].
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Б. Лапідусом було проведено експериментальне дослідження, метою
якого було встановити, котра з двох раніше засвоєних мов − рідна чи 1ІМ − є
джерелом несвавільного переносу (позитивного та негативного) під час
навчання явищам іншої іноземної мови [2;60]. Результати 12 дослідів
дозволяють зробити висновок про загальну тенденцію до переважаючого
впливу 1ІМ в порівнянні з рідною мовою, хоча в деяких випадках ця тенденція
знаходиться в протиріччі з методичною реальністю: наприклад, коли в групі
відповідною одиницею 1ІМ не володіє на належному рівні більшість студентів.
Разом з тим треба враховувати, що завдяки просуванню студентів в 1ІМ якість
засвоєння більшості відповідних явищ цієї мови буде покращуватись.
Аналіз методичної літератури дозволяє зробити висновок про те, що
використання принципу урахування рідної мови та 1ІМ в навчанні 2ІМ на
сучасному етапі зумовлено наступними факторами:
1) нерозривним зв‘язком між мовою, мисленням та оточуючою дійсністю, що
відтворюється у формуванні мовної картини світу;
2) наявність навичок та вмінь продукування рідної мови до початку
оволодіння 1ІМ та основ мовленнєвої розумової діяльності на 1ІМ до
початку навчання 2ІМ;
3) існуванням мовних компонентів, характерних для мовних систем більшості
мов світу, або мовних універсалій (наприклад: ствердження, заперечення,
суб‘єкт, об‘єкт, адресат, атрибуція, кількість, одиничність/ множинність і
т.д.), що утворює особливий вид лінгвістичних знань, котрі, будучи одного
разу придбані, полегшують засвоєння другої мови.
Частотність виникнення явищ інтерференції та позитивного
перенесення залежить від трьох факторів:
1) рівня мовленнєвого розвитку в аспекті рідної мови та свідомого володіння
нею;
2) рівня володіння 1ІМ: чим краще той, хто вивчає, володіє 1ІМ, тим менше
явищ інтерференції у нього виникає і тим більше з‘являється можливостей для
трансференції. Але це також значить, що низький рівень володіння 1ІМ може
виявляти гальмувальний вплив на оволодіння 2ІМ;
3) величини часового проміжку, котрий відокремлює вивчення 2ІМ від
вивчення 1ІМ: чим менше проміжок, тим більше вплив 1ІМ на оволодіння 2ІМ.
Попередній аналіз досліджень дозволяє нам в узагальненому вигляді
описати можливу взаємодію окремих мовних способів контактуючих одна з
одною мов за допомогою наступних моделей:
1) конкретне мовне явище / мовний засіб має схожість з рідною мовою, з 1ІМ,
звідси великі можливості для трансференції, оскільки існують опори;
2) мовне явище 2ІМ не має схожості ні з рідною мовою, ні з 1ІМ, отже опора
відсутня;
3) мовні явища 2ІМ мають схожість в рідній мові, але не мають схожості в 1ІМ.
В цьому випадку в якості опори може виступати рідна мова, а 1ІМ більшою
мірою є джерелом для інтерференції;
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4) мовне явище має схожість з аналогічним явищем 1ІМ, але не має схожості з
рідною мовою. В цьому випадку в якості опори може виступати 1ІМ.
В багатьох дослідженнях доведено, що коли йдеться про україномовних
учнів, які вивчають німецьку мову на базі англійської, то найбільш
розповсюдженою є остання (четверта) модель, хоча і всі інші також можуть
мати місце в навчальному процесі [6;86].
З цього виходить, що у всіх випадках під час ознайомлення учнів з
мовними явищами 2ІМ необхідно використовувати контрастивний підхід, що
допомагає виявити риси схожості між мовами (рідною, 1ІМ, 2ІМ), і їхні
відмінності.
Для методики навчання 2ІМ це означає, що необхідно спонукати учнів
до порівняння / зіставлення мовних засобів контактуючих мов у всіх тих
випадках, коли це допоможе запобігти інтерференції та здійснити позитивне
перенесення.
Процес навчання 2ІМ на мовних факультетах університетів має свої
специфічні особливості, виявлені в більш високому рівні володіння студентами
даних факультетів 1ІМ. В ході навчання 1ІМ як спеціальності студенти
вивчають широкий спектр практичних і теоретико – лінгвістичних дисциплін в
області даної мови.
Глибоке і всебічне вивчення цих дисциплін, близька взаємодія та
взаємовплив практичного курсу 1ІМ і теоретичних курсів з лінгвістики,
української мови та культури мовлення, вивчення стародавніх мов
забезпечують формування лінгвістичної компетенції в 1ІМ.
Лінгвістична компетенція припускає оволодіння певною сумою
формальних знань, пов‘язаних з різноманітними аспектами мови: фонетичною
системою, лексичним запасом, граматичною будовою – в ході їх історичного
розвитку і на сучасному етапі, а також відповідними їм навичками та вміннями
оперувати даними мовними засобами для різних лінгвістичних цілей, в якості
котрих можуть виступати:
- аналіз мовних одиниць, їх форм та значень;
- аналіз особливостей вживання мовних одиниць окремо та в певному
контексті;
- зіставлення різноманітних мовних явищ в різні періоди розвитку мови;
- об‘єднання або диференціація мовних явищ за певними ознаками;
- етимологічний аналіз тієї чи іншої мовної одиниці в сучасній мовній системі і
таке інше.
Досягнення цих цілей сприяє розвитку у студентів лінгвістичного
мислення, а саме здібності здійснювати лінгвістичний аналіз різноманітних
мовних явищ та фактів, виокремлювати головне та другорядне, робити
висновки за результатами аналізу, узагальнювати отримані дані, зіставляти
лінгвістичні факти, класифікувати їх і таке інше.
Лінгвістичне мислення як результат формування у студентів
лінгвістичної компетенції в 1ІМ є сприятливим фактором для успішного
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оволодіння лексикою 2ІМ, оскільки воно сприяє більш швидкому та глибокому
усвідомленню лексичних явищ 2ІМ та успішному оперуванню їми.
Ми можемо довести трансферуючий вплив 1ІМ на засвоєння 2ІМ до
максимального рівня за умови правильної організації навчання. Це –
цілеспрямоване та планомірне використання лінгвістичної компетенції тих, хто
вчить 1ІМ та опора на їх лінгвістичне мислення, сформоване на базі рідної та
1ІМ. У такий спосіб можна добитися подавлення (або зведення до мінімуму)
інтерференції.
Лінгвістичне мислення студентів, сформоване в результаті оволодіння
1ІМ, має важливе значення, оскільки студенти самостійно, без допомоги
викладача, можуть установлювати аналогії між рідною, 1ІМ та 2ІМ, знаходити
відповідності, проводити зіставлення, виділяти схожі та відмінні
характеристики, робити відповідні висновки, що забезпечує глибоке та
правильне розуміння лексичного матеріалу і служить гарною основою для його
подальшого тренування і закріплення в умовно – мовленнєвих та
комунікативних вправах.
З досвіду навчання німецької мови на базі англійської можна зазначити,
що успішному оволодінню 2ІМ сприяють наступні лінгвістичні особливості:
1) генетична близькість німецької та англійської мов;
2) латинська письмовість;
3) деякі спільні моменти у вимові;
4) аналогічні граматичні явища, близькі за структурою та семантикою;
5) наявність спільного пласта лексики германського походження;
6) схожі мовленнєві моделі, котрі вивчаються на початковому етапі.
П. Хегболдт вказував, що в учня, який навчився правильно працювати
над 1ІМ, формується певний підхід до явищ 2ІМ, основою якого є узагальнений
мовний досвід вивчення попередньої мови; наприклад, він знає, що на
помилках можна вчитись, і не марнує час на роздуми про те, що іноземна мова
«дивна», «незрозуміла»; він, можливо, знає свої слабкі місця, а іноді і як їх
усунути [5;47].
Якщо під час оволодіння 1ІМ людина з більшими зусиллями починає
ловити лексичну та граматичну своєрідність двох мов (рідної та іноземної), то
під час оволодіння 2ІМ він вже наперед відчуває можливу своєрідність цієї
мови і тому легше схоплює як її лексичні, так і граматичні особливості.
Треба враховувати, що схожість мовних елементів як фактор, що
полегшує засвоєння даної мови, по-різному виявляється в рецепції і в продукції
мовлення. Якщо ступінь співпадання форми елементу мови, що вивчається, з
його корелятом в раніше засвоєній мові така, що учень в змозі співвіднести ці
елементи, то тільки у випадках оманливих когнатів (так званих, «фальшивих
друзів») ця близькість не буде підспір‘ям для рецепції. Стосовно продукції
мовлення зазначимо, що в цьому випадку виграш, що дає близькість мовних
явищ, не такий явний. Це пояснюється тим, що правильність мови потребує
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вміння адекватно оперувати багатьма сторонами мовних явищ, а близькі мовні
явища в більшості випадків співпадають лише частково.
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УДК 821.133.1(091)
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» А. ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ: ЖАНРОВА
СПЕЦИФІКА ТВОРУ
О. Калинюшко
Науковий керівник: к. філол. н., доц. Лавринович Л. Б.
Кафедра теорії літератури та зарубіжної літератури
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Досліджено особливості жанру «Маленького принца» Сент-Екзюпері,
крізь призму сюжету, композиції, хронотопу та системи образів твору.
Результати спостережень дали змогу визначити жанр «Маленького принца»
як філософську казку.
Ключові слова: філософська казка, притча, жанр, композиція, сюжет,
образна система.
У навчальній літературі вже традиційним стало визначати жанр
«Маленького принца» Антуана де Cент-Екзюпері як казку-притчу. Мета цієї
роботи – критика такого жанрового визначення, а також спроба на основі
аналізу композиції, сюжету та системи образів ідентифікувати жанр
«Маленького принца» як філософську казку.
Твір Сент-Екзюпері має виразну фольклорну традицію на сюжетнокомпозиційному рівні. Основним композиційним прийомом, який бере початок
від чарівних (ініціальних) казок, у розвитку сюжету «Маленького принца» є
подорож головного героя. Маленький принц покидає свою планету задля
пошуку сенсу буття. На шляху до пізнання принц долає довгий шлях: відвідує
астероїди 325, 326, 327, 328, 329, 330 та планету Земля. У перебуванні
головного героя саме на семи планетах простежується така особливість
розвитку сюжету казки, як семикратність.
Зазвичай композиційна схема чарівних казок, на думку В. Проппа,
розвивається через зустріч головного героя у дорозі із дарувальником, котрий
дає йому чарівний засіб або помічника, за допомогою якого предмет пошуків
знаходиться [1, 18]. Предметом пошуків Маленького принца є не матеріальні, а
духовні речі, потреба у знаннях, саме тому основною допомогою від так званих
«дарувальників» є слово, яке допомагає принцові сформулювати відповіді на
питання, що його хвилюють. Так, на останній перед поверненням додому
зупинці – на планеті Земля – такими дарувальниками є змія, квітка, лис,
стрілочник та пілот, від імені якого автор і веде розповідь. Із реплік цих
персонажів принц дізнається про Землю та її жителів – людей, намагається
спроектувати здобуті знання про Землю на свою планету, провести певні
461

паралелі та зробити необхідні висновки. Показовою є зустріч маленького
принца із лисом, який відкриває перед героєм таїнство дружби як найвищий
рівень людської прихильності, допомагає принцу усвідомити його обов‘язок
перед трояндою.
Розмитість хронотопу як принцип побудови притчі не є характерною для
«Маленького принца», адже умовність часу і простору у творі не заперечували
належність подій до епохи ХХ століття. Зокрема, символічний образ баобабів у
епоху окупації рідної письменнику Франції міг означати фашистську загрозу,
яка не була знищена у зародку як шкідлива рослина, і це призвело до загибелі
багатьох людей. Цей символ звучить як своєрідний заклик до відповідальності
за все, що відбувається на Землі: «Прибрався сам уранці – ретельно прибери і
свою планету» [2, 110].
Хронотоп «Маленького принца» є умовно визначеним на кожному етапі
твору, проте плинним. Місцем розвитку сюжету автор обирає Землю, планету
маленького принца та шість суміжних із нею астероїдів. Створивши та
описавши фантастичні об‘єкти, автор надає їм реальності, населяючи їх людьми
та облаштовуючи цілком звичними предметами, чудесність яких полягає у
певній різниці із земними відповідниками. Так, на астероїді-612 було два
маленьких діючих вулкани, які принц використовував для розігрівання
сніданку. Протистояння «свого» світу «чужому» – це ще один із елементів
побудови сюжету, характерний для казки. Натомість, для сюжету притчі
категорія фантастичного не є притаманною, він зазвичай базується на життєвих
ситуаціях та на повсякденних спостереженнях людського буття.
Розповідь у «Маленькому принці» ведеться від особи пілота, тобто
учасника подій, що є нехарактерним для жанру притчі. Таким чином, за
вимогами композиції казки «Маленький принц», у пролозі – описі дитинства
пілота, зав‘язці – його знайомстві із маленьким принцом та епілозі розповідь
ведеться від першої особи, а у основній частині – оповіді пілота про подорож
маленького принца сімома планетами – від третьої особи.
Розглянемо систему образів казки «Сент-Екзюпері». Ми можемо виділити
два головних героя у творі: пілота та маленького принца. Обидва персонажі
знаходяться у розвитку, не є статичними, адже формують свої погляди
протягом твору: герої Сент-Екзюпері постійно вчаться як на своїх, так і на
чужих помилках. Для притчі ж характерними є сталі схематичні характери,
дидактизм твору у притчі виявляє себе у розвитку дії, а не героя.
Маленький принц уособлює світ дітей, хоча дитина, у розумінні
письменника, – це не обов‘язково людина, яка знаходиться у певних вікових
рамках, адже всередині дитиною можна залишатись і до старості. Дитина – це
тип світогляду, який базується на наївності, допитливості, відвертості,
максималізмі та чистоті мрій, глобальності та безкорисливості прагнень.
Твір Антуана де Сент-Екзюпері має виразне філософське підґрунтя.
Кожен із персонажів «Маленького принца» є носієм певної філософської ідеї.
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«Маленький принц» за вимогами жанру казки побудований на
протиставленні «добро – зло», яке знаходить себе у полярності таких понять, як
«дитина – дорослий». Цей контраст набуває особливої чіткості в епізодах
зустрічі Маленького принца із самотніми мешканцями п‘яти планет: королем,
честолюбцем, пияком, бізнесменом та ліхтарником. Лише ліхтарник зумів
зацікавити Маленького принца та довести важливість свого заняття, а все тому,
що не був егоїстом, а отже, найбільше відповідав моральним принципам
дитинної людини: «А тим часом тільки він здається мені не смішний. Мабуть,
тому, що він не думає про себе» [2, 124]. Інші ж заручники самотності та їхні
вчинки через призму споглядання дитини постають абсурдними: основною
метою збагачення бізнесмена є збагачення, а пияка – пияцтво як захист від
сорому до шкідливої звички. Образи мешканців планет персоніфікують вади
суспільства, зокрема, король уособлює владолюбство, честолюбець – егоїзм,
самозакоханість, пияк – хворобливу пристрасть, бізнесмен – безглуздість,
надмірну практичність, географ – байдужість. Сент-Екзюпері показав основну
відмінність між світом дітей та дорослих: дитину турбують проблеми
космічного масштабу та значення, доросла ж людина, втративши чистоту
поглядів, притаманних дитині, приречена на мізерність та короткозорість,
задовольняючись вирішенням прагматичних питань.
Льотчик – центральний образ у творі з точки зору зосередження на ньому
ідейних поглядів казки. Льотчик – узагальнений образ дитинної людини –
людини, яка, живучи у світі дорослих залишається самотньою. Автор
намагається унаочнити свої погляди про можливість існування такого типу
людей. Сент-Екзюпері не заперечує духовних пошуків пілота, проте акцентує
увагу читача на суттєвій різниці між дорослим та людиною, втаємниченою у
сутність такого поділу. Недарма автор вкладає в уста або самого пілота, або
маленького принца фрази такого типу: «Можливо, я трохи схожий на
дорослих. Певно, я трохи постарів» [2, 109]; «Ти говориш, як дорослі» [2, 113].
Зустріч пілота із маленьким принцом є знаковою для обох: льотчик заміняє для
принца провідника по Землі, а маленький принц для льотчика служить містком
для повернення у країну дитинства. З допомогою маленького принца льотчик
починає вірити у свої сили, перестає почуватись самотнім.
Перша істота, яку маленький принц зустрічає на Землі, – змія. У СентЕкзюпері вона символізує безсмертя, гіркоту набутих людиною знань, мудрість
та жорстокість.
Ще одним важливим символічним персонажем, із яким принц
знайомиться на Землі, є лис. Образ лиса є невипадковим, адже у французькому
фольклорі лис означає мудрість. Лис ділиться глибиною свого знання,
відкриваючи ряд життєвих істин та секретів людських взаємин мандрівнику.
Саме лис допомагає хлопчику відчути щастя дружби та відкриває її основну
суть. Дружба не терпить корисливості, справжній друг уже почувається
щасливим, беручи участь у житті дорогої людини: «Ти назавжди береш на себе
відповідальність за того, кого приручив» [2, 132]. Любов не лише зближує нас
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із живими істотами, а й допомагає правильно розуміти світ: «Добре бачить
тільки серце. Найголовнішого очима не побачиш» [2, 132].
Одним із яскравих образів у казці є троянда, яка символізує красу та
жіночність. Характер образу троянди проходить певну еволюцію, як і образи
пілота та маленького принца. Квітка, відкинувши надмірні гордощі та пиху,
відмовляється від скляного ковпака – бар‘єру, покликаного відмежувати її від
світу. Цей промовистий жест підкріплює тезу, висловлену героїнею, про
нелегкий, проте солодкий своїми плодами шлях пізнання: «Треба стерпіти,
коли появиться дві-три гусениці, – я ж хочу познайомитися з
метеликами» [2, 116].
Казковий фантастичний сюжет є лише інструментом для передачі
філософських світоглядних позицій автора, що і визначає композицію СентЕкзюпері як казку для дорослих. Нагадаємо, що у притчі повчання витікає із
певної ситуації, у даному ж випадку фабула – лише обгортка для філософського
роду дидактичних ідей автора. Сам письменник визначив цей твір як казку для
дітей та дорослих ще у присвяті: «Леонові Верту, коли він був маленьким» [2,
100]. Звернення у присвяті до дітей та оригінальний спосіб означити вагомість
дорослого як реципієнта казки промовисто свідчить про двоадресність
«Маленького принца». Хоча, звичайно, основним читачем автор бачив
дорослих, адже неоднозначний зміст казки не дозволяє дитині повноцінно
осмислити, підняті твором проблеми. На підтвердження цієї думки автор
категорично заявляє: «Я зовсім не хочу, щоб мою книжку читали задля
розваги» [2, 109].
Невелика присвята до твору, крім свого прямого завдання, виконує роль
певного ідейного осердя «Маленького принца», уже в ній автор намагається
налаштувати читача на правильне сприйняття твору, а саме очима дитини. На
думку Екзюпері, людина у пору дитинства наділена унікальною здатністю
бачити серцем.
Таким чином, розглянуті нами особливості «Маленького принца» СентЕкзюпері, а саме: композиція, сюжет, хронотоп та система образів – дають
підстави стверджувати про його приналежність до жанру філософської казки і,
відповідно, заперечують думку про синкретизм жанрів казки та притчі.
Література
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Мова виступає засобом репрезентації реального світу в світ ідей,
відповідно, в її елементах поєднується інтелектуальна та оцінна форми пізнання
світу, а оцінність в пізнанні відповідає оцінності в мові. Категорія оцінки
привертає увагу багатьох українських та зару-біжних мовознавців, її
розглядають у логіко-семантичному (Н. Арутюнова, О. Вольф, О. Трунова,
В. Федосєєв), семантико-прагматичному (Т. Космеда, Т. Маркелова) та
комунікативному (Н. Гуйванюк, Н. Іваницька, Д. Перрі) аспектах.
Види оцінних мовленнєвих актів майже не досліджені, і віднесення того чи
того висловлення до класу оцінних чи не оцінних залишається дискусійним.
Цінність може бути визначена як позитивна чи негативна сутність об‘єктів
навколишнього світу для людини, соціального класу, групи чи суспільства
загалом, яка зумовлена не тільки властивостями об‘єкта, а і його місцем у
сферах людської життєдіяльності та соціальних стосунків. Справедливою є
точка зору Ю. Апресяна, що людина існує в мовленнєвій картині світу перш за
все як динамічна, діяльнісна істота, яка виконує дії трьох типів – фізичні,
інтелектуальні та мовленнєві, які, як правило, супроводжуються оцінкою, в
тому числі і моральною [1, с. 125].
У сучасній науковій літературі визначення моральної оцінки залишається
суперечливим. Оцінка як один із способів висловлення ставлення того, хто
говорить, до фактів реальної дійсності пов‘язана з пізнанням об‘єктивного
світу.
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Моральна оцінка – це один із видів оцінки, акт виявлення та обґрунтування
моральної цінності тих чи інших феноменів (вчинків, намірів та ін.), які
складають розумову людську діяльність; судження (висловлення), яке
висловлює суто моральне «схвалення» чи «несхвалення» цих феноменів. «…У
системі моральних відносин моральна оцінка виконує головним чином роль
моральної санкції, соціальна значущість та ефективність якої визначається
реальною вагою моралі серед інших факторів, які детермінують людську
поведінку…» [4, с. 183]. За іншими джерелами, основою моральної оцінки є
уявлення про добро та зло, честь та безчестя, справедливість, звитягу та
підступність, а також про моральні переконання, почуття та звички, які
складають у сукупності моральну свідомість особи [6, с. 499]. Останнє
визначення, на наш погляд, має перевагу над іншими, тому що підкреслює
суб‘єктивне ставлення особи до об‘єкта оцінювання в системі цінностей, яка
склалась у певному соціумі.
Однак наявність суперечливих визначень моральної оцінки свідчить про
актуальність дослідження цього явища, тому мета нашої роботи –
проаналізувати реалізацію категорії моральної оцінки у вираженні
психологічних відчуттів жінки на матеріалі кримінального роману Галини
Тарасюк «Покоївка».
За думкою Н. Арутюнової, аксіологічне значення оцінки представлено у
мові двома основними видами: загальнооцінним та конкретнооцінним.
Останній, у свою чергу, підрозділяється на групи: 1) сенсорні; 2) сублімовані чи
абсолютні; 3) раціоналістичні. Наведені типи оцінки набули детального
вивчення в науковій літературі, окрім моральної, яка залишається поза пильною
увагою дослідників, що може бути поясненим складністю цього підвиду
оціннного висловлення та невизначеністю його критеріїв та ознак [2, с. 341].
Інша класифікація (за Х.фон-Врігтом) ближче підходить до моральних
категорій й базується на шести формах «добра»: інструментального,
технічного, медичного, утилітарного, гедоністичного та добра людини [2, с. 27].
Т. Космеда пропонує виокремити дві категорії оцінки: ідеологічну та
психологічну, кожна з яких має свої особливості [3, с. 215].
Однак такі погляди не можна визнати досконалими внаслідок неповної
визначеності підстав до виокремлення моральної оцінки. Та сама сутність
залежно від ситуації може бути оціненою позитивно чи негативно. При цьому
цінність речі не завжди визначається всією сукупністю чи певними
властивостями, що мають значення до ситуації, стосовно якої ці речі
оцінюються.
Галина Тарасюк – одна з небагатьох письменниць сьогодення, яка
витворює глибоко психологічний образ жінки, характерний подекуди
трагізмом, в основі якого особиста драма пошуку гармонії.
Твір письменниці «Покоївка» жорсткий, навіть жорстокий, але стиль
«абсурдного реалізму», як сама авторка визначає своє письмо, дає їй змогу
зазирнути в найглибші закутки життя народу і душі кожного з нас, дати оцінку
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тим психологічним відчуттям, які мають місце на зрізі суспільно-політичного
життя наших днів.
Частотою вживання у творі Галини Тарасюк вирізняється поняття страху,
яке містить потужний заряд емоційно-негативного відтінку: «Мамині страхи
лиш дратували недосвідчену в житті та безпорадну в господарці Віорічку, для
якої перші роки подружнього життя виявились справжньою каторгою»
[5, с. 3], «Вона відгонила навіть спомин про розмову з прислугою, але слова тої
про... страшно подумати... про те, що її сьогодні збирається вбити власний
чоловік, осиним роєм точили мозок, страх холодним вужем підповзав до
серця, обмотувався круг нього і тиснув, тиснув... Дім лякав розмірами і
пусткою. Здавалося, в кожнім кутку причаїлося щось лихе і недобре» [5, с. 20],
«Та хоч і готова була Віорелія на розплату, але страх брав своє» [5, с. 45],
«Вранці Жоржетта знайшла Віорелію Віорелівну за шафою напівживою від
страху» [5, с. 12], «І те, що побачила: зім‘яту, розметену постелю,
прохромлену ножем ляльку на підлозі, – повергло її знову в безодню страху»
[5, с. 20], «А може, вона, збожеволіла від страху, кликала на поміч?!. Бо отой
грюкіт у ворота... Яку добру душу Бог послав у смертну хвилину спасти її?..»
[5, с. 7], «Усвідомлення, що вона могла лежати закривавлена і бездиханна зараз
на своєму ліжку, потрясло жінку з новою силою, повергнувши в страх і
розпач» [5, с. 6], «Значить, Жоржетта права. Значить, про те все вже й люди
знають», – думала, відчуваючи, як тривога, образа, страх перед підступністю
чоловіка поволі починають точити черв‘яком стигле яблуко її душевної
рівноваги і впевненості у завтрашньому дні» [5, с. 18], «Але від страху
залишитись під тином прозріла. О, тепер вона прозріла! Аж самій страшно!»
[5, с. 30].
Негативною конотацією забарвлені й інші лексеми (гнів, тривога, відчай,
роздратування) – репрезентанти психологічних відчуттів жінки в умовах дії
імпульсів, спричинених певними переживаннями. Їх внутрішня форма
розкриває уявлення українців про існування вищих почуттів, які наділяють
кожну людину емоціями, що підтверджують стан хвилювання, тривоги,
неспокою у її душі. Ці поняття за принципом випадковості визначають
непересічний вектор душевного стану людини, незважаючи на її власні
прагнення і бажання. У романі «Покоївка» ці психологічні відчуття можемо
градуювати на шкалі у поступовому нагнітанні їх емоційно-смислової
значимості:
гірка іронія обурення
роздратування
гнів
ненависть: «А
що, нічогенька могла би бути мені заміна. Тодоріці сподобалася б...» – з гіркою
іронією подумала Віорелія Віорелівна, збагнувши нарешті, що то Міля привела
заміну собі, тобто нову прислугу» [5, с. 11], «Хоч і готова на смерть, а за
життя чіпляєшся», – думала про себе з гіркою іронією» [5, с. 9], «Але один лиш
вигляд Тодора Йоновича, неприступний, зверхньо-поблажливий, загонив той
збурений в її душі голос назад колом у горло...Одно слово, причин для
роздратування було предосить» [5, с. 13], «Вона не вірила цій всюдисущій,
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схожій на молоду чортицю, дівці. А тому закричала, задихаючись обуренням,
готова роздерти це нахабне дівчисько, що так нагло ввірвалося в її тихе,
затишне, благополучне життя і зробило з нього криваву руїну» [5, с. 18],
«Роздратування в душі Віоріки наростало. Уздрівши, як враз порожевіло лице
ґаздині, Міля злякано заквилила, плутаючи румунські та українські слова»
[5, с. 9], «Жоржетта теж не лізла в очі, добряче настрахана вибухом гніву.
Сиділа у своїй кімнатці тихо, ніби відчуваючи, що... треба чекати. І
дочекалася» [5, с. 7], «Це той палац, який він... – Віорелії здалось, що в
Жоржетти від гніву перехопило подих, – подарував своїй коханці, Сніжані,
так її звати, в той день, коли ця… народила йому сина. Ублюдка такого ж, як
він» [5, с. 4], «Та ви що! Це він… він, – обличчя служниці аж перекосило від
святої ненависті, – він повинен страждати, мучитися, не ви…така
благородна, добра, порядна… Ради Бога, сядьте, заспокойтесь» [5, с. 14], «Він
бачив її чорні шалені очі, повні вогню і... ненависті» [5, с. 21], «Чорна кров
ненависті залила її розум, солод помсти розіллявся тілом, і вона сліпою
лютою совою кинулась на свого ворога, на свого тирана, на свого кривдника...»
[5, с. 24], а потім у їх пониженні:
тривога
відчай
розпач
байдужість: «Доки шукала в потемках
вимикач, все стихло, ніби й не було нічого або ж їй причулося… Але тривога не
минала» [5, с. 7], «Віорелія Віорелівна то засинала, ніби в темну яму
провалювалась, то враз схоплювалась, пронизана наскрізь тривогою» [5, с. 9],
«Підхоплена тривогою, Віорелія Віорелівна й собі кинулась у дім, на кухню»
[5, с. 26], «Ні про що не розпитуючи, Жоржетта вивела безумну з відчаю
Віорелію Віорелівну на подвір‘я, посадила на лавочці під кущем розквітлого
ясмину, закутала пледом, хоч на вулиці добряче припікало, і пішла шукати
валер‘янку» [5, с. 41], «Жоржетта теж, певно, не сподівалась такої реакції
від добросердої, примороченої нічною пригодою Віо-Віо-Віорелі, бо, здавалось,
подавилася словами, аж гикати почала. А тоді задки-задки і – за двері. І вже
за порогом з лютим розпачем вилаялася: – Та йдіть ви всі до дракули!
Подавіться своїми грішми, нещасні!» [5, с. 39], «З тупою байдужістю і
готовністю на все чекала Віорелія Віорелівна ночі» [5, с. 31].
З цього можемо зробити висновок про зміну психологічних відчуттів в
душі героїні та оцінити вплив чинників на формування того тієї чи тієї емоції.
Суперчність жіночого духу і внутрішньої боротьби розв‘язується намаганням
жінки, хоча і рідко, з останніх сил не втрачати надії.
Результати аналізу свідчать, що негативній моральній оцінці притаманний
більш сильний впливовий потенціал порівняно з позитивною оцінкою, що може
бути поясненим усталеним превалюванням негативної оцінки в свідомості
соціуму. Таким чином, психологічний аспект виражається моральною
оцінювальною категорією, яка більшою мірою допомагає зрозуміти ставлення
до поведінки людини та її вчинків.
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Останніми роками надзвичайно актуальним стало питання про
національну ідентичність, про дорогу до відкритого демократичного
суспільства, про інтеграцію в Європейське Співтовариство. У зв'язку з цим зріс
інтерес до процесу міжособової та міжкультурної комунікації, до способів
досягнення ефективності спілкування. Предметом нашого дослідження став
один з невід'ємних компонентів сучасної комунікації, засіб гармонізації
міжособової взаємодії − комплімент.
Компліментом цікавляться різні області наукового знання: психологія,
соціологія, лінгвістика. Віддає йому належну увагу і риторика − наука про
засоби і способи переконання. У сучасних дослідженнях по риториці
комплімент включається в систему жанрів епідейктичної мови. Проте
фундаментальних досліджень, що дають уявлення про комплімент як про
риторичний жанр і про його специфіку, практично немає.
Проте вже починаючи з початку 80-х років спостерігається зростання
інтересу до даного мовного жанру. В цей період комплімент в
лінгводидактичному аспекті вивчався Н.І.Формановською і А.А Акішиною.
Починаючи з цього ж часу спочатку зарубіжна лінгвістика, а потім і
сучасна русистика зацікавились компліментом з прагматичної сторони. До
цього призвела, очевидно, тенденція до граничного спрощення даного
риторичного жанру. В рамках прагматики комплімент розглядається як одна з
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численних мовних тактик. Її мета − встановлення контакту і підтримання
доброзичливих стосунків [6].
В останні роки компліментом, з метою навчання мистецтву ділового
спілкування, стала активно цікавитися практична психологія [3]. Вона
розглядає комплімент як необхідний компонент створення довірчої тональності
спілкування, що сприяє його ефективності.
Вимоги до мистецтва компліменту як елемента етикету наприкінці ХХ
століття кардинально змінилися. Це пояснюється тенденцією до американізації
способу життя і, отже, побудові норм міжособистісних взаємин згідно з
американським прикладом. Тому в сучасних посібниках з етикету компліменти
рекомендується робити якомога частіше і всім, «хто хоч найменшою мірою
гідний доброго слова».
У характеристиці компліменту як іллокутивного акту найсуттєвішими
моментами є іллокутивні цілі компліменту, його місце в системі мовленнєвих
актів та відмінності компліменту від подібних до нього за формою
іллокутивних актів.
Кожен комплімент обов‘язково повинен містити позитивну оцінку.
Виходячи з цього, іллокутивною метою компліменту повинно бути
повідомлення про те, що мовець хоче, щоб адресат взнав, що мовець думає про
нього щось гарне. Наприклад: "You are a remarkable woman, Mrs. Ferguson. I
really like you."
Для вираження позитивного інтенційного стану мовець може
використовувати цілий набір конвенційних засобів. Головним формальним
індикатором іллокуції компліменту, як вже зазначалось, є позитивне оцінне
судження. Воно може виражатися за допомогою як лексичних, так і
синтаксичних засобів.
Типовими лексичними засобами вираження позитивної оцінки є лексичні
одиниці, в семантичну структуру яких входить значення позитивності. Такі
одиниці належать до різних частин мови: іменників (angel, beauty, genius),
прикметників (good, nice, wonderful, lovely), дієслів (to like, to love, to admire),
прислівників (well, nicely, wonderfully) [2].
Та обставина, що пропозиційний зміст компліменту, як правило, являє
собою оцінне судження, робить даний іллокутивний акт подібний за формою до
іллокутивних актів похвали, схвалення, захоплення. Однак компоненти, з яких
складаються ці різновиди іллокутивних сил, неоднакові. Принципова
відмінність іллокутивної сили компліменту полягає в тому, що її обов‘язковими
компонентами є додаткові іллокутивні цілі:
а) виразити намір /бажання/ прагнення принести задоволення адресату;
б) виразити позитивне ставлення до адресата.
Наявність цих іллокутивних цілей обумовлює ще одну обов‘язкову
ознаку іллокутивної сили компліменту, а саме безпосередній зв‘язок об‘єкта
позитивної оцінки з адресатом. Це означає, що можна хвалити когось / щось,
схвалювати щось, захоплюватись кимось / чимось, що не має ніякого
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відношення до адресата, але не можна сказати комплімент людині, яка не
присутня при розмові [8].
Слід підкреслити, що індикатором додаткових іллокутивних цілей
компліменту є не стільки формально-семантичні особливості висловлювання,
скільки його контекст (хто говорить, кому, за яких обставин, в яких умовах
спілкування), а також інтонація мовця, його міміка (особливо посмішка), жести
[7].
Перлокутивний акт – це наслідки впливу іллокутивного акту на
конкретного адресата. Під перлокутивним актом компліменту слід розуміти
дію, ціль якої полягає в тому, щоб викликати в адресата позитивну емоційну
реакцію, принести йому задоволення. Наприклад: "You have beautiful blue eyes.
−Thank you. They are like my mom's."
Кінцевою комунікативною ціллю компліменту, як і будь-якої мовленнєвої
дії, є ціль соціальна, пов‘язана з організацією та координацією взаємодії між
комунікантами. Здійснюючи іллокутивний і перлокутивний акти компліменту,
мовець використовує їх як засіб керування поведінкою адресата.
Поняття
'комплімент'
є
суміжним
з
деякими
оціночними
висловлюваннями, зокрема такими як лестощі та похвала. Хоча комплімент і є
дериватом від іменника «лестощі», що має негативну конотацію, одночасно є
синонімом прикметника «приємний» та супроводжується позитивною
конотацією: «улесливий – той, що містить похвалу, схвалення; задоволення
самолюбства». Однак, межа між компліментом та лестощами є досить хиткою і
залежить від комунікативної ситуації та самих комунікантів, точніше від їх
вікових та соціальних характеристик, а також від особистих взаємин адресанта
та адресата.
Комплімент та похвалу об'єднує спільність позитивної оцінки адресантом
адресата, його дій та якостей. Відмінність полягає в тому, що похвала частіше
розуміється ж прагматичний тип висловлювання, який за своїм позитивним
оцінювальним значенням ширше ніж комплімент.
Розглядаючи компліменти як мовленнєві дії, спрямовані на соціальні цілі,
слід розглядати їх як два основних класи – етикетні компліменти та
інструментальні компліменти, залежно від того, у склад якої соціальної дії –
етикетної чи інструментальної – входить той чи інший іллокутивний акт
компліменту. Найбільш очевидним критерієм, що дозволяє досить чітко
визначити приналежність конкретного компліментарного висловлювання до
одного з класів, є обов‘язковість вживання компліменту, продиктована
соціокультурними нормами, етикетними приписами.
Для інструментальних компліментів ознакою подальшої класифікації є
стереотипний варіант зміни поведінки комунікативного партнера, що визначає
конкретний зміст соціальної цілі, якій підпорядкований даний іллокутивний акт
компліменту. Наприклад: ―You‘ve lost some weight, that‘s a shrewd move. For a
while there you had something bunchy happening under your chin. You know, honey,
you‘re a fantastic piece‖ (Updike).
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Етикетні компліменти не класифікуються за цією ознакою, оскільки всі
вони направлені на одну соціальну ціль: збереження неантагоністичних
стосунків між комунікантами. Наприклад: ―Rose!‖ screamed Lily, ―What a
perfectly scrumptious dress! You always get it right! So simple, so absolutely you!‖
(Murdoch).
Комплімент – це етнокультурно зумовлене явище. Однією з принципових
особливостей англомовних культур (британської та американської) є
переважання в них індивідуалістичної орієнтації, ядро якої становить принцип
індивідуальної свободи, зокрема свободи людини в сфері економіки, політики і
в тій сфері, яка позначається поняттям ―privacy‖ [1, 4, 5].
Щодо британсько-американських відмінностей, то можна виділити
наступне. Англійці вважаються досить стриманими та замкнутими людьми.
Американці ж, навпаки, створюють враження людей досить товариських.
Соціолог Н.Є. Покровський, характеризуючи манери поведінки представників
цієї культури, вказує на властивість американців негайно демонструвати свою
дружелюбність, голосно сміятися, посміхатися, хлопати вас по плечу і всіляко
показувати свою сердечність та прихильність. Американцям характерне
узагальнене, не спрямоване на конкретну людину дружелюбне ставлення до
всіх членів суспільства [9]. Прикладом такого узагальненого, без конкретної
спрямованості дружелюбного ставлення може бути поширена фраза: ―Have a
nice day‖, яка часто адресується зовсім незнайомим людям. Американський
варіант інтерпретації поняття „гарні міжособистісні стосунки‖ Анна Вєжбіцька
описує за допомогою формули „Я хочу, щоб всі відчували щось хороше‖ [4].
Не дивлячись на вказані відмінності в поведінці британців та
американців, ми вважаємо, що їхні культури мають спільні корені, спільні
фундаментальні цінності, і подібностей між ними, на нашу думку, набагато
більше, ніж відмінностей, що дає підстави розглядати одну англо-американську
культуру.
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Статья посвящена проблеме оптимизации формирования иноязычного
лексического навыка диалогического общения на начальном этапе обучения
средствами драматизации и ролевых игр. Предлагаемая методическая
организация серии учебно-игровых упражнений позволяет задействовать
основные ресурсы повышения эффективности формирования иноязычных
лексических навыков диалогической речи младших школьников: повысить
интерес к изучаемому языку на основе повышения коммуникативности
материалов и процесса обучения, устранить трудности лингвистического и
экстралингвистического характера, развивать умения быстро и адекватно
реагировать на реплики, поддерживать разговор, использовать новую лексику
в варьируемых ситуациях общения.
Ключевые слова: иноязычный лексический навык; диалогическая речь;
младшие школьники; драматизация; ролевые игры.
Проблема формирования иноязычных лексических навыков диалогической
речи рассматривалась в исследованиях О. А. Колесниковой, Е. И. Негневицкой,
Т. И. Олейник, Г. В. Роговой, Н. К. Скляренко, N. King, G. Madsen, А. Maley,
J. Oller, V. Spolin. Способы использования учебно-игровой драматизации при
обучении иностранному языку представлены в учебных пособиях
Д. И. Барской,
И. Н. Верещагиной,
И. В. Коломеец,
А. П. Старкова,
М. Ф. Стронина, О. И. Яковенко, P. Abraham, D. Mackey, V. Whiteson. Однако
каждый из этих подходов, выделяя отдельную сторону игры и ее роль при
обучении иностранному языку, в конечном счете, оказывается недостаточным
для формирования прочных иноязычных лексических навыков.
Ролевая игра и игра-драматизация являются одними из наиболее
действенных средств формирования и развития лексического компонента
речевого навыка диалогического общения младших школьников [2]. Начальный
этап обучения иноязычной лексике выбран не случайно, так как именно на этом
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этапе закладываются основы речевых навыков и умений, что позволяет сделать
развитие лексических навыков наиболее эффективным для последующего
формирования умения вести короткие диалоги, принимать участие в разговоре
на простые обыденные темы, в полной мере используя при этом свой активный
словарь [1]. Таким образом, необходимость приблизить формирование
лексических навыков иноязычного диалогического общения к условиям их
реального функционирования в речи и потребность в оптимизации этого
процесса средствами драматизации и ролевых игр определили выбор темы
статьи и составили актуальность исследования.
Цель статьи заключается в определении способов оптимизации процесса
формирования иноязычных лексических навыков диалогической речи на
начальном этапе на основе применения ролевых игр и игр-драматизаций.
Согласно основным этапам формирования лексических навыков и речевых
умений диалогической речи, в системе упражнений для обучения лексическим
навыкам выделяют три этапа [3]. Первый этап предполагает введение,
семантизацию лексических единиц и их первичное закрепление. Второй этап
нацелен на самостоятельное употребление лексических единиц на уровне
диалогических единств как совокупности реплик, характеризующихся
структурной, интонационной и семантической завершенностью. Третий этап
направлен на самостоятельное употребление лексических единиц на уровне
микродиалога при помощи опор и без них с выходом в ролевую игру.
Каждому этапу соответствует своя группа упражнений. К первой группе
относятся рецептивно-репродуктивные языковые упражнения и условноречевые упражнения на имитацию, подстановку, трансформацию, ответы на
вопросы и др. Форма выполнения упражнений – игровая. Цель упражнений
первой группы – не только раскрыть значение нового слова, показать его
звучание и сформировать навык его употребления, но и научить детей
адекватно и быстро реагировать на предложенную учителем реплику и
производить инициативную реплику с использованием новой лексической
единицы. Структурная соотнесенность реплик, как правило, полная: в репликереакции воспроизводится реплика-побуждение или один из ее компонентов.
Упражнения первой группы, направленные, прежде всего, на формирование
навыков, являются одновременно начальными упражнениями в обучении
диалогическому общению. Упражнения этой группы выполняются в режимах
«учитель – ученик», «ученик – учитель», «фонограмма – ученик», «ученик –
фонограмма», «ученик – ученик».
Ко второй группе относятся рецептивно-продуктивные условно-речевые
упражнения, направленные на самостоятельное употребление лексических
единиц в диалогических единствах различных видов. Допускается
использование опор. Цель данных упражнений – обеспечить эффективное
самостоятельное употребление учащимися новых лексических единиц в составе
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диалогических единств в предлагаемых учебно-речевых ситуациях. Основной
режим работы – работа в парах, поэтому учитель должен сформулировать для
каждого партнера коммуникативное задание и в паре с одним из сильных
учащихся проиграть образец для выполнения.
К третьей группе относятся упражнения на самостоятельное употребление
лексических единиц на уровне микродиалога. Такие упражнения носят
рецептивно-продуктивный и продуктивный коммуникативный характер.
Опоры, как правило, при их выполнении не применяются, однако на
определенном этапе учебного процесса можно сделать исключение для слабых
учеников. Цель упражнений третьей группы – научить учащихся создавать
собственные диалоги, включая активную лексику в соответствии с учебноречевой ситуацией на уровне программных требований для данного класса.
Учитель предлагает ученикам разнообразные учебно-речевые ситуации,
которые по мере развития диалогических навыков и умений учащихся
становятся менее развернутыми, но на начальном этапе, однако, детально
объясняются учителем. Учитывая языковую ограниченность младших
школьников, несформированность речевых навыков и умений, применение
нового для них вида деятельности, роль учителя при выполнении упражнений и
проведении ролевых игр повышается [4]. Ученикам желательно дать образец
выполнения упражнения. Для этого можно, сформулировав задание к учебноречевой ситуации, вместе с одним из лучших учеников создать на ее основе
диалог, показывая классу, как надо выполнять задание. Затем несколько
измененная ситуация предлагается классу, и упражнение выполняется в режиме
«ученик – ученик» (одновременная парная работа). Очень важно, чтобы
ученики общались с теми партнерами, с которыми им интересно говорить.
Поэтому для одновременной парной работы, особенно на этапе создания
собственных диалогов, пары учащихся нужно создавать в соответствии с их
психологической совместимостью.
На завершающем этапе работы с лексической темой проводится ролевая
игра. Следует отметить, что проведение самой ролевой игры предполагает
следующие этапы: подготовительный (на этом этапе создается личностный
мотив говорения, сообщается тема, ставится коммуникативная задача,
распределяются роли); непосредственное проведение игры; подведение итогов.
Итоги подводятся на родном языке учащихся.
Все упражнения проводятся в игровой форме с использованием элементов
ролевой игры. Большое внимание следует уделять творческому моменту,
интересам и предложениям самих учащихся, применению разнообразных видов
наглядности.
Таким образом, предлагаемая методическая организация серии учебноигровых упражнений позволяет задействовать основные ресурсы повышения
эффективности
формирования
иноязычных
лексических
навыков
диалогической речи младших школьников: повысить интерес к изучаемому
языку на основе повышения коммуникативности материалов и процесса
478

обучения, устранить трудности лингвистического и экстралингвистического
характера, развивать умения быстро и адекватно реагировать на реплики,
поддерживать разговор, использовать новую лексику в варьируемых ситуациях
общения.
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між мовою та тілесним досвідом. Проаналізували приклади перенесення тілесного досвіду на
назви предметів та зв‘язок руху тіла в просторі з більш абстрактними ідеями.
Ключові слова: втілене розуміння, когнітивна семантика, концептуалізація, вербалізація.

BODILY EXPERIENCE AS THE BASIS FOR CONCEPTUALIZATION AND
VERBALIZATION OF THE NOTIONS
O. Krivshenko
Scientific supervisor: O. V. Bagats‘ka
Chair of Germanic Philology
Institute of Philology
Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko
e-mail: goodnewsonlyo@gmail.com
Studied the influence of bodily experience on language, its relation to
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The idea that human mind and body are two separate independent entities has
long been generally accepted. However, after the emergence of cognitive semantics,
which studies language structures and meanings in their relation to mind and human
body, bodily experience has been given a central place in studying language,
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especially on its semantic level. In our article we will dwell upon the ways our
bodily experience predetermines world perception, its conceptualization and further
verbalization of the notions.
The correlation between experience, embodied cognition and language
constitutes the basis of M. Johnson‘s and G. Lakoff‘s ideas of embodied realism [1,
50; 2]. According to their theory our cognition and perception of world is influenced
or even determined by our physical experiences. The concepts we have access to and
the nature of the ―reality‖ we think and talk about are a function of embodiment: we
can only talk about what we can perceive and conceive, and the things that we can
perceive and conceive derive from embodied experience [1, 46]. The perception is
turned into our conceptions of the reality, which remain in our mind as concepts.
Consequently, language is understood not as the description of the real world, but
rather a description of human perception of reality, which is based on bodily
experience. Thus, it cannot be investigated in isolation from human embodiment [1,
44].
The connection between language and bodily experience are mostly
represented in two ways: in meaning and understanding.
Cognitive semantics claims that meaning is embodied [1, 2, 3]. As we
perceive the world differently, there is also a difference in the way we express our
experience. Therefore, when we examine meaning, our goal is not to find a
correspondence between utterances, but rather to explore the ways in which meaning
is motivated by human perceptual and conceptual capacities. Meaning is basically
identified with conceptualization [4, 54]. As conceptual structure is reflected by
semantic structure and concepts derive from embodiment [1, 177], meaning is
embodied. Moreover, the meaning of abstract notions is based on our primitive
bodily experience. M. Johnson suggests that we first begin to make sense of our
bodies and their environments. It forms the ultimate basis for even the most abstract
conceptualization [5, 164].
Abstract concepts are vested with bodily meaning through conceptual
metaphor [5, 165]. Lakoff and Johnson propose, that we not only speak in
metaphorical terms, but also think in metaphorical terms [1, 295]. Moreover,
metaphors actually structure our perceived world [2, 69].
There is a huge amount of body-related concepts in metaphors. Take an
example ―I am not ashamed I went out with you.‖ [6, 62]. The word - expression ―to
go out‖ literary means ―to go outdoors, leave one's residence‖ [7]. But in the given
sentence the bodily experience of a person ―to go‖ obtains a new meaning ―to have a
date‖.
Generally speaking, there are two major ways of correlation between meaning
and embodiment: reflection of bodily experience onto object names [3, 252]; relation
of bodily movement in space to more abstract ideas [2].
In everyday language, there is a direct reflection of the embodied nature onto
object names. It is based on the association between body parts and objects. For
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example, the hands of a clock, the mouth of a river, the foot of a hill and many others
[3, 252].
Abstract knowledge is built analogically from more experience-based
knowledge [8]. This statement is based on Johnson‘s and Lakoff‘s ideas that bodily
motion in space forms the basis for abstract concepts. For instance, our body-based
understanding of how objects move in space is mapped onto the concept of time [5,
167]. We conceptualize time via deep, systematic, spatial-movement metaphors in
which the passage of time is understood as relative motion in space [5, 165].
Moreover, there are two perspectives of time perception. Some of us imagine
ourselves as moving forward through time. It is the ego-moving perspective. And the
time-moving perspective indicates the perception of time as coming toward us [8].
The difference in time perception depends on individual embodied experience.
Human body itself accounts for abstract concepts comprehension. S.P. Carvel
claims that body parts are basic for conceptualization of emotions [9, 245]. Our
bodies and body parts can be seen as containers of emotions [9, 247]. For instance:
There was anger in his eyes.
Fanny left the room with a very sorrowful heart [9, 250].
His face was radiant with tenderness [9, 258].
The relation between body / body parts and abstract concepts is often based
on the principle of association. Body parts are often associated with functions they
perform and it may cause reference to the abstract notions:
Hold your tongue.
Shut your mouth.
―Tongue‖ and ―mouth‖ are usually associated with a physical ability ―to
speak‖. However, the meaning of the utterances is ―don‘t speak‖ that is ―be silent‖.
Thus, we can claim, that in the cases, both body parts tongue and mouth are
associated with an abstract concept silence.
Is it possible that a mortal can live, breathe, walk and talk without the benefit
of a brain? [6, 56]
Brain is often associated with mind, ability to think. In the example the phrase
―without the benefit of a brain‖ means ―without the ability to think‖. Consequently,
the person, who is referred to in the utterance is considered to be unable to think, that
is silly. Thus, in this case, brain is associated with an abstract notion silliness.
As it has been mentioned, the connection between language and embodiment
are represented not only in human meaning but also in understanding. The way we
understand language depends not only on bodily experience. Some linguists, such as
R. Gibbs [10] claim that embodied experience is shaped by cultural processes. Thus,
research on embodied cognition should explore the linkages between embodiment
and cultural meaning. Gibbs proposes an extended conception of embodiment which
includes bodily and cultural experience. He explains this idea by the fact that the
cognition which occurs, when body meets the world is inextricably culturally-based
[10, 13]. Bodies are not culture-free objects, because people actually instill different
cultural meanings into bodily processes in changing cultural contexts [10]. This is
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represented in the way people of different cultural backgrounds and, consequently,
having different bodily experience, understand the language they hear or read. For
example, the one who has never been to Mexico and knows little about the life
conditions of its citizens and its relations with the USA would hardly understand the
saying ―Poor Mexico, so far from God and so close to the United States!‖. To grasp
the meaning of the sentence, one should have bodily and cultural experience the
Mexicans have.
Thus, language and abstract concepts are based on bodily experience in its
connection with culture. Embodiment as a central thesis of cognitive semantics gives
rise to plenty investigations in the field of linguistics. Moreover it can be applied to
the framework of literary text interpretation, especially to the analysis of the image of
the character. As our body and bodily experience are the basis for our world
perception, they can serve as indicators of psychological and emotional state of a
character, what we consider the perspective of our further investigation.
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імен у сучасній російській мові, виявили місце давньогрецького та грецького
антропонімікона у ономастичній системі; вивчили історію виникнення
давньогрецьких та грецьких особистих імен у антропонімічному просторі;
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Ономастика – сложнейшая наука, которая изучает имена собственные.
В переводе с греческого языка, ономастика означает – искусство давать
имена. Если говорить сухим научным языком, то ономастика – это
специализированный раздел лингвистики, который изучает имена собственные,
историю возникновения имен, их преобразования в ходе длительного
использования в языке-источнике или при заимствовании из другого языка.
Ономастика изучает основные закономерности истории, развития и
функционирования собственных имен. Обладая своим материалом и методикой
изучения его, ономастика не может не быть самостоятельной дисциплиной.
Доминирует в ономастике лингвистический компонент не только потому, что
каждое имя – это слово, развивающееся по законам языка, но и потому, что
информация каждого имени «добывается» с помощью лингвистических
средств.
Ономастика делится на 3 раздела:
1. Личные имена;
2. Топонимика;
3. Антропонимика, а именно изучение древнегреческих и греческих
личных имен.
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Антропоним (др.-греч.— человек и — имя) — единичное имя собственное
или совокупность имѐн собственных, идентифицирующих человека. В более
широком смысле это имя любой персоны: вымышленной или реальной.
Антропонимика (от греч. anthropos - человек и ónyma – имя) - раздел
ономастики, изучающий антропонимы - собственные именования людей: имена
личные, патронимы (именования по отцу), фамилии, родовые имена, прозвища
и псевдонимы и т. п.
Изучением антропонимики занимались такие ученые как Белинский
В. Д., Белошапкова В. А., Бондалетов В. Д. Суслов А. В., Суперанская А. В.
Попов С. А. и многие другие. Каждый из них внес вклад в науку.
Греческие личные имена и их значения отражают долгую историю и
непрерывную линию века в семье, обычно, когда ребенок рождается, ему
присваивается имя его бабушки или дедушки. Хотя в последнее время
некоторые современные пары, как правило, нарушают традиции и правила
именования, выбирая своим детям имена, которые им нравятся[9,с. 12].
Греческие имена происходят в основном из православных церковных
календарей, хотя многие греки несут имена греческих богов и важных
личностей и мифологических лиц богатой древнегреческой истории. Особенно
сегодня существует тенденция давать древнегреческие имена новорожденным
[3, с.30-35].
В изучении ономастики многое зависит от диалектов и первоначального
состояния языков. В подразделе ономастики, антропонимике, представляются
обиходные слова. Некоторые из них до сих пор сохранили вымысел в языке
носителе.
Собственные имена являются одним из важных средств создания образа.
Одновременно с этим ономы играют значительную роль в формировании идеи
произведения в целом. По замечанию И.Б. Ходыревой, ―Точный выбор имени
собственного во многом определяет смысловую и эмоциональную заданность
текста в целом‖. По меткому замечанию В.Г. Белинского, ―...в самом имени,
которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная необходимость,
может быть, и невидимая самим поэтом‖.[3, 40]
Ученые XIX и начала XX в. всю историю русской антропонимии делили
на два периода: 1) дохристианский, когда в ходу были собственно славянские,
языческие имена; 2) христианский, когда право наречения имени стало
принадлежать церкви и подавляющую массу имен составили канонические
имена. Границей этих периодов стал 988 г., год крещения Киевской Руси и
принятие вместе с официальной христианской православной религией грековизантийских имен.
С 1918 г. начался новый период в антропонимии, продолжавшийся и
теперь. А. В. Суслов и А. В. Суперанская, принявшие традиционное деление
дореволюционной истории русской личной антропонимии на два этапа,
советский период, естественно, отнесли к третьему этапу. Они отмечают: « В
истории русских личных имен выделяются три этапа – дохристианский, когда
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использовались самобытные имена, созданные на восточнославянской почве
средствами древнерусского языка; период крещения Руси, когда церковь стала
насаждать вместе с христианскими религиозными обрядами иноязычные имена,
заимствованные византийской церковью от разных народов древности; и новый
этап, начавшийся после Великой Октябрьской социальной революции и
ознаменовавшийся проникновением в русский именослов большого числа
заимствованных имен и активным имятворчеством.»[4,с. 17].
Приведенная периодизация обладает многими достоинствами. Она
опирается на реальные социально-исторические и ономастические факты,
отличается большой четкостью и простотой. Однако это лишь самая общая
периодизация, причем не всей антропонимии, а лишь истории имен.
Подавляющую часть антропонимического фонда составляли имена
родного языка, образованные из апеллятов и их сочетаний: простые имена типа
Мал – древлянский князь (945 г); сложные имена типа Всеволод, Мстислав, а
также двусловные типа Волчий хвост – воевода Киевского князя Владимира
(984 г.); позднее к ним прибавились скандинавские: Игорь, Олег, Ольга, Глеб –
это так называемые династические имена».[2,с. 150-155]
«Всегда есть опасность ошибочно перенести в глубокую историю то, что
создано позднее. Так, вряд ли правномерно допустить, что в X в. у наших
предков непременно были все те « личные имена и прозвища», которые
приводятся А. М. Силищевым в его 11 группах имен «по значению основы»,
выделенных на материале XI – XVII вв.[5,125-128]
1. Профилактика: Бессон, Горе, Грязной, Мертвой, Невзор, Негодяй, …
2. Семейные отношения, порядок и время рождения: Первой, Второй, Третьяк,
Субота, Неделя, Вешняк, поздняк, Домаха, Домец…
3. Внешний вид, физические недостатки: Беззуб, Безнос, Брюхан…
4. Свойства: Беламут, Булгак, Быстрой, Ведун, Веселой…
5. Социальное и экономическое положение: Холоп, Боярин…
6. Профессия, занятия, должность: Гончар, Кожевник, Кузнец, Дегтяль…
7 Пришельцы. Место жительства: Несвой, Ненаш, Инозем, Казанец…
8. Насмешливые клички: Беспортошник, Болван, Олух, Ончутка…
9. Животные: Баран, Барсук, Бык, Векша, Кобель…
10. Птицы: Воробей, Ворона, Гагара, Галка, Галчонок, Голубь, Дрозд…
11. Насекомые: Блоха, Гнида, Жук, Змейка, Комар, Комарка, Мураш.
Основная масса приведенного А. М. Силищевым материала, судя по
датировке, приходится на XIV – XIII вв. Примеры, относящиеся к XI – XIII вв.,
хотя и согласуются с показателями X в., все же не могут служить надежной
иллюстрацией антропонимии древнего периода [13, 121].
Итак, к XVIII в. русская антропонимика подошла с более или менее
определенным и устойчивым фондом употребительных канонических имен,
богатой системой их словообразования, сложившейся трехчленной формулой
именования, которая, однако, еще не была официальной и общей для всех
классов и слоев русского общества.[2,с.190]
487

Лексический состав русского языка представляет собой строгую систему, в
которой каждый элемент обладает определенными свойствами и занимает в ней
определенное место. Как и лексический состав любого языка, личные имена
образуют совокупность лексико-семантических и тематических полей, которые
объединяют общность лексического значения и отнесенность к определенной
тематической группе.
По классификации ономастического материала можно исходить из
принадлежности названий, к определенным языкам, территориям,
хронологическим отрезкам, социальным формациям и т. д. Принимая во
внимание лингвистические и экстралингвистические характеристики имен,
можно выделить следующие типы классификации:
1) классификация имен и связи с именуемыми объектами;
2) естественно возникшие и искусственно созданные имена. Эта
классификация тесно связана с классификацией имен по их назначению,
имена в официальном и неофициальном употреблении;
3) структурная классификация имен;
4) хронологическая классификация;
5) стилистическая и эстетическая классификация.
В процессе исследования проведена лексико-семантическая классификация
антропонимов.
Первая группа в лексико-семантической классификации представлена
личными именами, значения которых происходят от имен богинь и богов. Агн,
Агний – у древних греков – эпитет Аполлона, Артемиды, Деметры[6, c.106];
Ариадна – из греческого Ариадне: возможно, ари очень + хандако нравиться –
имя дочери Миноса, жены Ванха[6, с.353]; Артемий – из греческого Артемиос
– посвященный Артемиде, богине охоты и Луны, сестре Аполлона [6, c.123].
Вторую группу представляют антропонимы, значения которых происходят от
древнейших историков и философов. Арион – имя древнегреческого поэта[6,
c.121]; Бион – из греческого биос жизнь; Гесиод – в честь древнегреческого
поэта, жившего в VIII в до н. э.[6, c.158]; Демосфен – имя древнегреческого
оратора[6, c.166]; Сафо – имя древнегреческой поэтессы[6, c.423]. Третью
группу представляют антропонимы, значения которых происходит от
ласкательной формы прилагательного и простого прилагательного. Авудим –
возможно, из греческого аайдимос воспеваемый[6, c.105]; Венуста – из
греческого Бенуста: красивая, изящная, прекрасная [6, c.361]; Филанф – из
греческого филантес любящий цветы[6, c.323].Четвертую группу
представляют антропонимы, значения которых происходит от имен
существительных. Сева – из греческого севас/себас благоговение[6, c.291];
Харитина – из греческого Харитина: харис, харитос красота, слава,
благосклонность [6, c.438]. Пятую группу представляют антропонимы,
значения которых
происходит от названий природы. Елена, Гелена – из
греческого Хелене: хеле солнечный свет[6,c.376].
Шестую группу
представляют антропонимы, значения которых происходит от действия.
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Ангелина – из греческого Ангелина: ангелло извещать, возвещать [6, c.106];
Онуфрий – возможно, из греческого анаферос поднимающийся вверх[6, c.258];
Седьмую группу представляют антропонимы, значение которых происходит от
похвалы людям. Евдоксия – из греческого эудоксия доброе имя, доблесть,
похвала [6, c.374]; Матра – из греческого метер, метрос мать[6, 404 с.].
Восьмую группу представляют антропонимы, значение которых говорит о
тембре. Барфоний – из греческого барю-фонео обладать низким голосом[6, 130
с.].
Выделяют три группы в структуре имен:1) лексико-семантическая,
состоящая «в переосмыслении прежних слов в формировании омонимов.
Имена, образованные этим способом, - результат исторического развития.
Многие из них в системе современного языка являются непроизводными, т. е.
не связанными со словами, породивших их когда-то. К этой группе относят
такие имена как Аргонавт, Ирида, Паллада, Варвар, Вул, Сева, Елена, Евод,
[7,207]; 2) лексико-синтаксическая, «довольно редкая лексикализация имен».
Этот способ так же, как правило, действует в сфере исторического
словообразования. Слова, образуемые этим способом, создают в результате
длительного исторического развитияи обычно производятся индивидуальным
путем, а не каким-либо типизированным образом; [8, 319]; 3)морфологосинтаксическая – возникновение нового слова в результате перехода слова или
отдельной словоформы в другую часть речи. Морфолого-синтаксический
способ объединяет разные явления. К диахроническому словообразованию
относятся происходящие в результате длительного исторического развития
изменения принадлежности той или иной единицы к определенной части речи,
к синхронному – регулярные виды перехода слов какой-либо части речи в иную
часть речи. К этой группе относят такие имена как[7, 208]:
Артемида – суффикс -ид- суффиксальный; Василла – суффикс -ил-, -лсуффиксальный; Гелла - суффикс -л- суффиксальный; Демидрион –
суффикс -р- суффиксальный; Демосфен – суффикс -ф- суффиксальный;
Ангелина – суффикс -ин- суффиксальный.
Следовательно, мы видим, что в структуре древнегреческих имен из трех
групп классифицируются только две.
Анализируя древнегреческие и греческие личные имена необходимо
сделать следующие выводы:
1. Древнегреческий и греческий антропонимикон занимает одно из
ведущих мест в ономастической системе. По исконному значению и
происхождению антропонимы в массе своей представляют обиходные слова.
Некоторые из них до сих пор сохранили смысл в языке носителе, другие же его
в настоящее время не имеют. Изучая антропонимы, мы выявили, что
древнегреческие и греческие личные имена очень разнообразны по своему
значению, а также схожи по звучанию. 2. Древнегреческие личные имена
появились в далеком прошлом во времена античной литературы, где этими
именами назывались герои, боги и богини. Со временем древнегреческие
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имена, практически, полностью потеряли свое значение и стали называться
греческими, куда вошли новые имена, а также оставалось несколько уже
существующих. 3. Древнегреческие личные имена имеют «сверхтемную»
внутреннюю форму, так как сложно найти полное значение того или иного
древнегреческого имени. Греческие имена имеют «темную» внутреннюю
форму, так как в одних именах можно сразу найти несколько его значений, а в
других именах бывает очень сложно найти подходящее значение. В процессе
исследования
выделены
восемь
лексико-семантических
классов
древнегреческих и греческих личных имен. Наиболее многочисленная группа,
значение которых происходит от имен богинь и богов. Наиболее
малочисленная группа, значение которых происходит от явлений природы,
похвалы людям, тембра голоса, обозначают одного из членов семьи. 4.
Выяснилось, что в структуре древнегреческих и греческих имен есть схожесть:
имена образованы суффиксальным способом.
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Стаття присвячена вивченню засобів вербалізації концепту ТІЛО в
англомовних
оповіданнях.
Проаналізовані
семантично-комунікативні
особливості втілення досліджуваного концепту. Запропоновано спосіб
моделюванняконцепту ТІЛО за допомогою концептуальних мікрополів ТІЛОНАСОЛОДА, ТІЛО-ПАМ‘ЯТЬ, ТІЛО-ІНДИВІДУАЛІЗУЮЧИЙ ТЕКСТ, ТІЛОРИТМ, ТІЛО-СТРАЖДАННЯ та ТІЛО-ЧАС.
Ключові слова: концепт ТІЛО, тілесність, концептуальне мікрополе.
Перебуваючи у полі зору різних наукових, суспільних і культурних
дискурсів, тіло людини привертає до себе увагу як багатофункціональний і
складний феномен. Вважають, що це – факт гетерогенних тенденцій останніх
десятиріч: переорієнтування культурології та гуманітарних наук, розвитку
медичних технологій і генних досліджень, захоплення – фітнесом та культурою
тіла. Як наслідок, на зламі ХХ-ХХІ ст. вчені констатують суттєву зміну
ставлення до тіла. Воно все більше підлягає читанню, розумінню, інтерпретації,
генетичному розшифровуванню – і все менше таким «давнім» способам його
сприйняття, як осягнення і чуттєва насолода. За таких умов ситуацію
захоплення тілом дослідники провокативно пояснюють як наслідок прощання з
ним та відповідальністю за збереження пам'яті про нього. Йдеться, власне, про
те, що тіло переважно, якщо не повністю, є мовною конструкцією [2]. Хоча
дослідники фізичних і гуманітарних наук так чи інакше визнавали важливість
матеріальності, проте вони разом створили постмодерністичну ідеологію,
згідно з якою матеріальність тіла вторинна стосовно тих логічних і семіотичних
структур, які у ній закодовані. Описана ситуація суттєво впливає на сучасне
лінгвістичне тлумачення тіла. Дослідження цього, здавалося б, цілісного
предмету регулюють концепти тілесності, які структурують і конфігурують
знання про тіло.
Участь лінгвістів у дебатах навколо понять тіла та тілесності доволі
значна, що засвідчує велика кількість критичних розробок, які представляють
концепти тілесності у лінгвістиці. Показовим для цих концептів у цілому є
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їхній міждисциплінарний характер, традиційна для гендерних студій
динамізація полеміки щодо тіла й статі, філософське тлумачення розуму,
пам'яті й досвіду тіла, посилений інтерес до перформативного тіла. Концепти
тілесності містять низку понять, покликаних поглибити знання про тіло: образ
тіла, розум тіла, пам'ять тіла, мова тіла, перформативне тіло, хронотопічність та
топологічність тіла та ін., розуміння яких є принциповим у загальному
контексті проблематизування тілa [3]. У сучасній лінгвокогнітивній парадигмі
знань категорії тіла та тілесності розглядають як гру дискурсивних систем,
мовну дискурсивну конструкцію.
Тіло – це фізіологічна форма існування людини, що у єдності з духом
утворює її цілісність. Тілесність – провідний атрибут людської
індивідуальності, що охоплює категорії фізіологічного, психічного, духовного,
соціального, культурного й означає володіння тілом у різний спосіб [1].
Мовне відображення концепту тіла в аналізованих англомовних
оповіданнях підпорядковане розкриттю образу персонажа як цілісної
сукупності антропоморфних властивостей, що формують у читача ефект
учасника художнього дійства. Нами було виділено шість концептуальних
мікрополів у складі досліджуваного концепту: тіло-насолода, тіло-пам'ять, тілоіндивідуалізуючий текст, тіло-ритм, тіло-страждання та тіло-час.Мовні засоби
їхвідображення в сучасних англомовних коротких оповіданнях дозволяють
розглядати нам тіло з абсолютно різних точок зору, які в якомусь сенсі
суперечать одна одній (тіло-насолода та тіло-страждання), а в якійсь мірі
доповнюють або несуть майже одну й ту ж саму інформацію (тіло-пам'ять та
тіло-індивідуалізуючий текст).
Вище згадані концептуальні мікрополя представлені у вигляді метафор,
які несуть в собі комунікативну функцію та вербалізовані в аналізованих
англомовних оповіданнях за допомогою сукупності мовних одиниць, які
належать до різних частин мови. Іменники вказують на об‘єкти, емоції та
думки, що заповнюють зовнішній або, відповідно, внутрішній світ дійових осіб,
акцентуючи джерело тілесної насолоди або тілесного страждання. Дієслова
фіксують зміни стану тіла, акцентуючи динамічність його представлення.
Прикметники й прислівники вказують на результат зміни стану тіла дійових
осіб, а отже зміни в фізичному, психічному й соціальному станах персонажів.
Як дослідження показало, в англомовних оповіданнях тіло дуже рідко
номінується однією лексемою, частіше образ тіла складають лексеми на
позначення тих чи інших частин тіла. Частини тіла розподіляються за двома
різними зонами. Зона, яка підвладна контролю, відноситься до суспільного
життя людини і в тексті вербалізується лексемами hands, shoulders, eyes, face.
Зона, яка непідвладна контролю, цілком інтимна, в текстовому просторі
виражена номінативними одиницями heart, skin, blood. Від того до якої зони
відноситься та чи інша частина тіла, залежать комунікативні функції мовних
засобів на її позначення та їх семантичне навантаження. Лексема ‗плечі‘
(shoulders) символізує підтримку, підбадьорення та опору (to slap somebody on
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the shoulders); лексема ‗рука‘ (hand) слугує символом ввічливості, підтримки,
вираження почуттів, засобом насолоди або застосування фізичної сили (to hold
one‘s hand, to have one‘s hands on the breasts of a lady). Лексема‗обличчя‘ (face),
як дослідження показало, вказує на засіб комунікації з навколишнім світом, так
як ця частина тіла може відображати емоційний стан персонажа (a face goes red,
to smile in one‘s face, to slap someone across the face). Лексема ‗очі‘ (eyes) здатна
передавати думки та емоції персонажа (to close one‘s eyes, to open one‘s eyes, to
stare at some one). Використання лексеми ‗губи‘ (lips) символізує вираження
інтимних почуттів між закоханими і теплі, довірливі стосунки між близькими
та рідними (lips are special, to have got good lips, to feel warm, dry lips again
stone‘s cheek). В англомовному текстовому просторі лексема ‗серце‘ (heart)
символізує біль та кохання як два протилежних та досить сильних почуття, які
можуть перетікати одне в одне з-за певних обставин (a heart so aring with love,
to have stones inone‘s heart, my heart is beating, one‘s heart is full with some thing
like love). Лексема ‗шкіра‘ (skin) позначає людські шкірні покрови, як ті, що
захищають нас від сирості та спеки, морозу та сонця, шкідливих мікробів,
завдяки їх нескінченним нервовим закінченням, кров‘яним судинам та органів
чуття, вони водночас з‘єднують нас з навколишнім світом та людьми,
передають сексуальні, ніжні та грубі дотики, біль, тепло, дають почуття
захищеності (a skin-white love, it matches my skin, to make one‘s skin
goosepimply).Мовне позначення зазначених частин тіла несе в собі певну
комунікативну інформацію, що може формувати чітке уявлення про емоційний
стан персонажа, його переживання та почуття.
Отже, сучасна лінгвокогнітивна парадигма знань розглядає тіло як мовну
конструкцію, яка підлягає читанню, інтерпретації та розшифруванню
закодованої в ній інформації. На прикладі англомовних оповідань було
простежено роль тіла та його частин для аналізу емоційного стану персонажів.
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This article is devoted to the study of the concept BODY means of verbalization in the
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В статье охарактеризован экзистенциальный тип художественного
мышления. Установлено, что экзистенциальный тип художественного
мышления
является методом познания реальности
и создания
художественной модели мира, который ставит в центр мироздания субъекта
его восприятия – человека. Основополагающей категорией экзистенциального
типа художественного мышления является категория свободы.
Ключевые слова: экзистенциализм, экзистенция, тип художественного
мышления, категория свободы, философское и художественное сознание,
бытие, экзистенциальные проблемы.
Экзистенциальное мышление зарождается и развивается в XIX-XX вв. как
бинарный философски-художественный тип [8]. Законы художественного
мышления оказываются открытыми для общекультурных, общефилософских
процессов. Экзистенциальное сознание становится универсальной и
вездесущей субстанцией не только художественного, но и в целом мышления
рубежа веков. В нем формируется мощный и оригинальный ракурс
мировидения, исследования бытия и человека, построения философских,
этических, эстетических концепций. Тем не менее, экзистенциальный метод
претендует на роль метода познания реальности и создания художественной
модели мира, что послужило основанием для выбора темы статьи и составило
актуальность исследования.
Цель статьи – охарактеризовать особенности экзистенциального
художественного мышления.
Экзистенциализм (от лат. existentia – существование) – философское
направление середины ХХ в., выдвигающее на первый план абсолютную
уникальность человеческого бытия, невыразимую на языке понятий [2].
Истоки экзистенциализма содержатся в учении датского мыслителя ХIХ в.
Серена Кьеркегора, который ввел понятие экзистенции как осознания
внутреннего бытия человека в мире [4, c. 298]. Идеи экзистенциализма
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защищали и развивали многие выдающиеся философы (Н. Бердяяев, А. Камю,
Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, Л. Шестов, К. Ясперс).
Согласно концепции Ж. П. Сартра [7], экзистенциализм исходит из
субъекта, поскольку существование предшествует сущности, которой является
человек или человеческая реальность. Экзистенциальные проблемы – это
вопросы самого факта существования каждого человека и переживание своего
способа существования. Существование, или экзистенция, – это нечто
невыразимое в понятиях, то, что никогда не является объектом, ибо человек не
в состоянии взглянуть на себя со стороны. Существование не поддается
рациональному постижению, и единственная возможность познать его
заключается в том, чтобы его пережить. К. Ясперс [10] полагает, что
человеческое существование раскрывается в «пограничных ситуациях» – в
состояниях страдания, борьбы, жестокости и враждебности мира, в которых
живет человек.
Человеческое бытие, согласно экзистенциалистам, – совершенно
уникальная реальность, к которому неприменимы никакие нечеловеческие
мерки причинно-следственных связей, ничто внешнее не властно над
человеком, он есть причина самого себя [7, с. 56]. Вот почему в
экзистенциализме человек свободен, ибо свобода – это сама экзистенция.
Основанием свободы в экзистенциализме является то, что человек сам себя
создает, и он ответственен за все, что делает. Свобода в экзистенциалистской
философии выдвигает два непременных условия: возможность выбора
человеком самой цели, или свобода его воли; возможность достичь человеком
поставленной цели, или свобода его действия [3].
Важно в этой связи обратить внимание на экзистенциалистский подход к
проблеме выбора человека. Так, в философии Ж.-П. Сартра [7, с. 44-46] человек
отличен от всех природных существ именно своей способностью выбирать
самого себя, быть самим собой и нести ответственность перед собой за свой
выбор.
Несколько иначе подходит к этому вопросу М. Хайдеггер [9, с. 68]. С его
точки зрения, выбор человека предполагает необходимость поставить себя
перед последней возможностью своего бытия – смертью. Только актом своего
выбора перед лицом смерти человек обнаруживает и для себя, и для мира, что
ему говорит в этот момент бытие.
С. Кьеркегор и А. Бергсон придают выбору большое значение для развития
личности, отмечая изменение субъекта выбором и уникальность каждой
ситуации. По С. Кьеркегору, выбор – это осознанный, личностный акт,
сопровождающийся принятием на себя ответственности. Автор выделяет два
вида выбора: «… этический, абсолютный, и эстетический, основанный на
внешней привлекательности альтернатив и личных предпочтениях субъекта.
Этический выбор способствует углублению человеком понимания
собственного Я и укреплению его связей с миром» [5, с. 103]. Согласно
А. Бергсону [1, c. 132], выбор – волевой поступок, совершаемый в плоскости
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сознания. Осознание своего намерения и последствий поступка меняет самого
субъекта. Исход выбора предопределяется всем предшествующим жизненным
опытом человека.
В XIX – XX вв. философское и художественное сознание переживает
единый процесс экзистенциализации с общими тенденциями и этапами
[8, с. 233]. В вечном диалоге философии и литературы экзистенциальное
мировидение изменяет соотношение составляющих. В двадцатом,
экзистенциальном веке, философия стремится объяснить себя через литературу,
осознать себя в эстетических категориях и явлениях. Трансформируются и
координаты собственно литературных явлений: какова мера литературного и
философского содержания в прозе Г. Иванова, Ф. Кафки, Ф. Ницше,
Ж.-П. Сартра, установить практически невозможно. Экзистенциальное
сознание рождается, развивается и реализует себя как философскихудожественное по природе.
Человек мыслится экзистенциалистами как строящий себя «проект»
[6, с. 98]. В конечном счѐте, идеальная свобода человека – это свобода личности
от общества. Понимание человека в экзистенциализме, согласно Р. Мэй [6],
заключается в том, что человек воспринимается всегда в процессе становления,
в потенциальном переживании кризиса, который свойственен Западной
культуре, в которой он переживает тревогу, отчаяние, отчуждение от самого
себя и конфликты.
Вывод. Можно утверждать, что экзистенциальное сознание является
универсальной субстанцией художественного и философского мышления, в
котором человек, способный мыслить и осознавать свое бытие,
рассматривается как ответственный за свое существование.
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В
статье
приводятся
результаты
символического
анализа
исторических, волшебных и географических реалий. Материал нашего
исследования – шотландская баллада эпохи Средневековья «Правдивый Томас».
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легенда, средневековая Шотландия.
Баллада о Томасе Лермонте (или Томасе Рифмаче (Rhymer), или Томасе
Правдивом (True)) не могла возникнуть раньше ХІІІ века, поскольку ее
персонаж – личность историческая. Томас Лермонт действительно жил в ХІІІ
веке и был эрлом (графом) Эрсилдунским, связанным родственными узами
крупными и влиятельными шотландскими родами, такими, например, как
Дунбары. Остальные детали его биографии уже откровенно легендарны.
По версии этих легенд, сначала устных, оставшихся в памяти земляковэрсилдунцев и ближайшего феодального окружения, а затем письменных,
неоднократно фиксировавшихся (по мере того как предсказания Томаса
Лермонта сбывались), - Лермонт оказался избранником эльфов (или фей). Феи
– кельтские волшебные существа, жившие «под холмами», в подземном
иномирии, оно же, по логике мифа, иномирие какой-то далекой страны или
«остров блаженных» (Аваллона, кельтского языческого рая) [1, с. 321]. Эльфы
(изначально – «альвы») – тоже обитатели иномирия, но из древнегерманской
мифологии. Как и многие волшебные персонажи других народов, феи (эльфы)
любят похищать земных людей: красивых девушек, юношей, детей – и уводить
их в свое царство. Там те либо остаются навсегда, делаясь женами, мужьями,
приемными детьми волшебного народа, либо гостят какой-то урочный срок, а
затем им разрешают вернуться домой – к людям. Однако пребывание в
иномирии не проходит даром: возвращаются они «особыми», «отмеченными»,чаще всего, отмеченными способностью слышать и видеть тайную жизнь
природ, ее духов, а также предсказывать события в человеческом мире. Это и
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предполагает «правдивый язык», «язык, который не способен лгать» (the tongue
that can ever lie), коим Царица Фей награждает Томаса Лермонта – отныне
«Правдивого Томаса».
В легенде о Томасе виртуозно совмещены точные локальные реалии с не
менее «точными» (но точными уже мифологически) волшебным сюжетом.
Элдонские Холмы (или Холм) – это реальная трехглавая вершина
Шотландского Пограничья. Элдонский Дуб (см. прорицание Томаса Лермонта
[3, с. 21]) – реальный многовековой исполин возле этого холма. Элдонский
Камень – реальный валун возле этого дуба. Река у холма – это реальная река
Твид, и еще конкретней – ее «подковы», крутые петлеобразные излучины.
Эрсилдун, родовой замок Лермонтов, означает по-кельтски «Ирландский Замок
(или Крепость)», а «ирландский», в свою очередь, значит, что после более
ранних пришельцев, кельтов-бриттов (или, быть может, еще более ранних
пиктов), сюда пришли новые переселенцы из Ирландии – кельты-скотты. Эрл –
древний германский титул (позднее приравненный к титулу графа); буквально
он переводится как «орел», социально он означал самого доблестного и
родового витязя, вождя всей дружины.
Но сквозь эти конкретные реалии (включая фамильное имя Лермонт)
просвечивает иная реальность – ритуала и мифа. Лермонт – фамилия
французская. И английские, и шотландские средневековые короли охотно
раздавали иностранным рыцарям земли на беспокойном Пограничье Англии и
Шотландии – в обмен на вассальную службу и охрану границы. В ней явно
прочитывается двойная основа: «монт» (mont), «гора», - и «лер». А вот «лер»
этот заставляет вспомнить и Мананнана МакЛира (Леара), персонажа кельтской
мифологии, и даже шекспировского короля Лира (Леара) – его художественное
преломление. Да и «гора» в фамилиях шотландских (и английских) вельмож:
Монтроузов, Монтгомери и др., - равно как и вельмож французских, тоже не
случайна. Все ее носители, по своим истокам, - «горяне», «горцы», а покельтски – «альпийцы», «албанцы», «альбионцы» (alp, alb – кельтс. «гора»).
Будущая западноевропейская знать корнями своими в немалой мере уходит в
знать древнейшую, кельтскую. А Лир (Лер, Леар) – имя вдобавок
«божественное». Среди кельтского пантеона есть Лир, связанный с «морским»
или «заморским» потусторонним миром, чародей, обладатель волшебного
плаща - невидимки, способного менять свой цвет. (См. упоминание о нем в IV
разделе антологии, в стихотворении Т. Скотта «Фергюс, Вечный Шотландец»
[3, с. 267-271])). Многие правители, вожди, герои древности возводили свое
происхождение к божественному первопредку.
Не менее символичны места действия легенды - и земные, и
«потусторонние». Крутые излучины рек, многоглавые вершины гор или холмов
воспринимаются мифологическим сознанием как отмеченные самой природой,
а, следовательно, наиболее пригодные для священных обрядов и волшебных
событий. Те же «лермонтовские» излучины Твида вошли в легенду о Михаиле
Шотландском (Майкле Скотте) – тоже реальном лице, астрологе и прорицателе,
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жившем при дворе императора Священной Римской Империи Фридриха ІІ и
предсказавшем ему год его смерти (1450). С излучиной Твида связан вполне
«фаустовский» сюжет: вернувшись домой, в Шотландию, Майкл Скотт
осаждаем «прирученным» дьяволом, требующим для себя работы. Майкл
приказывает за одну ночь расколоть Элдонский Холм натрое, а потом
заставляет нечистого вить веревки из песка на берегу Твида – на том самом
берегу, где проснулся и увидел Царицу Фей балладный Томас Лермонт.
Дуб - общеиндоевропейское священное, «мировое» дерево; кельтский
(друидический) культ деревьев также известен всем. Одинокие дубы-исполины
– это, как правило, остатки древних священных рощ, где происходили обряды, в том числе, давались предсказания. Так что, вполне возможно, у подножия
«тройного» Элдонского Холма, в дубовой роще, «доисторические» обитатели
этих мест справляли культ Верховного Божества, владыки трех миров: верхнего
(неба), среднего (земли) и нижнего (подземелья).
По тем же легендам, Томас, отпущенный через семь лет Царицей Фей,
просыпается именно под Элдонским Деревом (Дубом). Под ним же, встав на
Элдонский Камень, он произносит свои прорицания (ср. прорицания [3, с. 21]):
«Под Элдон-Дубом встанешь в рост …»). Выражение ―under the Eldon Tree‖
стало для шотландцев устойчивой формулой. Формула означает: в особом,
вещем, пророческом (позднее - «поэтическом») месте. Что до Элдонского
Камня, - «говорящие» (или «кричащие», «стонущие») камни издавна входили в
кельтские ритуалы избрания «отмеченных» людей и предсказания
«отмеченных» событий. Долгое время в британский трон был вмонтирован
знаменитый Скунский Камень: плита из древнего шотландского
коронационного места, Скуны. Короля избирали, ставя претендента на камень:
если камень подавал голос, значит, избранник был угоден небесам. Уместно
вспомнить, что северо-кельтская зона (Ирландия, Шотландия, Британия в
целом и окружающие острова) – земли каменных святилищ и священных
камней мегалитики, «до-железной» эры в истории Евразии. «Лермонтовский»
вещий камень мог не только входить в кельтские обряды, но и самим кельтам
достаться и наследство от обрядности «мегалитян».
Точно так же нам приоткрываются древние верования и во всех деталях
«потустороннего» путешествия Томаса Лермонта. Зеленое облачение Царицы
Фей – костюм лесной хозяйки. Колокольчики (бубенцы) в уборе ее лошади –
деталь шаманского костюма и шаманских магических принадлежностей.
Поцелуй Томаса – это и «печать» вассальной верности, и магический контакт,
который сделает Томаса пленником Царицы Фей. Папоротник (и хвощи
вообще, и мхи) – ритуально-магические растения. Из них могли
изготавливаться и обрядовые «дурманные» напитки. Подземные реки из
«круть-воды» и из крови, которые Томас должен пересечь, - это пограничные»
реки иномирия. Сад с яблоней (и яблоком) в центре – не менее традиционный
образ рая и «плода знания» в нем.
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Лермонтовская легенда гласит: отпустивши своего избранника погостить,
домой, Царица Фей забирает его затем к себе – уже безвозвратно. Но поэтыпотомки (от В. Скотта, купившего себе участок с развалинами усадьбы
Лермонтов, и до кровного потомка Томаса, поэта Михаила (! – ср. Михаила
Шотландского) Лермонтова, знавшего о своем предке и гордившегося этим
родством) будут долго еще стараться продлить этот сюжет – ощутить на себе
чары «Элдонского Дерева». Недаром прозвище Томаса обозначают обе его
волшебные способности (которые для древних сливались воедино):
способность говорить импровизированным стихом, в рифму, и способность
произносить вещие слова. А поэты и друиды-жрецы вплоть до Средневековья
входили у кельтов в одну и ту же высшую касту.
Приложение. Шотландская баллада (записано в XV-XVIII вв.). Правдивый
Томас. Пер. со скотса (шотландского) Марины Новиковой). Проснулся Томас
над рекой, / А прозывать его Правдивый. / Ему не месяц засиял - / Навстречу
едет дева-диво. / У ней рубашка, зелен-шелк, / У ней покров, узором дорог, / А
у коня-то бубенцы - / Без одного их ровно сорок. / Тут Томас шапку быстро
снял / И на колено опустился: / «Тебе молюсь, тебе дивлюсь, / Моя Небесная
Царица!» / «Ах, нет, ах, нет, - она в ответ, - / Мне это имя не пристало. / Зовут
меня Царица Фей, / А вот тебя я не признала. / Ты спой мне песню, молви речь,
/ Такую спой, как я желаю, / Да поцелуй меня в уста, / Тогда и я тебя признаю».
/ «Пускай и к худу, и к добру, / А только быть бы тебе любым». / Еѐ он в алые
уста / Целует под зелѐным дубом. / «Теперь поедешь ты со мной, / Со мной
поедешь ты повсюду. / Беру на службу нА семь лет, / К добру ли будет, или к
худу». / Она садится на коня, / Его сажает за спиною; / Едва уздечка звякпозвяк, / Уж белый конь летит стрелою. / Вперѐд, вперѐд они спешат, / А белый
конь летит стрелою. / Кругом лежит пустынный край, / Ни сѐл, ни пашен за
спиною. / «Сходи с коня, сходи с коня, / Клади головушку мне в ноги. /
Передохни, я покажу / Три дивных дива, три дороги. / Ты видишь, Томас,
тесный путь, / Колючий тѐрен и завалы? / Ах, то дороженька добра, / Да только
ездят ею мало. / Ты видишь, Томас, торный путь, / ШелкОвы травы да лилеи? /
Ах, то дороженька греха, / Иным небес она милее. / А видишь ты петлистый
путь, / Цветѐт там папороть в урочье? / Ах, то дорога в Царство Фей, / Туда нам
ехать нынче ночью. / Но ты замкни себе язык, / Что ни увидишь, ни услышишь.
/ Обронишь слово в Царство Фей, / Домой дороги не отыщешь». / Вперѐд,
вперѐд они спешат. / Им круть-вода колени моет. / Ни месяца, ни солнца нет, /
А будто слышно: море воет. / Кругом стоит глухая ночь. / Им красна кровь
колени моет: / Какая в мире пролилась, / Землицу там ручьями кроет. /
Въезжает дева в зелен-сад, / Подходит с яблоком-наливом: / «Прими-ка плату за
труды - / Быть на язык тебе правдивым». / «Язык мой друг мой, - он в ответ. - /
Хорош подарок ты мне даришь! / Я с ним на рынке не купец / И на пирушке не
товарищ. / Не собеседник господам, / Не мил-друг даме и девице». / «Молчи,
молчи, - она в ответ. - / Чему велю, тому и сбыться». / Тут он сапожки надевал, /
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Еще узорный зелен-пояс. / И нА семь лет пропал и след, / Покинул свет
Правдивый Томас. [3, с. 32-34].
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У статті аналізуються семантико-стилістичні можливості мовних
засобів, уживаних у поезіях Павла Тичини. Досліджується роль
лінгвостилістичних засобів у створенні індивідуального стилю митця.
Ключові слова: семантико-стилістичні функції, лінгвостилістичні
засоби, оказіоналізми,полісемія, синоніми, антоніми, застаріла лексика.
Поезія П. Тичини – це яскраве, оригінальне вираження та водночас
самобутній новаторський унесок у світову поезію. О. Гончар зазначав, що з
ім‘ям поета в українській літературі пов‘язані епохальні явища: "Він приніс
образність нового часу, поетику, здатну відтворити музику космічних
оркестрів, найніжнішу красу людського почуття й грозову, вкрай
наелектризовану атмосферу нового світу" [2, с. 5]. Сучасні дослідники
поетичної творчості П. Тичини вказують на її народні джерела, також
відзначають, що тексти митця позначені впливом символістів, дадаїстів та
футуристів. Цим пояснюється поліфонізм, яким позначені поезії різних періодів
творчості П. Тичини, використання автором таких прийомів як колаж, монтаж,
символіка кольорів [5, с. 227].
Дослідженню поетичної мови П. Тичини як одного з найяскравіших
представників українського модернізму присвячено багато праць, проте
недостатньо висвітленим залишається питання функціонування різних
семантичних груп лексики у творах митця. У зв‘язку з цим виявлення і
дослідження семантико-стилістичних особливостей лінгвостилістичних засобів,
що вживаються в поезіях П. Тичини є актуальним.
Найприкметнішою рисою індивідуального стилю П. Тичини є
оказіоналізми (авторські лексичні номінації за визначенням Г. Вокальчук [1]).
Л. Новиченко зазначав, що вони прикметні для поета чисельністю і
незвичайністю [3, с. 95]. Про це свідчить також укладений Г.Колесником
словник індивідуально-авторських новотворів П. Тичини, який нараховує 637
одиниць. Сучасними дослідниками неологічної лексики доведено, що кількість
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оказіоналізмів П. Тичини значно більша – 1097 номінацій [1,
с. 176, 178]. Уживаючись у поетичних текстах переважно одноразово, ці
лексеми виконують різноманітні семантико-стилістичні функції:
надають поезіям експресивності, вживаються для досягнення
образності, висловлюваної на рівні тексту (ясна тонь, хмар-хмарова весна);
сприяють передачі понять, для характеристики яких у мові немає
відповідних лексем і таким чином допомагають авторові уникнути описовості
(брунькоцвіт, злотозор);
поєднуючи в одному слові протилежні або близькі за змістом
поняття, утворюють один виразний, конденсований образ (зеленотіння, пісняжурба);
відображаючи сприйняття автором реалій навколишньої дійсності,
виконують роль маркерів певної епохи (закон-соціалізм, рельси паралеляться);
маючи певний емоційно-оцінний відтінок, служать для вираження
автором свого ставлення до тих чи тих предметів та явищ навколишнього світу
(любив дитинно, незриданні сльози );
є відображенням внутрішнього стану автора, передають його
душевні порухи та відображають прагнення ліричного героя (я танк-такт, я
веснів);
утворені на основі народнопоетичних епітетів, виступають
образами-символами (зорі-свічі, чорнокрилля).
У контексті функції оказіоналізмів накладаються, взаємодоповнюють
одна одну, а вживаючись разом з іншими мовностилістичними засобами,
надають поетичним творам митця виразності та експресивності:
Коханої очі – це зорі чудові:
Ясні, тихомрійні,
Спокійні [6, с. 314].
Лексема тихомрійні допомагає авторові уникнути описовості (уживається
замість незвичного словосполучення "тихо мріяти") і разом з іншими епітетами
виражає внутрішній стан героїні, спокійної та замріяної.
П. Тичина вдало використовує стилістичні можливості полісемії,
пов‘язаної з процесами метафоризації та метонімізації:
Падають
Зерна
Кришталевої музики…[6, с. 60]
Ужита в переносному значенні лексема кришталева є оригінальним
епітетом до слова «музика». Вона містить семи ‗чиста‘, ‗прозора‘, ‗цінна‘,
‗вишукана‘. Створений поетом образ свідчить про неповторність чарівної
мелодії, посланої Богом у глибину душі ліричного героя. Метафори такого типу
(у небі плинуть ріки дзвону, синій оркестровий плач) створюють явище
синестезії, в основі якого лежить уподібнення різномодальних явищ [4, с. 6].
Полісемія уможливлює створення метафоричних епітетів, що також є
прикметною рисою індивідуального стилю П. Тичини:
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Чи буде грім, чи буде стужа –
Ти прожени іржавий жаль [6, с. 238].
Оригінальний епітет іржавий асоціюється з чимось непотрібним,
зіпсованим від часу і, поєднуючись з лексемою жаль, набуває додаткової
конотації. Виникають семи ‗давній‘, ‗безпідставний‘, тому ‗невчасний‘.
Стилістичні можливості синонімії та антонімії поет використовує, перш
за все, для того, щоб поєднати номінативну функцію слова із суб‘єктивнооцінною (з буйним вітром, свавольним і диким), створити яскраві контрастні
картини (крізь плач, крізь сміх) або несподівані образи-оксиморони (морози
мовчазним звучать). Такі сполуки виступають міфологічними символами, які
увиразнюють метафоричний контекст твору [7, с. 10].
На основі синонімів та антонімів виникають ритмізовані словасловосполучення, які дослідники розглядають серед індивідуально-авторських
новотворів
П.
Тичини
(горіти-світити,
іскра-бризка,
прав-неправ, "геній"-нездара). У контексті вони виконують різноманітні
стилістичні функції, зокрема служать для створення експресивних образів:
– Дніпре, Дніпре, сон-дрімайло,
ти нам батько всім [6, с. 103].
Синонімічна сполука сон-дрімайло асоціюється зі спокоєм та відіграє
важливу роль у створенні образу Дніпра – могутньої ріки, з якою пов‘язано
багато вірувань слов‘ян.
Застарілу лексику поет використовує нечасто, як правило, вона служить
не для характеристики тієї чи тієї епохи, а для надання творові патетичного
звучання (полилася піснь, половіє злотом хвиль на сонці жита риза). На основі
застарілої лексики створюються несподівані експресивні образи:
Навколо – дзвонні згуки
І пітьми творчої хітон [6, c. 35].
Історизм хітон, що первісно вживався для позначення верхнього одягу,
використовується в переносному значенні. У контексті він означає відсутність
натхнення, неможливість творити.
Ще одна особливість індивідуального стилю П. Тичини – звукопис,
який сприяє музичній наповненості художнього твору. Автор часто
послуговується звуковими метафорами, які змушують читача замислитися над
значенням того чи того слова, новими умовно-асоціативними образами:
Ударте у мідь, обезхмарте!
Вірте (не лірте!), ідіть [6, c. 65]
Подібні за звучанням лексеми в першому рядку сприймаються як
синоніми (асоціюються із закликом до боротьби, що розвіює сумніви),
натомість слова, використані в наступному рядку – антонімічні. Перше з них
ужито в прямому значенні, авторський новотвір лірте викликає асоціації з
грою на музичному інструменті й містить наступні компоненти значення:
‗заслухатися мелодією‘, ‗бути пасивним спостерігачем‘, ‗мріяти про щось
нереальне, не пов‘язане тим, до чого закликають‘.
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Окрім оригінальних, П. Тичина часто використовує фольклорні
мовностилістичні засоби, які вводить у нову систему художнього виразу [3,
с.98]. Так, фольклорні компоненти входять до складу оказіоналізмів (злотозор,
чорнобрович), поєднуються з іншими лінгвостилістичними засобами ( день
облітає мов мак, сміється золотороте сонце ).
Мовностилістичні засоби, уживані у поезіях П. Тичини набувають
особливого значення, адже слугують для створення архетипних образів
(брунькоцвіт, злотозор, чорнокрилля), символів (Золотий гомін, Сонячні
кларнети) – особливих семантичних згущень, в яких націоментальне начало
має поважну питому вагу [7, с. 14].
Проаналізувавши семантико-стилістичні особливості поезії П. Тичини
можемо стверджувати, що автор виявив особливу майстерність у доборі й
використанні мовних засобів для створення неповторних образів. Окрім того,
поету притаманний "віртуозний" лаконізм у передачі художнього образу [5, с.
230]. Для передачі найтонших нюансів думки поет використовує мінімальну
кількість словесного матеріалу.
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СВОЕОБРАЗИЕ ЖЕНСКОГО ПОРТРЕТА В ТВОРЧЕСТВЕ А.А. ФЕТА
Е. Шелунцова
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Дослідивши особливості жіночого портрета в творчості А.А. Фета,
було виявлено ряд особливостей: наявність конкретних прототипів, дитяча
невинність героїні та водночас еротизм в її зображенні, спорідненість жінки і
природи, імпресіоністична манера зображення та інші.
Ключевые слова: портрет, импрессионизм, поэзия «чистого искусства»,
символизм.
В творчестве Афанасия Фет важное место занимает любовная лирика.
Она уже не раз исследовалась такими учеными, как А.А.Григорьев, В.Е.
Чешихин, Б.Я. Бухштаб, но специфику женского портрета в ней, отмечали
немногие. Это ученые XIX, XX и XXI вв.: В.Е. Чешихин, А.И. Лагунов, Н.Н.
Скатов. В частности, Н.Н. Скатов писал об особенностях фетовской женщины
так: «Она у Фета очень конкретна (с запахом волос, шорохом платья, влево
бегущим пробором), предельно конкретны переживания, с ней связанные, но
она и эти переживания лишь повод, предлог прорваться ко всеобщему,
мировому, природному, помимо нее как человеческой определенности» [6.; с.
87]. В связи с отсутствием детальной разработки проблемы специфики
женского портрета в творчестве поэта, выбранная нами тема является
актуальной.
Следует отметить, что практически все героини стихотворений Фета имеют
реальных прототипов. Нами были выявлены следующие прототипы:
 Мария Лазич, рано погибшая первая любовь поэта («Ты отстрадала, я еще
страдаю…», «Нет, я не изменил. До старости глубокой…» и др.). Изображение
этой девушки часто представлено в виде призрака, неземного существа: «Я
создана душой твоей влюбленной, // Ты призрак не люби» [7; с.133]3. Поэт
корит себя в смерти когда–то брошенной ним любимой: «В тиши и мраке
таинственной ночи // Я вижу блеск приветный и милой, // И в звездном хоре
знакомые очи // Горят в степи над забытой могилой».«Alter ego» –
стихотворение, где обозначена роль Марии Лазич в творчестве поэта: «Как
3

(здесь и дальше курсив мой – Е.Ш.)
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лилея глядится в нагорный ручей, // Ты стояла над первою песней моей, <…>
И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить, // Но мы вместе с тобой, нас
нельзя разлучить» [7; с.54–55].
 Соллогуб Наталья Михайловна, супруга театрального художника Ф.Л.
Соллогуба, с которым Фет состоял в приятельских отношениях – в каждом
посвященном ей стихотворении отмечается ум героини: она «обаятельная
умом» и ее «головка умная». Но «всепобедная краса», «матовое чело»,
«россыпь золотая божественной косы», «очаровательные очи» и «пышные
кудри» доминируют в ее портрете.
 Толстая Софья Александровна, супруга Л.Н. Толстого, к которой поэт
относился с особенным нежным восхищением и посвятил ей стихотворения
«Когда так нежно расточала…», «И вот портрет! и схоже и несхоже», «Я не у
вас, я обделен...» и др. В них слабо проявляется портретная характеристика.
Фет словно говорит о чем–то совершенно неземном, недосягаемом. Софья
Андреевна в его изображении кротка, красива, и вечно молода. Возвышенность
образа подчеркивается символикой розы и звезды («И за тебя, звезда и роза…»
[7; с.192]), дело доходит до обожествления: «Где красота, там споры не у места:
// Звезда горит – как знать, каким огнем? // Пусть говорят: "Тут девочка–
невеста, //Богини мы своей не узнаем"» [7; с.192]. Люди, знакомые с
особенностями жизни и личности Софьи Андреевны, так и не принявшей до
конца «толстовства» по причине, в общем–то, реалистического и даже
«материалистического» настроя, могут удивиться. Но Е.М. Маймин
справедливо отметил своеобразие таких стихотворений: «Стихи такого рода,
как у Фета, – многозначные, музыкальные – не могут восприниматься слишком
прямолинейно. Они нуждаются не в бытовом, а в поэтическом восприятии» [3;
с.111–112].
 То же можно сказать и о стихотворениях, обращенных к Татьяне
Андреевне Кузминской, родной сестре Софьи Андреевны. В стихотворении
«Сияла ночь» нет портрета героини. Есть лишь ощущение ее присутствия и
одновременного присутствия Музыки, привнесенной ею в обыденность.
Но не все стихи Фета о реальных женщинах. В антологических
стихотворениях читатель встречает образы сирены («Я знаю, гордая, ты
любишь самовластье…»), вакханки («Под тенью сладостной полуденного
сада…»), Дианы («Богини девственной округлые черты…»), Сивиллы
(«Говорили в древнем Риме…»), нимфы («Постой хотя на миг! О камень или
пень…»), Афродиты и Психеи («Целый заставила день меня промечтать ты
сегодня…»). Женский образ в них «земным» никак нельзя назвать.
Во–первых, женщина эта далека от поэта, он только созерцает ее, но чувств
зачастую к ней не питает. Поэтому взгляд лирического героя оказывается
дистанционным, умиротворенным и созерцательным. Он словно со стороны
наблюдает «неподвижную и безмолвную» Сивиллу, такую же неподвижную,
мраморную Диану. И Красота при этом оказывается «непостижимой», потому
что она пребывает в статичном и закрытом для земного человека состоянии.
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«Мраморный» портрет может иногда дополняться «живыми» деталями. Как,
например, в стихотворении «Целый заставила день меня промечтать ты
сегодня…». В нем «чинно» сидящая в саду «дева–дитя» обладает «лазурными
очами» и «румяной головкой», но она не только неподвижна, а еще и
иллюзорна. Она является лирическому герою лишь в состоянии забытья.
Во–вторых, антологический женский портрет очень откровенен: это и образ
вакханки («Закинув голову, с улыбкой опьяненья, // Прохладного она искала
дуновенья, // Как будто волосы уж начинали жечь // Горячим золотом ей розы
пышных плеч. // Одежда жаркая всѐ ниже опускалась, // И молодая грудь всѐ
больше обнажалась, // А страстные глаза, слезой упоены, // Вращались
медленно, желания полны» [7, с. 163–164]); нимфы («А стройное твое бедро
так горячо // Теперь легло к нему на крепкое плечо. <…> Еще открытое,
смежиться хочет око, // И молодая грудь волнуется высоко [7; с.173–174]);
Дианы («Богини девственной округлые черты, // Во всѐм величии блестящей
наготы, // Я видел меж дерев над ясными водами» [7, с. 164]). Какая
разительная перемена: традиционно описываемые «кроткий зрачок»,
«склоненная головка» и «ножка–малютка» сменяются «страстными глазами»,
«обнаженной грудью», «стройным бедром» и «блестящей наготой»!
Фет нередко изображает лирическую героиню в постели («На заре ты ее не
буди…», «Расстались мы, ты странствуешь далече…»), описывает объятья,
поцелуи влюбленных («Когда блестящий локон твой целую…»), свидания и
прогулки («Знаю я, что ты, малютка, // Лунной ночью не робка…», «Не дивись,
что я черна…», «На лодке»), ночные мечтания («О, долго буду я в молчаньи
ночи тайной…») и проч.
На основе работы Н.Н. Кудашовой, которая выделяет в романтической
литературе к. XVIII – нач. XIX веков два типа женских портретов (женщина–
ангел и женщина–демон), отнесем фетовскую женщину к первому типу:
«Женщина–ангел – голубые глаза, небесно чистый взгляд, светлая, нежная кожа
и белокурые волосы. Хранительница домашнего очага, существо,
положительное, спокойное и преданное» [2; с. 102]. Нижеприведенные
портретные
характеристики
полностью
оправдывают
наш
выбор:
«Голубоглазой девочкой; она // Казалась вся из резвости лукавой // И
скромности румяной сложена. <…> Я знал еѐ красавицей; горели // Еѐ глаза
священной тишиной, – // Как светлый день, как ясный звук свирели, // Она
неслась над грешною землѐй» [7; с.207–208]. Исключения представляют лишь
некоторые стихотворения («Змей», «Не дивись, что я черна…»).
Еще одной отличительной чертой женщины Фета является ее молодость, и
даже детскость. Практически всегда изображается совсем юная девушка
(«дитя», «малютка», «девочка–невеста») и почти никогда – мать или старуха (за
исключением стихотворений «Мадонна» и «Деревня»). Особняком стоит
стихотворение «Я знал ее малюткою кудрявой…», которое изображает
жизненный путь женщины от детства до смерти. Но в целом, девушка для поэта
– символ прекрасного, вечной юности и красоты, женственность – предмет для
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восхищения и воспевания. Часто он венчает девушку «роскошным венком» или
«короной звездной», что также свидетельствует о том, что женщина в поэзии
Фета – священное явление, которому нужно поклоняться: «Но все, толпой
коленопреклоненной, // Мы здесь упасть у Ваших ног должны» [7; c.192].
Отличает фетовскую женщину и близость к природе, что тонко подметил
А.И. Лагунов: «Она «подруга розы», неотделима от природы…» [3; с. 40]. Мы
встречаем лазурь неба, звезды, сапфиры, агаты и незабудки в ее глазах, «зарей
овеяны» «цветущие» ланиты, коса героини как «назревающей ржи колос
слегка–золотой» с «янтарным отливом», а на голове и в руках у нее цветы.
Сама девушка сравнивается с «розой гор», «лилеей» и «светлым днем».
Следует отметить, что в поэзии Афанасия Фета совершенно отсутствует
социальная характеристика женщины. На это уже обращал внимание А.И.
Лагунов: «В стихотворениях Фета о любви <…> мы, кроме «отдаленных
признаков» образа женщины, не сможем уловить того, что составляет сущность
любовной лирики Пушкина или Некрасова – женского характера, его
социально–психологических или биографических черт» [3; с. 40]. Объяснить
такое изображение женщины, можно принадлежностью Фета к поэтам «чистого
искусства», которые ставили своей целью изображение только прекрасного. В
подтверждение того, что для Фета красота «только в мире и есть», читаем
следующие строки: «…Только в мире и есть, что лучистый // Детски
задумчивый взор. // Только в мире и есть, что душистый // Милой головки убор.
// Только в мире и есть этот чистый // Влево бегущий пробор» [7; 136 с.].
Не смотря на это, стихотворения поэта глубже, чем это может показаться
на первый взгляд: «Лирика Фета обладает бесспорным общественным
содержанием, но не конкретным социально–историческим, а прежде всего
психологическим и философским» – замечает В.И. Коровин [цит. по: 4; с. 83].
Мы это мнение полностью поддерживаем и берем на себя смелость оспорить
распространенное мнение о полном отсутствии характера у фетовской
женщины, ведь поэтом часто отмечается кротость героини, а иногда ее
гордость («Диана, Эндимион и Сатир») или лукавство («Право, от полной души
я благодарен соседу…»).
Но не только в отсутствии социальной характеристики упрекали фетовский
портрет. На однотипность женского образа Фету указывал Щедрин в 1863г.:
«Поэтическую трапезу г. Фета, за весьма редкими исключениями, составляют:
<…> кончик ножки, душистый локон и прекрасные плечи. Понятно, что такими
кушаниями не объешься, какие бы соусы к ним не придумывались» [цит. по: 4;
с.81]. Действительно, в лирике Фета при описании женщины часто
повторяются такие лексемы, как: «головка», «волосы//локоны//косы»,
«вежды», «ланиты», «улыбка», «глаза//очи», «губы//уста», «плечи», «ручки»,
«вздохи//дыханье», «грудь», «ножка», «малютка», «царица». Но не данные ли
особенности делают эти женские образы такими специфически простыми,
поистине фетовскими? Безусловно, в чем–то Щедрин был прав. Но учтем тот
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факт, что такие авторитетные исследователи наследия А.А. Фета, как Б.Я.
Бухштаб и А.И. Лагунов напрямую соотносят его с импрессионизмом [1], [3].
Исследователь Н.А. Мирошникова выделяет два типа портрета в
литературе: 1.Всестороннее описание внешности (Печорин Лермонтова);
2.Описание 1–2 черт внешности (у Толстого), который доминировал в
литературе XX в. [5; с.13]. А.А. Фет, описывая девушку, часто останавливается
на отдельных деталях ее внешности, просто он всегда делал акцент на одних и
тех же чертах. Приведем стихотворение, которое отражает традиционные
акценты фетовского портрета: «Две незабудки, два сапфира // Ее очей
приветный взгляд, // И тайны горнего эфира // В живой лазури их сквозят. // Ее
кудрей руно златое // В таком свету, какой один, // Изображая неземное, //
Сводил на землю Перуджин» [7; с.269–270].
Все эти особенности объясняются тем, что Фет – поэт–импрессионист и
портрет у него импрессионистический. Он заменяет описание восприятием
образа в целом (часто это лицо или отдельные жесты, взгляды, движения),
живописует впечатление, переживаемое при созерцании своих «натурщиц».
Мы видим нечеткий контур, который представляет перед нами не конкретную
женщину, а воплощение всемирной красоты и женственности. И здесь можно,
конечно, говорить и о влиянии символизма. Но импрессионизм, как известно,
самостоятельным направлением в литературе не был, он проявлялся в виде
дополнительного течения в русле натурализма и символизма.
В 1888 г., в одном из итоговых стихотворений, А.А. Фет размышлял об
интересующей нас проблеме: «Как трудно повторять живую красоту // Твоих
воздушных очертаний; // Где силы у меня схватить их на лету // Средь
непрестанных колебаний?» [7; с.268]. Поэт пришел к выводу о невозможности
передачи портрета средствами поэзии («Но сердца бедного кончается полет //
Одной бессильною истомой» [7; с.268]).
Итак, рассмотрев стихотворения Фета, включающие женский портрет,
отметим такие его особенности: наличие конкретных прототипов; детская
невинность героини; эротизм; симбиоз женщины и природы; переход от
красоты женской к красоте как идеальной эстетической категории;
отсутствие социальной характеристики; импрессионистическая манера
изображения; обращение поэта к сходным лексемам, что ведет к некоторому
подобию различных женских портретов. Таким образом, создается
впечатление о едином женском портрете в лирике А.А. Фета. Это
импрессионистическое изображение женщины–ребенка не имеющей никакой
связи с реальным социумом и живущей в идеальном пространстве Природы и
Красоты.
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The interpretation of the female portrait in the works by A.A. Fet. We revealed a number of
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